
١

  

  مت التصحيح، : مالحظة

  . هـ١٤٠٩ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب املطبوع يف دار العلوم بريوت لبنان عام 

  }    {منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس

  

  

  

  

  

  الفقه

  التاسع واألربعوناجلزء 



٢

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  ك، بئر العبد، مقإبل البنك اللبناين الفرنسيحارة حري: العنوان

  



٣

  

  

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  السيد حممد احلسيين الشريازي

  دام ظله

  

  الرهنكتاب 

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  

  

  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

خلقه سيدنا حممد وعلى آله الطيبني احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف 

  .قيام يوم الدين إىل الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم



٥

  تاب الرھنك

  

  .سلوب الشرائعأى  علونكي أن الغالبو

املفعول كان وإذا أضيف إىل  الرهن، إعطاءعناه الفاعل كان مأضيف إىل  فإذا رهن، وهو مصدر

  .معناه اران الدار مثالً

 تل عمرو،قُ: رمبا يقال ويراد به قتله لعمرو، و،ل زيدتقَ: فرمبا يقال، قتل زيد عمرواًإذا  مثل ما

  . مقتوليتهيراد بهو

  . رهن عمرو: رهن زيد عمرواً الدار قيلفإذاآخذ الرهن،  إىل رمبا يضافو

 ءمساً للشيقد يكون ا والطرف، أو مفعول أو فاعلإضافة إىل ون الرهن اسم مصدر بدون قد يكو

رمبا كان رهن  وسقف، ون كسقفهر على رمبا مجع وسهام، و كسهم،رهان على املرهون الذي جيمع

  .غريه وتبعه اجلواهر و ذكر بعض ذلك مفتاح الكراهة،،مجع رهان فيكون مجع اجلمع

  .هو وثيقة لدين املرن و:قال يف الشرائع

 ،ةمنه نعمة راهن وام،د وثبت إذا ءرهن الشي: الدوام، يقال والرهن لغة الثبوت: قال يف املسالك

   .احلبس بأي سبب كان على يطلقو

   حمبوسة مبا كسبته من أي ،)١(﴾كُلُّ نفٍْس ِبما كَسبت رِهينةٌ﴿: تعاىلقال هللا 

                                                

.٣٨ اآلية : سورة املدثر)١(



٦

الرهن حيث إن  من ،املناسبة إىل افتقرن إ أنسب  وأخذ الرهن الشرعي من هذا املعىن،شر وخري

  .ها ليستويف الدينمالك على يقتضي حبس العني

 االختالف باملناسبات،إمنا  و، واحدتكون ملعىن وأن املادة الواحدة البد أن قد ذكرنا مكرراً: أقول

ن غري احملبوس إ للدوام، فانالدوام يف املقام مصداق وذلك هو املتبادر من املادة الواحدة، فاحلبسألن 

النفس  و، يالزم مكانه كذلك الرهن يالزم الديناحملبوس أن يبارح مكانه، فكما  ال فإنهينطلق خبالفه

الرهن لغة ن إ :رمبا قيل وبالتأنيث باعتبار العني املقدرة،) وثيقة: (قيلإمنا  وبالعكس، أو تالزم عملها

اجلواهر  إشكال ف،أطلقوه أرادوا هذا املعىن إذا رعةاملتش والشارع أن يراد بشرعاً وشرعا كذا، وكذا،

ن إ و حيمل عليه لفظه يف الكتاب والسنة، كما حرريف حمله،شرعي جديد معىنليس له : عليهم بقوله

  .طفحت عبارام بأنه شرعاً كذا، غري ظاهر الوجه

الرهن  ألن نسب هنا الثاين،الفاعل واملفعول، واأل  قد يكون مبعىن،والوثيقة فعيلة: لكقال املسا

  .موثوق به

  .السبب إىل الراهن واثق بسببها، فنسب الواثق ألن  الفاعل كان جمازاً،كان مبعىن إذا أما: أقول

 تدل ال فزيادة املبىنإدهم النتيجة، ومرا و،ن مبعىنهرأَن وهرن إ :حاح واملصباحعن القاموس والصو

  .زيادة املعىنعلى 

  تعريفهم  على املسالك أشكل أن مجة هنا، كمافوائد : يف مفتاح الكرامةو



٧

  .دفعها ونطيل يف ذكرها ملاع الاملهم اإليث إن ح وت بعضها غري وارد،إشكاالب

  :ربعة األدلةيدل عليه األنه إ مث

  .)١(﴾فَِرهانٌ مقْبوضةٌ﴿: قال سبحانه

   .)٢(غريه مما سيأيت و.مقبوضاً إالّ رهن ال :)عليه السالم(قال و

  . القطعي، بل الضرورة عليهمجاعواإل

  .الدين أو لعله من ضروريات املذهب بقسميه عليه، بل مجاعاإل: قال يف اجلواهر

وجه لترك القرض حمتمل  اقترض الوإذا حنوه،  ووجه لعدم القرض ال إذ ،أيضاًوالعقل يدل عليه 

  .التلف بدون أخذ رهينة عليه

نه دون ذلك حتت حساب اقتصادي، أما شرعاً فأل عقالً وشرعاً يكون الرهن وأن نعم، البد

  .مل يعلمن إ نبغ وزيد،علم املعطي األن إ جحافإ

 إعطاء، فللزوم التساوي بني العطية والفائدة يف املعامالت، فما تعارف يف زماننا من أما عقالًو

 ، خاصةأجرة، مث صاحب املال يستأجر الدار عن مالكها ب داره رهناً يف قبال أخذه ماالًمالك الدار مثالً

ن إ ف،دلةا الدار العأجرةاملعطاة، هل تقابل  جرةاأل إىل فائدة النقد املضاربية منضمة أن يلزم مالحظة

  .خراً لآلنغاب أو نقصت كان أحدمها جمحفاً أو زادت

ياه إجر املالك الدار ؤلف، مث ييرهن داره عند صاحب األ وار ألف دينار،ديأخذ صاحب ال: مثالً

صاحب ن  أ ذلك كان معىن،مائتان أي لف اخلمس،يب لألالربح املضار أن  فرضفإذالكل سنة عشرة، 

  لف استفاده منفعة الدار يف كل سنة مقابل مائتني وعشرة، األ

                                                

.٢٨٣ اآلية : سورة البقرة)١(

.١٠٢ص:  احملاسن،١ ح٣الباب ١٢٣ ص١٣ج:  وسائل الشيعة)٢(



٨

مخسني، كان معناه حصول الزيادة عند  وللدار كل سنة مائتني  دلةا العجرةاأل أن  فرضفإذا

  .عشرة و مائتنيىأعط ومخسني وقيمته مائتني  أخذ ما ألنهلف بقدر أربعني،صاحب األ

د صاحب الدار بقدر نة مائتان، كان معناه حصول الزيادة عن لكل سدلةا العجرةاأل أن فرضوإذا 

  .أخذ مائتني وعشرة وقيمته مائتني ماى  أعطألنه عشرة،

وإذا ، لف يف العقار كان الربح مائة صارت التجارة لألفإذاالقيمة املضاربية ختتلف، : يقال ال

  نعرف كمية القيمة املضاربية؟ أن  فمن أين لنا،هكذا وصارت يف البضائع االستهالكية كان الربح مائينت

 حيث إنو خيتلف، هو ال والرأمسالية املنحرفة جتعل امليزان الربح الربوي للمصارف: نه يقالأل

يؤخذ بالوسط  أن يلزم ـ كما فرض ـ  اختلففإذاالربح الربوي باطل جنعله حنن الربح املضاريب، 

  .هكذا و،ثلث الثالثة أو لنصف الرحبني يةالعقلية والشرع نصافالعادل عرفاً، لقاعدة العدل واإل

 دلةيتحقق باملعاطاة، لأل و، كسائر العقود،قبول، لعدم صدقه بدوما و إىل إجيابمث الرهن حباجة

  .العامة اليت أقاموها يف البيع

، خبالف مجاعمنه يعلم وجه النظر فيما ذكره جامع املقاصد بأن البيع ثبت فيه حكم املعاطاة باإلو

على  و،غريه فرداً من مسمياا وا ذكره اجلواهر بأن التحقيق عدم كون املعاطاة يف البيعم وهنا، ما

من ء شي جيري حينئذ  ضرورة اعتبار العقدية يف حتقق مفهومه، فال،تسليمه فهي ليست من الصحيح منه

 دلةحظة األهو مقطوع بعدمه مبال و،حكامال لزم تعدد مفهوم البيع ولو من جهة األإه عليها، وأحكام

  .ىانته ،وحداين أنه الظاهرة يف



٩

 وكالمها له حكم واحد كما حقق يف البيع، ،غريه مفهوم واحد يشمل اللفظ واملعاطاة وذ للبيعإ

  .تفيد اللزوم حمل منع ا الأوالقول ب

 أو ،)يقة عندكثهذه و( أو ،)رهنتك(: االران، كقوله على  كل لفظ دالجيابكيف كان، فاإلو

  . كما ذكره الشرائع،هذا املعىنى دما أ

مشترك بالقرينة يفيد شيئاً من  أو جمازي أو كل لفظ حقيقين إ :قد ذكرنا يف بعض املباحثو

الشارع غير الطريقة  أن  علىدليل ال فالإ و،الق لدليل خمرجالط وخروج النكاح وات يكفي،جياباإل

 ذلك يقتضي احتاد الشرع وقدر عقوهلم،لى  عيكلم الناس ويت بلسان القوم،الشارع يأ أن العرفية بعد

  .مورالعرف يف أمثال هذه األو

  .غريه، فمنع املهذب البارع له حمل نظر و ملا تقدم من القاموس)رهنكأ(يصح و

 الدروس والتذكرةأفىت لذا  و،تقدم صحته بدون لفظ، فكيف باللفظ غري العريب اممقد ظهر و

  .غريمها كفايته بغري العربيةو

 أن خيتلفا، كما يصح وأن بغريه، وبالعريب وبدونه، وكالمها باللفظ يأيت أن م يعلم صحةمما تقدو

بالعكس، كل  أو ،)عطيتك املال يف قبال رهن دارك عنديأ(: خر، فيقولاآل على يتقدم كل واحد منهما

  .العقد وذلك لصدق الرهن

 بأن ،صيغة خاصة ال ،عدم اعتبار لفظ خمصوص على  اجلواهرإشكال وجه النظر يف منه يعلمو

آخر  إىل  الرهن،أحكام تقتضي عدم حلوق صول ترجيح من غري مرجح، واألأيضاًترجيح جانب اجلواز 

  .كالمه

ما كان باللفظ العجمي مع  على  مبنع صدق العقد،كما يعلم وجه النظر يف كالم جامع املقاصد

، فراجع تفصيل كالمهم يف شروح ابجيتقدمي اإل ويف كالم من اعترب املاضوية، والعريب، على القدرة

  .غريمها والشرائع والقواعد

  وقع  لو أنه بدونه ليس بعقد، كما إذ  يف اعتبار القصد،إشكال نعم، ال



١٠

 على أوفوا بالعقود، املستفاد من )عقودكم(ال مل يكن إبدوا، و جازة الالفضويل صح مع اإل

  .غريه والتفصيل املذكور يف كتاب البيع

لو عجز : النطق، خالفاً للشرائع، حيث قال على كان قادراًن إ وةشارناه تكفي اإلركذما على و

وعرف ذلك من قصده جاز، واستدل له بقوله    ولو كتب بيده واحلال هذه،شارةعن النطق كفت اإل

 ،ضرورة حال العجز خيرج عنه باليف أنه بضميمة .)١(حيرم الكالم وحيلل الكالمإمنا : )عليه السالم(

  .وصيته، كما ورد النص بكل ذلك وصالته وشهادته وخرسباملناط يف تلبية األو

  .غريه يف حبث املعاطاة عن الرواية و)رمحه اهللا(نصاري جيب به يف املكاسب لألأفيه ما و

 بعدم من يقوم مقامه يف ،يف حال الضرورةأيضاً إالّ خرس ولو قيل به يلزم عدم الصحة من األ

  .مها ال تفيد مناطاً قطعياً يشمل املقامغري والوصيةو التلبية إذ اللفظ،

  .خالف أجده فيه بال:  للعاجزشارةنعم يف اجلواهر يف مسألة كفاية اإل

هر له، بل عن التذكرة ظ بكل مجياب والرضا باإلجيابمما تقدم يعلم كفاية االستيجاب واإلو

  .باالشتراط يف عقد البيع عنهء االكتفا

رهنتك أقبلت و: املشتري ترهنين دارك، فقال أن ليكشترطت ع وا،كتاببعتك هذا ال: قال فلو

  .صح

  .التحقيق خالفه، حمل منعن إ :فقول اجلواهر

  .يكفي اللفظ املغلوط أنه يظهر مما ذكرناهو

  .حضراً ويصح االران سفراً و:قال يف الشرائع

  لب الغا على  الكرمية مبيناآلية ذكر يف ماشارة إىل أن كأنه لإل و:أقول

                                                

.٤ ح العقودأحكام من أبواب ٨الباب ٣٧٦ ص١٢ ج:الوسائل )١(
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رياف يف الزمان  واألىيف كثري من القر ومن عدم وجود الكاتب يف السفر يف الزمان السابق،

  .دلة بعض األإطالق والضرورة ومجاعفعليه اإل الّإاحلاضر، و

 فَلَم تِجدواْ ماًء: قوله إىل  سفرعلَى ...وِإن كُنتم :حانهب، حنو قوله ساآليةف: قال يف اجلواهر

ميواْفَتم)ية يكون يف السفر غالباً، فما عن بعض العامة من عدم جوازه يف احلضر لآلء  فإن عدم املا،)١

  .يف غاية الضعف

قد  وواخلارجية، بعد وجود القرائن الداخلية ،ذلك خالف الفهم العريف أن وجه الضعف: أقول

عليه (علياً  وأن  باملدينة،رهو حاض ويرهن درعه عند يهودأنه ) صلى اهللا عليه وآله(ورد عن النيب 

   .غري ذلك  إىل،)٢(هو كذلك وي رهن بعض املالبس عند يهود)السالم

  . عدم اشتراط السفرأيضاًلذا كان املشهور بني العامة و

كرت  واً، كما يف اخلالفإمجاعراً حض ويصح الرهن سفراً و:ل العالمةقال يف مفتاح الكرامة عند قو

  .ظاهر غريمها والعرفان،

ذلك عن  يحك ويف السفر، الّإجيوز  ال:  فقالجماهداً الإء به قال مجيع الفقها و: يف اخلالفقال

  .ىنتها ،أيضاًحكاه يف كرت العرفان عن الضحاك  و،داود

  .اتطالقغريمها من اإل إىل غريه، ووجود الكاتب واحلضر، ويقيد بالسفر عليه فالرهن كالبيع الو

  

                                                

.٦٠ اآلية :سورة املائدة و،٤٣ اآلية : سورة النساء)١(

.٤ ح من أبواب الرهن١الباب ٤٩٤ ص٢ ج: مستدرك الوسائل)٢(
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  .صحهو األ و،نعم: قيل وال،:  قيل،ل القبض شرط يف الرهنه و: قال يف الشرائع:)١ مسألة(

   :أقول

 ىالشهيد الثانيني والبشر وولده واحملقق ودريس والفاضلإابن  و للشيخ يف أحد قوليه،:األول

عن الغنية  واحملققني، إىل  العرفانعن كرت وأكثر احملصلني، إىل نسبتهغريهم، بل عن السرائر  واجلواهرو

  .اخلالف يف لزومه بدونهإمنا  وف يف حصول الصحة بدونه،خال والسرائر ال

غريهم، بل عن  والطربسي و،محزة وبين اجلنيد والرباج وللمفيد، والشيخ يف قوله الثاين،: الثاينو

  .بدونهى عن بعض أهل اللغة عدم حتقق املسم عليه، ومجاعخري اإلاأل

  :قول يف املسألة ثالثةاأل أن واحملصل: قال يف اجلواهر

  .عدم املدخلية له يف الصحة واللزوم: ولاأل

  .توقف الصحة عليه: الثاين

  .توقف اللزوم عليه دون الصحة: الثالث

اللزوم مبجرد  على دل غريها من ما وبالعقدء ذلك آية الوفا على يدل و، األولمث اختار هو القول

يشرطون القبض يف  رف الن العأل وة عدم االشتراط بعد عدم الدليل حمكمة،صالأالعقد، ولو شك ف

  .رف يكفي شرعاً ما يكفي عندهمالعى ارع حيث أمض والش اللزوم، أو ةصحال

:  كما قال سبحانه،)١(فَِرهانٌ مقْبوضةٌ:  الكرمية، حيث قال سبحانهاآليةب: استدل للثاينو

جتارة عن تراض)٢(  

                                                

.٢٨٣ اآلية : سورة البقرة)١(

.٢٩ اآلية : سورة النساء)٢(
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  .ن مقبوضاًمل يك إذا رهن مل تكن عن تراض، كذلك ال إذا جتارة فكما ال

  :وجبملة من الروايات

  .)١(مقبوضاً إالّ رهن ال:  قال)عليه السالم( جعفر  أيبمثل ما رواه حممد بن قيس، عن

 إالّ ال رهن:  قال)عليه السالم( جعفر  أيب، عنىما رواه العياشي يف تفسريه، عن حممد بن عيسو

  .)٢(مقبوضاً

هو ضعيف،  و من حيث املفهوم الوصفياآليةاللة االستدالل ما بأن د على شكل املسالكقد أو

عدم الكاتب،  و اشتراطه بالسفر إليه، كما يرشدرشاد لإلاآليةيف وصف القبض  ووالرواية ضعيفة السند،

  . ليست شرطاًاستدامة القبض أن  علىمجاعواإل

  لدليل الكان من باب الوصف، واالقتران بغري الشرطن إ و ظاهرةإذ اآلية ى،خيف يف الكل ما الو

  .السند من قسم املوثق و،القبض عن االشتراط إلى رجها بالنسبةخي

 أنه ،)عليه السالم(رواه الدعائم، عن الصادق  كانت ضعيفة، مثل مان إ وخر،أيؤيده روايات و

   .)٣(مقبوضاً إالّ يكون الرهن ال: قال

ال  و، املشاع منها واملقسوم،نيرضبأس برهن الدور واأل ال  :قال أنه ،أيضاً )عليه السالم(وعنه 

   .)٤(مل يقبض فليس برهنن إ وقبضت، إذا موال كلهابأس برهن احللي والطعام واأل

  : كان بالقبض أنه  على دلت)عليهم السالم(روايات رهنهم ن إأيضاً يؤيده و

                                                

.١٠٢ص: ن احملاس،١ ح٣الباب ١٢٣ ص١٣ ج:ة وسائل الشيع)١(

.٢٥٢ ح١٥٦ ص١ج:  تفسري العياشي،٣الباب ١٢٤ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٢(

.١ ح٣الباب ٤٩٤ ص٢ ج: مستدرك الوسائل)٣(

.٢ ح٣الباب ٤٩٤ ص٢ ج: مستدرك الوسائل)٤(



١٤

 يا سلمان خذ: مانل قالت لس)عليها السالم(فاطمة ن إ :فعن البحار يف حديث، عن ابن عباس

أقرضيت عليه صاعاً من  :تقول لك فاطمة بنت حممد: قل له ووديليها مشعون إىل درعي هذا، مث امض به

ودي، فقال ليها مشعون إىل بهى أت فأخذ سلمان الدرع مث ،اهللاء شا نإ من شعري، أرده عليك متر، وصاعاً

قرضين عليه صاعاً من متر، أ:  تقول لك)صلى اهللا عليه وآله(مشعون هذا درع فاطمة بنت حممد يا : له

  .احلديث ،)١( فأخذ مشعون الدرع،اهللاء شا نإمن شعري، أرده عليك   وصاعاً

ودي يف املدينة، ليها ا رهنت كسوة هلا عند امرأة زيدأ ،)عليها السالم(عن املناقب، عن فاطمة و

   .)٢(واستقرضت الشعري

رهن عليه  و،ةئي ابتاع طعاماً من يهودي نس)هصلى اهللا عليه وآل(النيب ن إ : الفتوح أيبريعن تفسو

   .)٣(درعه

 رهن درعه من )صلى اهللا عليه وآله( النىبن إ :ر قال يف احلديث الصحيح جعف أيبعن ابنو

   .)٤(يهودي بشعري أخذه لقوت أهله

 ضيف، )صلى اهللا عليه وآله(نزل برسول اهللا   : قال، رافع أيبعن الطربسي يف جممع البيان، عنو

 كذا من الدقيق، وذابعين ك:  يقول)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :قل  :يهودي فقال إىل بعثينف

برهن، فأتيت رسول اهللا  الّإال أسلفه  وأبيعه واهللا ال: ، فأتيته فقلت له، فقالهالل رجب إىل سلفىنأو

   باعين واهللا لو: ه، فقال فأخربت)صلى اهللا عليه وآله(

                                                

.٢ ح١الباب ٤٩٤ ص٢ ج: مستدرك الوسائل)١(

.٣ ح١الباب ٤٩٤ ص٢ ج: مستدرك الوسائل)٢(

. ذيل احلديث١الباب ٤٩٤ ص٢ ج: مستدرك الوسائل)٣(

.٤ ح١الباب ٤٩٤ ص٢ ج: مستدرك الوسائل)٤(



١٥

   .)١( إليه، اذهب بدرعي احلديدرضأمني يف األ و،ءمني يف السما ألينإ وضيته،لق سلفىنأأو 

ن إعدم اللزوم بدون القبض، ف أو ورة لعدم الصحة املذكدلةلكن مع ذلك ال ميكن االطمينان باأل

القرآن  ويقبض، خصوصاً أنه هو ون الكرمية حسب الفهم العريف ذكرت الوصف الطبيعي للرهاآلية

بدون الرضا  إذ ،)٢(﴾ِتجارةً عن تراٍض﴿ :ه، فليست مثل آيةأحكام ومواضعيه على الظالل ياحلكيم يلق

  . بينما بدون القبض رهن،جتارة ال

 الشارع مانعاً عن هالعريف الذي أمضا إىل ين، كان انصراف الرهناألمر أي اآلية إرادةولو شك يف 

  .لزومهو  أ يف حقيقة الرهنظهور مقبوضة يف كون القبض داخالً

بل (لعل الظاهر منهما  إذ داللتهما املذكورة، على الروايتني ال ميكن االعتماد أن بذلك يظهرو

 الإعمل  المل يقبض، فهي مثل  إذا فائدة يف الرهن ال أن ) يلحقها بامليكفي احتمال ذلك احتماالً

  .مساكإب إالّ ال صيام وبالنطق، إالّ نسانإمثل ال  حنوه، ال وبنية

  .أظهرخر، فعدم داللتها أما الروايات األ

 ،أيضاً مساوياً يف الروايتني آت فيها شعار، لكن احتمال ما ذكرناه احتماالًإرواية الدعائم نعم يف 

  د عن ي الالشارع رفع أن بذا كله يشك يفو

                                                

.١ ح٢الباب ٤٩٤ ص٢ ج: مستدرك الوسائل)١(

.٢٩ اآلية : النساء  سورة)٢(



١٦

  .لك عدم ذاألصل ف،ملزمها أو بض من مقومهاقالرهن العريف الذي هو مثل سائر املعامالت ليس ال

أمحد يف أحد  وحنيفة والشافعي منهم أبو وأما جعل الروايات تقية ملوافقتها جلمهور العامة،و

املرجحات  إىل  املوجب للرجوعرضااملععدم  ودلة بعد ضعف األ إليهتصل النوبة غريهم، فال والروايتني

  .واليت منها احلمل عليها

 بيان اعتبار كون الرهن مما إرادةتمل حي :يف تضعيف استدالل املشترط ما لذا قال اجلواهرو

به يف   االعتداد نفيإرادةاحتمال  إىل ضافة عدم ختصيص القبض للمرن، باإل إليهما يؤميكيقبض، 

العقد  عني املرهونة الفي فيه الكان الن أن مأنينة ال الشرطية، بل لعل الظاهر منه ذلك بعدالط واالستيثاق

 منها، بل قد رشاد اإلإرادةى يقو وأيضاً اآليةلك يضعف داللة ذب والذي يوصف بالصحة والبطالن،

حيصل به متام االستيثاق  كان الن إ ومن اخلرب مشروعية الرهن بغري قبض، كما هو املختار، ويستفاد منها

كانت هي يف اللزوم ن إ وكل حال، على الشرطيةى وحوال، فقد بان من ذلك فساد دعيف بعض األ

ريب حينئذ يف قوة  وجه يفصلها عن اللزوم، فال على  عدم دليل للصحة حينئذ ضرورة،أوضح فساداً

  .ملخصاًى انته ،وع اليت ذكروها يف املقامالقول بالعدم مطلقاً، فتسقط حينئذ مجيع الفر

قد  وذلك فروعاً، على  فرعوا، يصحالقبض حبيث لواله مل على مث الذين قالوا بتوقف صحة الرهن

  .الرهن أي ،الراهن مل ينعقد إذن لو قبضه من غري و: فقال،منهم احملقق أن عرفت

 لكونه قبضاً غري مأذون ،اعتبار القبض يف الصحة على ًءجده فيه، بناأخالف  النه إ :يف اجلواهرو

  .اً عنهيمنه أو فيه،



١٧

على ء  كالبيع وقت الندا،يالزم البطالن ال فالنهي يف املعامالت الإ كاف، واألذنعدم : أقول

  . يف مسألة النهي يف املعاملةصولصيل الذي ذكروه يف األالتف

جمال   ال إذ األصلوجه للتمسك باالستصحاب حلق الرجوع كما يف اجلواهر، ال أنه بذلك يظهرو

حيان  يف سياق الدليل يف كثري من األاألصليريد ما اعتادوه من ذكر  إالّ أن له بعد وجود الدليل، اللهم

  .مل يكن دليل فرضاًاألصل إذا رد بيان ما هو  أو قشة يف الدليل،مكان املنااحتياطاً، إل

 مل يشمله القبض ،الراهنى  والرواية كون القبض برضاآليةمن كيف كان، فحيث كان املنصرف و

 أو يكفي، بل يلزم الفعل من نفسه الرضا ارد ال أن لظاهرا لدليل الشرطية، بل إطالق بدون رضاه، فال

بض ظاهر يف فعل الراهن مثل العقد، فمجرد رضاه بالعقد بدون قال ألن زته بعد ذلك،جاإب أو ذنهإب

جيعل القبض  هنا كذلك ال وة ال جيعل العقد عقده،زجاالحق كاإل  أو،ذنإ أو مظهر سابق من وكالة

سقط ي لعل تعبريهم بأنه ال وكان راضياً بأحدمها، أنه  مبجرد،يقال عقده قبضه، كما الأيقال  قبضه، فال

  .العمل واملقترن بالفعلى به الرض يراد وأن برضاه، البد إالّ قباضحق الراهن يف اإل

كون القبض  على ًء، بناذناإل يف اعتبار شكالعن الكفاية من اإل ي يف ما حكشكالمنه يعلم اإلو

القول بعدم  على الراهن إذن  يف جزمه بوجوبشكالشرطاً يف الصحة دون اللزوم، كما يعلم اإل

  . عن الصحةشتراط يف اللزوم، فضالًاال

  . األول يفشكالقد ظهر وجه اإلإذ 

ال  ورة، فامللك صار حقاً للمرن،حالة منتظ مت العقد وال إذا نهفأل يف الثاين، شكالأما وجه اإل

عدم ى كأن اجلواهر لذلك قو وة،الة منتظرح خذ حقه بالأ أراد فإذاآخر، ء شي على توقفه على دليل

   الراهن على  بأنه جيبذناإلإىل  االحتياج



١٨

عاة جوب مرا وذنه، واحتمالإ على قباض، فليس للمالك منع املرن من قبضه، بل وال يتوقفاإل

 م، الين مل ميكن قام مقامه يف التسلإه احلاكم، فجربأامتنع  إذا كانن إ و،ملكه على  لكونه باقياًذناإل

  .ما ذكرناهاألقوى  إالّ أن ،خيلو من وجه

سلطته ولو يف اجلملة، لكنه وجه ضعيف، فهو مثل قوله ء ن الوجه استصحاب بقاأك و:ولأق

  .ءيا األولدفع على ذلك توقف أخذهم  حيث ليس معىن،)١(﴾فَِإنْ آنستم منهم رشدا﴿: سبحانه

 أن عرفت أن نص فيه، خصوصاً بعد الدفع، فكيف يف املقام الذي ال على هذا فيما فيه نص

واللّه يقِْبض ﴿: يف الرواية ليس بصدد بيان االشتراط، فهو مثل قوله سبحانه و،اآليةة يف مقبوض

بيو٢(﴾طُص(.  

 أنه حنوه مل يتحقق، فكما وجعل شرطاً يف بيع إذا يقاعاتالرهن كسائر العقود واإل أن مث الظاهر

طالق الرجل للمرأة اليت  أو خر،زواج أحدمها باآل  أو،خرجارة دار أحدمها لآلإشرط يف عقد البيع إذا 

  احتياجهاأدلة طالقيقاع، إلبالعقد واإل إالّ جارة والنكاح والطالق مل يتحقق اإل،هي طرف عقد البيع

  .املشروط عليه على وجوب أحدمها إالّ يقاع، فاليؤثر الشرطالعقد واإلإىل 

مل ميكن ن إ و،حق الشارط  ألنهجرب عليه،أال إ و، بالشرط فهوىف وفإذاكذلك يف باب الرهن، و

 إىل بطال العقد املشروط يف ضمنه، فشرط النتيجه ال يصح يف مقام االحتياجإحق له ، مل يرتجر جربه أو

  .هنريبعد حصول ال  لكن ال،يقاععقد واإلال

                                                

.٦ اآلية : النساء سورة) ١(

.٢٤٥اآلية : بقرة سورة ال)٢(



١٩

  .يعقده أن املشروط عليه بالرهن املشروط فهوء وأما وفا

  .ال يف اللزوم و شرطاً، ال يف الصحةاملختار من كونه ليس على قباض، فليس بشرطأما اإل

 أنه ما جعل الرهن شرطاً يف العقد يقول هنا عند وأن قباض فالبداالشترط باإلى أما عند من ير

 إالّ حيث ال أثر وثر،املنصرف من الشرط الرهن املثمر لأل إذ يقبض، ويرهن أن املشروط عليه على يلزم

 مل يقبض مل يف بشرطه بعد، وال حق للمشروط فإذازوم، الل أو نه شرط الصحةأقلنا بء سوا للمقبوض،

 خر،القول اآل على ليس الزماً أو ،كونه شرطاً يف الصحةعلى  ، بعد ليس رهناً ألنهيقبضه بنفسه، أن له

  .كيف يتصرف فيه غريه نسان،إ على يلزم ال ماو

 ًءذنه قبل قبضه، بناإيف قبضه مث رجع من ذن أ لوكيف كان، فقد ذكر الشرائع عدم انعقاد الرهن و

 األذنن، والرجوع من ذباإل إالّ يكون القبض الحيث إن ما اختاره من اعتبار القبض يف الصحة، على 

قباضه هنا بذلك، كعدم حتقق إ قبل قبول القابل، لعدم حتقق جيابجيعله عدماً، فهو كالرجوع عن اإل

 لألصل الذي له الرجوع فيها ذناإلبعليه اهر بضرورة عدم اللزوم لذا علله اجلو وعقودكم هناك بذلك،

  .غريهو

 عليه ذناإللزوم  على مل يكن دليل أن  بعد،أنفسهم على  قاعدة تسلط الناساألصلمراده ب: أقول

  .االستصحاب أو ذن،أ أن مبجرد

 مل يؤثر يف سقوط ،ذناإلسقط حقي يف الرجوع عن أ: قال ويف القبض،ذن أ  أنه إذامنه يعلمو

  .سقاطحقه من قبيل احلكم ال احلق القابل لإل ألن ،أيضاًيرجع   أنحقه، بل له



٢٠

مات قبل  أو عليهى أغم أو لو نطق بالعقد مث جن) رهنيصح ال أي ال(كذا  و:قال يف الشرائع

  .القبض

 شرطية االختيار على دل خالف أجده، لظهور ما اعتباره يف الصحة بال على ًءبنا: قال يف اجلواهر

  .ةمتام سبب الصحإىل 

املتيقن من  إذ قبض وارثه صح، أو قبض، ون عقدإ، فىالقاعدة وقوعه مراعى بل مقتض: أقول

 العقد مل يكن متمن العقد، فحيث  أنه العقد، ال على زائدء شي أنه تقدير هذا القول على شرط القبض

  .ذلك أي مل حيدث إذا يف ما يلزم فورية القبض حىت ال إذ طلقاً،وجه للبطالن م

 عدم دليل من الشارع و مل يكن وجه للبطالن بعد عرفية ذلك،،بعد يوم سلما و العقديافلو أجر

  له، ولو فعله وليه بعد جنونه، دليل الرهن شامالًإطالق قبض هو بعد صحته كان فإذابطالن مثله، على 

  .القاعدة الصحةى كان مقتض ـ ارثه تركه امليت لوماحيث  ـ وارثه بعد موتهأو 

  الطالقاإل إذ ال علم يف املقام، وما علم إالّ  عدم االنعقاداألصليقال  ألن م االمنه يعلم عدو

  .األصل هلذا يدع جماالً

 بعدم البطالن، نه أوىلأالقبض شرط يف اللزوم، ال يف الصحة، ون إ :قلنا إذا بذلك يظهر حال ماو

  .حنوه وابلية جبنونسقوطهما من الق أو املرن أو كما يظهر عدم الفرق بني موت الراهن

حاطة مبا ذكرنا فيما لو كان الرهن مشترطاً يف عقد عليك احلال بعد اإلى ال خيف و:قال يف اجلواهر

  .قباضالثالثة بعد الرهن قبل اإل مورالزم، مث عرض حنو األ

  



٢١

  .القبض شرطاً ليس استدامة و: قال يف الشرائع:)٢ مسألة(

  .ال خالف وإشكال يف اللزوم، بال قيل باالشتراط يف الصحة أوء سوا :أقول

  .متواتر أو  بقسميه عليه، بل لعل احملكي منهما مستفيضمجاعاإل: يف اجلواهرو

 تصرف فيه مل خيرج عن أو عاد فيه الراهن  شرطاً، فلوًءابتدا املختار، فليس حىت على أما: أقول

وجه للبطالن  ال إذ رن،ن املغصبه ع إذا مث، كماوجه اإلعلى  أو وجه مباح على كانء سوا الرهانة،

  .البطالن بالرجوع على عدم دليل وبعد حتقق أركانه،

ظاهر  أن ردبيلي، بل عن األءك من اشتراط االستدامة كاالبتدامال وأمحد وحنيفة يب أعن كان ماو

خرج عن القبض خرج  أنه إذا الستحسان ـ  العالمة ذلك اجلواهرإرادةأشكل يف ن إ و ـالتذكرة ذلك

 ياحملمول ينتفء بانتفا إذ ،اآليةاملوضوع، بل رمبا استدل له بء كونه وثيقة، فهو من باب انتفاعن 

  ).عن تراض(ء التجارة بانتفاء املوضوع يف مثل املقام، مثل انتفا

سرق نه إذا إ :يقال أن استحسان، من قبيل أنه يف الوجه املتقدمو،  نظر واضحاآليةلكن يف داللة 

  .القاعدةى غريه، فما ذكروه هو مقتض والبيع بيع بطلالبائع امل

 فال يعقل دين ،ال اثنينية يف املقام إذ مات الراهن فورثه املرن بطل الرهن، كيف كان، فلوو

  .رهنه عند نفسه ونفسه على الشخص

  .خرينوجه لبطالن حصة اآل  ال ألنهحصته، إىل أحد الورثة بطل بالنسبة كان نعم، لو
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  .ىانته ، لتحقق القبض،لو كان غصباًيف يد املرن لزم و لو رهن ماو: قال يف الشرائع

 علة القبض واضحة،ن إ بالقبض، فيكتفي باملقارن والسابق، خصوصاًء لزوم االبتدا على ذ ال دليلإ

 من غري ،ذلك يتحقق باملقارن والسابق كتحققه باملتأخر وبيد املرن وثيقة دينه،ء يكون شي أن هيو

 أو  املزارعةوجارة أاإل الوديعة أو أو العارية أو الوكالة أو  بيده من السابق بعنوان الواليةفرق بني كونه

  .حمذور قطعاً  والقبض يف كل ذلك صحيح فال،غري ذلك أو عوض اخللع أو املهر أو املساقاة

أو  ءخذ مهر بغا واملستلم واملشتري فاسداً، واأل،مل يكن القبض صحيحاً، كقبض الغاصب إذا أما

 ظاهر الشرائع حيث ذكر الغصب وغريه مثله من حيث بطالنما أشبه ذلك، ف أو بدل ربح قمار، أو رباً

 ،م واملشتري فاسداًل الغاصب واملستهذا هو الذي فهمه املسالك من احملقق، حيث ذكر و،ةيفاكال القبض

 إىل ،مقبوض أنه الرهن على يصدق إذ به، ملا تقدم من الدليل،ء كثر االكتفاطلق املصنف واألأفقد   :قال

  .آخر كالمه

 أو  وديعةلن يف يد رجل ماكا أنه إذا عن املبسوط واخلالف من ييف مقابل هذا القول ما حكو

له ذن أ  إذايكون ذلك قبضاً وغصباً فجعله رهناً عنده بدين له كان الرهن صحيحاً، أو جارةإ أو  عارية

  .الراهن يف قبض غري الرهن

جامع الشرائع، كما يف  يمثلهما حمك وكونه قبضاً دليل، على مل يأذن مل يكنذا وإ :قال اخلالفو

  األولالزمان يف يمض وذناإلملغصوب وغريه، فاعترب ة بني االروض وفصل يف املسالك ولكرامة،مفتاح ا

  .دون الثاين
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 ذإلقاً،  مطذناإل إىل  من االحتياج،من تبعه والقاعدة ما ذكره الشيخ يف كتابيهى مقتض: أقول

املالك  إذن القبض الصادر عن ـ الزوم أو اشتراط القبض يف الصحة على ًءبنا ـ دلةاملنصرف من األ

يقولون به،  ال هذا ما وذنه،إالرهينة بدون  على بعد الرهن يستويل أن صح للمرن الإ الرهن، وجلأل

 قبض بالنسبة الصحيح كالعليه يكون القبض السابق  و،قبض القبض حينئذ فاسد فهو كال أن والسبب

 أو السوم بعنوان أو ياه بعنوان العاريةإ أيضاًقبضه أبعد الرهن  وكذلك لو أرهنه أنه الرهن، كماإىل 

  .غريمها

  .الرهن املتبادر القبض الصحيح بعنوانن إ :واحلاصل

م تناول دليل ياها بعدإيف علة اجلواهر  وية بالقبض الفاسد،فامنه يعلم وجه النظر يف علة احملقق الكو

صالة اللزوم يف العقد فيتحقق أى على  ضرورة ظهوره يف غري املقبوض، أما هو فيبق،لفرضالشرطية ملثل ا

  .رهنه حينئذ

 تنايف بني رهنيته ال و:قائالً بني الضمان ولرهن،لمجع بني كونه قبضاً مصححاً : اجلواهرن إ مث

لو كان  ذإمافيه، ى ال خيف ورهون،يف امل يلتعدمان بسبب آخر غري الرهنية كاكان الض أن ضمانه بعدو

ضمان فيها كما يف العني  ال و وديعة، ألنهولذا صح الرهن مل يكن ضمان،  قبضاً قرره الشارع،

 ثابت بالدليل، خبالف املقام الذي  ألنهجمال لتشبيه املقام بالتعدي يف املرهون، ال وغريها، وأجرةاملست

 ن خرجت عن الغصب، فحاله حال ماان يف السابق بغصب العني، واآل ك ألنهعدمه، إىل حتول الضمان

  .فيهاى لو تعد ضمن مان إ ورج عن الغصبية،استأجر العني اليت غصبها، حيث ختإذا 

ن إ و من الراهن يف استدامة القبض للرهن،ذناإل يف ارتفاع الضمان بإشكال حال، فال أي وعلي

   ذناإل الضمان بوافق يف دفع و،ذناإلقلنا بالضمان بدون 
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 ، فال األولنقله عن مجاعة، بل عن حواشي الشهيد نفي اخلالف عنه، النتقاض احلال واجلواهر،

صلى اهللا عليه (لقوله  ،ءداباأل إالّ يرتفع ملا غصب ضمن، والضمان يف الغصب النه إ :يقال أن ميكن

  .مان باق، فسبب الضًء ليس أدااألذنو ،)١(يتؤد حىت د أخذتيالعلى  :)وآله

ما  أو جعله عنده وديعة أو عارهأ أو جرهآ أو لذا لو وهبه وأعم من ذلك قطعاً،ء دااملراد باألإذ 

 الستصحاب يدع جماالً مور املذكورة، مما ال سقوط الضمان باألأدلةأشبه سقط الضمان، لعموم 

  .الضمان

غاية  وحواشي الشهيدو يضاحجامع الشرائع واإل وعن القواعد ير فيما حكمنه يعلم وجه النظو

 مل  األولالسببى سقاط الضمان الذي هو مقتضإالك بلو صرح امل أنه جامع املقاصد، من واملرام

ليس يف  ويف احلق الثابت يف الذمة، يجيدإمنا ء براسقاط كاإلرعي، واإلعلل بأن الضمان أثر ش ويسقط،

 ال معىن والقيمة، أو  ضمن املثلالعنيلو تلفت  أنه املقام حق ثابت يف الذمة، فاملراد بالضمان هنا

  .سقاطه قبل حصولهإل

 أنه ك يفهل يش و يرتبط بصاحب احلق، ألنهسقاط،لإل  واحلق قابل،ليس ذلك حكماً بل حقاًإذ 

قال مبثل ذلك كان الالزم  وأعطاه ذهباً عارية أو مع التعدي ليس بضامن،حىت نه إ قال وأعطاه وديعةإذا 

  .غري ذلك إىل  دليل الضمان يرفعه انصراف الدليل،طالقإاحتمال  وعدم الضمان،

ء  من السالبة بانتفا ألنهحمال،نه إ يقال سقاط ملا وجب، فالإ يؤمل جيب بعد الته سقاط ماإو

  سقاط الزوجة نفقتها قبل وصول ار إاملوضوع، فهو مثل 

                                                

.١٢ ح من كتاب الوديعة١باب :  مستدرك الوسائل)١(
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  .نه يسقط بهأ وسقاطينبغي الشك يف حق ذي احلق يف اإل مثلة اليت الغريه من األ إىل النفقة،

  كاناألصللو كان  ذإ ،ذكره اجلواهرن إ وة،ءصالة الرباأسبب عدم الضمان ليس  أن منه يعلمو

  .االستصحاب مقدماً عليه، بل عدم مشول الضمان له

القبوض  والعارية املضمونة و كاملغصوب،مور املضمونةفرق بني أقسام األ ال أنه بذلك ظهرو

 ياملزارعة اليت سبب التعد وساقاةاملضاربة وامل وجارةفيها واإلى د والوديعة املتعدالفاسء الشرا أو بالسوم

  .غري ذلك إىل ضمان العني فيها،

  األولالزمان يف يمض وذناإل غريه، فاعترب ووجه ظاهر لتفصيل املسالك بني املغصوب عليه فالو

  . الثايندون

جتديد  إىل كان يف يد املرن مل يفتقرو ول:  قال،الزمان القواعد يقد خالف يف اشتراط مضو

  . فيهزمان ميكن يمض ال وقبض،

  .ل باشتراط مضي الزمانيرمبا ق: عن جامع املقاصدو

  .للشافعي إالّ حنن مل نظفر باشتراط مضي الزمان و:يف مفتاح الكرامةو

 يف ذناإلن إ : زيادةتبعه اجلواهر مع وما ذكره املفتاح على كيف كان، فوجه شرط مضي الزمانو

على  والقبض الفعلي باملطابقة، على من ضرورياته مضي زمان، فهو دال وحتصيله، يالقبض يستدع

 على ال احملاالن محل اللفظمثاجتماع األ أو ملا لزم من القبض الفعلي حتصيل احلاصل والزمان بااللتزام،

  .االلتزامي لتعذر املطابقي املعىن

 يالعتبار مض معىن املقارن كاف، فالالقبض  أن  عرفتقد والزمان تابع للقبض،ن إ :لكن فيه

  يعقل اعتباره مع حصول  ال: قول اجلواهر والزمان،



٢٦

عدم املعقولية من قبيل اجتماع  املعقولية حسب ظاهر الدليل، البه عدم ذي املقدمة، أراد 

  .النقيضني

 القائم مقامه عند الرهن وحيضر املرن أ رهناً حىت هو غائب مل يصر و رهن ماول: قال يف الشرائع

  .يقبضهو

كذا قال من شرط القبض يف اللزوم  وبالقبض، إالّ حيصل الرهن ال أنه أصله من على ذلك و:أقول

  .اللزوم إىل بالنسبة

 ،غريهم وصحابنص األ إىل خالف أجده فيه، بل يف جامع املقاصد نسبته بال: قال يف اجلواهر

  .ىانته

 حيصل الرهن الزماً، كما يف البيع ،يف اللزوم ال ويف الصحة  اللكنك حيث عرفت عدم االشتراط،

  .جارة وغريمها بدون القبضواإل

مل يكن مقبوضاً للمرن سابقاً، ولو  إذا يقيد االشتراط يف املقام مبا أن أما عند املشترط فالالزم

فرع السابق من واد ال ودليل خاص يف املسألة، فهذا الفرع ال إذ ،كان غائباًن إ وىكف الإ وغصباً،

  .واحد

  .يأذن له يف ذلك أو يوكله يف قبضه أن قبض، فالالزم أنه ىير أما من ال

 إذ القبض، فلم يعرف وجهه، ممينع صحة الوكالة فيما هو يف حك إالّ أن اللهم  :أما قول اجلواهر

  .ال خمرج له و الوكالة شامل للمقام،أدلة إطالق
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 مل يعلم كذبه، ولو رجع مل إذا عليه يقباض قضو أقر الراهن باإلول: ائع قال يف الشر:)٣ مسألة(

  .شبهاأل على املرن على منيي اليتوجه وشهاد،اإل على املواطاةى تسمع دعواه لو ادع و،يقبل رجوعه

 يأيت عكسه وقباض،بطال الرهانة، حيث يشترط يف صحته اإلإ يريد  ألنهقبضه أنه ينكرإمنا : أقول

 أقر املرن بأنه قبضه مث أنكر مل يقبل فإذااللزوم،  أو القبض ليس شرطاً يف الصحةن  أاملختار منعلى 

  .قبوله على مجاعالنص واإلى مقتض ونكار بعد االقرار، من اإل ألنهقوله،

   .)١(أنفسهم جائزعلى ء قرار العقالإ: )عليه السالم(قال 

فاملراد به مثل  .)٢(بآخره يأيت حىت كالمال ا كان يأخذ بأول م)عليه السالم(علياً ن إ :أما حديث

 ، فهو من قبيل القاعدة اليت ذكروها يف البالغة منإشكال نكار بالأشبه، ال اإل ما ووالوصفء االستثنا

يريد الشيخ يف املبسوط والعالمة  أن ال يبعد و به،ما دام متشاغالًء يلحق بالكالم ما شا أن للمتكلمأن 

 هو الذي نقل  فإنه،املواطاة، كما يف الفرع الثاين للمحققء هو صدق ادعانكار يف التذكرة بقبول اإل

اجتهاد يف مقابلة النص، غري ظاهر نه إ :نكار االعتباطي، فقول اجلواهرقرار، ال اإلعنهما يف باب اإل

  .الوجه

قرار إ طالق إل،قرار شروطهاجتمع يف اإل إذا يسمع هذا ال و فقد ينكر ما أقره،،وكيف كان

  ينفع   حيث ال،ا ذكر يف كتابه يف غري ما استثينغريه مم وءالعقال

                                                

.١ حقرار من كتاب اإل٢الباب ٤٨ ص٣ ج:مستدرك الوسائل، و٢ حقرار من كتاب اإل٣لبابا ١١١ ص١٦ ج: وسائل الشيعة)١(

.٣ ح٤الباب ١٥٨ ص١٨ ج: انظر وسائل الشيعة)٢(
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 أو االضطرار أو كراهلكن يدعي اإل وقد يعترف بأنه أقر و وحنوها يف مثل الزنا، قرار مرةاإل

 كثري الوقوع هنا وممكن، بلء  ادعا ألنهذلك والطرف احللف، على كان له الإ و،ن أثبت فهوإطاة، فااملو

  . يشملهمن أنكر على املدعي واليمني على ةنيبال إطالقيف غريه، فو

ين أقبضته إ: ن قالأ ك، ممكناً تأويالًأظهر أو قراره،إالغلط يف ى ادع إذا منه يعرف احلال فيماو

يلي ما كتبه وك إىل  استندت فيه:قال أو ،به، حيث ميكن يف حقه توهم ذلكء بالقبول فظننت االكتفا

حق له حلف  الإ وى،أثبت كفن إ ن يف الكلإف ـ جلواهرا يف اكم ـ حنو ذلك أو فظهر مزوراً،

هذا هو  و،ة واملسالك السماعالروض وعن املبسوط والتذكرة والدروس يكأنه لذا حك والطرف،

احلق  أو اهللا أو يف حق الناسء سوا، قرارهإثبات عدم صحة إالقاعدة يف كل مورد أمكنه ى مقتض

  .املشترك

 يمل ميكن بقن إ والطرف، على حللفن كان حق الناس كان له حق اإ فثباته،إمل ميكنه  إذا أما

 أقر إذا كان حق اهللا مل ينفع توجيهه، كمان إ و.قرارهإأقر مليت مث وجه  إذا قرار وسقط التوجيه، كمااإل

 على ناسلحق ا و ثبت حق اهللا مطلقاً،،كان احلقان مثل السرقةن إ و.قرارهإما سكنه مسجد مث وجه أن 

  .كان بينهما عقال، كما ذكرناه يف كتاب احلدودن إ وتالزم بني احلقّني شرعاً، قدم، والما ت

إمنا الشاهد  إذ ما تقدم، على هذان حمكم حبكم واحد و،قرارهإقد يقر وقد يشهد الشاهدان بنه إ مث

  .كثر أقرار اليثبت اإل

  .نكار بعد ذلكينفع اإل قرار، فالبدون اإل أو قرارشهد الشاهدان وفق اإل ذاإأما 
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  .ال ينقل كان مما ينقل أوء سوا الشريك،ى برض الّإال جيوز تسليم املتاع  و:قال يف الشرائع

 مشترك  ألنهيسلم املشترك، أن ا حصته مل جيز لهحدمهأرهن ء كان شريكان يف شي إذا :قولأ

  .جازتهإيتصرف يف حق الشريك بالتسليم للمرن بدون  أن جيوز له بينهما، فال

بني فصل الشركة  وذناإل ري الشريك بنيخي كان له مراجعة احلاكم، فاحلاكم د الشريكنعا إذا عمن

ن مل يفعل أيهما كان للحاكم إ ف،ذكر يف باب القسمة يف كتاب الشركة ما على ،ليستقل كل حبصته

  .نقوالتغريه، هذا فيما كان قبضه بالتسليم كما يف امل وضرر ال الراهن بالتسليم لدليل  جازةإ

الشريك  إذن  إىلحيتاج أي ،كان قبضه بالتخلية، كما يف غري املنقول، فهل احلكم كذلك إذا أما

اللمعة، لعدم حتقق  وعن الدروس وظاهر القواعد، ورير،حكي عن التح وما اختاره الشرائع،، كأيضاً

طنة الشرعية املتحققة السل على سلطنة عرفية زائدة أنه التخلية اليت يصدق القبض معها بدونه، ضرورة

حنوه  وليه لتوقف دخوله إ بالنسبةأيضاًميكن منعه  إذ حيقق القبض، كونه كاملالك ال و،بالعقد يف حنو البيع

صل ا ض هي ما حيبالشريك فليس مقبوضاً له، والتخلية اليت يتحقق معها الق إذن  علىمن املتصرفات

 ، كما يف املقام ولو شرعياً، مل حتصل السلطنة املزبورة فمع فرض املانع عنهى،القبض الفعل على السلطنة

غري املنقول، فلم يقل  واملبسوط، حيث مل يفرق بني املنقول ي كما عن حمك،ال وأ.  يف اجلواهر كذا

يتمكن  والفرض جمرد رفع يد الراهن، ألن :الشريك، ووافقه املسالك قائالً إذن  إىلباحتياج غري املنقول

  يستدعي تصرفاً  هو ال واملرن من قبضه،
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  .احتماالن ،ىانته ،أيضاًدم يف البيع ققد ت ويف ملك الغري،

  .يكفي يف رد دليلهم دليل املسالك ال ألن ماذكره املانعون أجود،: أقول

 إذ الشريك، منى الرض إىل ض من قبله مل حيتج يف القبلو جعل املرن الراهن وكيالً أنه منه يعلمو

  .الشريك إذن  علىليس تصرفه متوقفاً

 كما تقدم مثله يف رهن املغصوب، ،ىذنه فأذن كفإسلمه بدون  ذاإلشريك ا إذن مث فيما مينع بدون

رهن  ذاإمثله  و،ذناإل إىل االحتياجء  النتفا، املرنهورث وذنهإ إىل مات الشريك احملتاج إذا كذلكو

  . يسلمه بدون حمذور فإنهشريكه، إىل الراهن حصته

ى تعدن إ وبه ذلك،، أقربه نظرء فا يف االكت:الشريك عدواناً، ففي القواعد إذن مه بدونسل إذا أما

  .ةالشهيدين وغريهم، كما يف مفتاح الكرام وثاين احملققني ووافقه عليه ولده ويف غري الرهن،

 من قبل الراهن الذي هو ذناإلالفرض حصول  إذ يك خاصة،رهو حلق الشإمنا عللوه بأن النهي و

كل أشـ و،كذا يف املسالك ،ينايف احلكم بالوقوع الختالف اجلهة كونه قبضاً واحداً ال ورب شرعاً،املعت

للنهي املانع، كما لو ء من كالمهم يف باب اهلبة من التصريح بعدم االكتفا يعليه اجلواهر مبنافاته ملا حك

القبض الصحيح ث إن حييبعد ذلك،  ال وقبض، قبض فاسد، فهو كال أنه  أيالراهن، إذن وقع بدون

  . فتأمل، مل يكن كذلك كان كال قبضفإذا ،املشروع هو التصرف من أمر الشارع

 إذن  فيعترب مساع الشريك، يف القبض جازجعل الشريك وكيالً على ولو اتفقا: قال يف املسالك

وافقه اجلوهر  و،مل يأذن الراهن املرن يف توكيل الشريكن إ و،ذن املرن فيهإ والراهن يف قبضه للرهن،

  . مل يكف فإنه،لو شرط عليه القبض بنفسه ما  نعم استثىن،اً له عن جامع املقاصدحاكي
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 ألن كان قيداً مل يتمكن من رفع يده، مل يرفع يده من شرطه، نعم لو إذا لكن عدم الكفاية: أقول

  .التزام يف التزامنه إحيث  خبالف املشروط ،املقيد عدم عند عدم قيده

علم بعدم ن إ والصحيح، على  محل فعله،قبضأعدمه و وقباضالشريك يف اإل إذن يفولو شك 

  .االستصحاب على أصل الصحة حمكم ألن ذنه سابقاً،إ

ن إالراهن البينة، ف على ذنت، كانأ: قال الراهن وذن،آ مل :كولو اختلف الشريكان، فقال الشري

بعد نكول  يميني املدع إىل القول باالحتياجى عل إالّ قباضن مل حيلف صح اإلإمل تكن أحلف الشريك، ف

  .الراهن احللف مكان البينة على املنكر، حيث يلزم

الراهن البينة،  على مل يأذن، كان: قال املرن وقباض،الشريك فلي حق اإلذن أ :ولو قال الراهن

  .فاالختال على بعد حلف الراهن أو ن مل حيلف حكمنا بنكولهإرن، فن مل تكن حلف املإف
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ء سوا يصح بيعه، ويكون عيناً مملوكاً ميكن قبضه أن : ذكر الشرائع يف شرائط املرهون:)٤ مسألة(

  .منفرداً، فلو رهن ديناً مل ينعقد أو كان مشاعاً

اشتراط القبض،  على منه ًءاملصنف بناذكره  مان إ :هذا هو املشهور بينهم، لكن يف املسالك: أقول

هذا القول،  على وجود له يف اخلارج، مع احتمال جوازه قبضه مر كلي الأ ه ألنميكن قبضه، والدين ال

تجه جواز رهن الدين لوجود جيرب بقبض ما يعينه املديون، ولو مل يشترط القبض فامل ويف الذمم، كهبة ما

  .ىانته ،يثبت اعتباره آخر ما إىل ك مال مملو فإنه،ياملقتض

  .أيضاً كما هو ظاهر اجلواهر ،الروضة ول الدروسحمتم وعن جممع الربهان، يوهذا هو احملك

  عليه،مجاعشعار عباريت السرائر والغنية اإلإل أو العني،اآلية إىل  النصراف ،أما وجه عدم الصحة

حنو ذلك  أو  عدمها،األصلللشك يف الصحة و أو ، ولو مبعونة الشهرة يف اعتبار العينيةدلةظهور األأو 

  .من الوجوه، فغري ظاهر الوجه

 يقبضه  ألنه أواملرن نفسه فيجعله رهناً، على ما لكون الدينإيصح القبض يف الدين، نه إحيث و

  .شرطية القبض حمل منع على  املنع يف رهن الدينءوكيله، فما عن التذكرة من بنا أو بعد الرهن بنفسه

  :يف اجلواهر قائالً ما أن كما

يستحق  غريه خصوص املؤجل منه الذي ال وقد حيتمل كون املراد من الدين يف كالم املصنف

 جل الحلول األ إىل املؤجل ليس كذلك، واالنتظار ويف الرهن،  الشتراط القبض فعالً،الديان قبضه

  .ىانته ،احلقاملديون بتعجيل  يرض إذا ما ي يف شرط صحة الرهن، الجيد

قاً، وكذا فهم املسالك الدين مطل الظاهر كون احملقق كاملشهور يشترط عدمن إ :يرد عليه أوالً

  .وغريه منه ذلك
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  .غري ذلك إىل املرن، على يندكان ال إذا زم كما ذكرنا يف مثل ماتال ال: وثانياً

يكفي فيها  وجه ال على الشرطية املزبورة على نك قد عرفت عدم الدليلأ ب:وكأنه لذا رده بنفسه

  .جلاستحقاق القبض املتأخر عند حلول األ

خدمة  والدار أرهنه منفعة كسكىن وكذا لو: لشرائعدين يعلم وجه النظر يف قول اومما تقدم يف ال

ا تستويف شيئاً  ألحيصل ا املال ال على هو التوثق وعلله يف املسالك بأن املطلوب بالرهنن إ و.العبد

  استوىفالدينء تعذر استيفا مىت أنه قبله، واملطلوب من الرهن عدم ماء كل ما حصل منها شي وفشيئاً،

  .من الرهن

 مجاعباإل و.اللزوم أو حةالقبض شرط يف الص أن  مع،وعلله آخرون بأن املنفعة غري قابلة للقبض

جعل يف اجلواهر العمدة  ويشمل الدليل املنفعة، بأن ظاهر النصوص لزوم كون الرهن عيناً فال وى،املدع

  .مجاعيف املسألة اإل

 ق،رهن املنفعة عقالئي حلصول االستيثا واد،الستنا قطعي لقرب احتمال إمجاع حيث ال و:أقول

  .الصناعة الصحةى املنفعة، كان مقتض الشارع استثىن أن  علىدليل الو

ء استيفان إ :قال أنه عن حاشية الروضة يلذا كان احملك وضعفها،ى خيف  فالدلةأما ما ذكر من األ

 كما لو رهن ما يتسارع ،ءل االستيفاببيعه قبعوضه ولو  أو الدين من عني الرهن ليس بشرط، بل منه

 إىل يكون عوضها رهناً، ومكانه بتسليم العني ليستويف منها املنفعة،قريب منه القبض إل و، الفساد قبلهإليه

  .آخر كالمه

  : )عليه السالم(علي   فقد ورد عن،يؤيد ذلك الروايات الواردة يف خدمة املدبرو
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صلى اهللا عليه وآله(ن رسول اهللا إ(مل يبع رقبته واع خدمة املدبر، ب)١(.   

 أو ،ءشا نإ أيطأها ، عن الرجل يعتق جارية عن دبر)عليه السالم(اهللا   مرمي، سأل أبا عبد أيبوخرب

   .)٢(فعلء ذلك شا أي نعم،:  فقال،يبيع خدمتها مدة حياته أو ينكحها،

ن إ : قال،ه عن دبر يف حياته عن رجل أعتق جارية ل)عليه السالم(اهللا  خرب علي، سألت أبا عبدو

   .)٣(ولدت أوالداً فهم مبرتلتهان إ وعتقت اجلارية،أ مات فإذاأراد بيعها باع خدمتها يف حياته، 

 ملواله : فقال،مة يعتقان عن دبراأل و عن العبد)عليه السالم(اهللا   بصري، سألت أبا عبد أيبوخرب

كان له ن إ يأخذ ماله أن له ويبيعه قدر حياته، أن العبدء شاي إالّ أن يبيعه أن ليس له و،ءشان إ يكاتبهأن 

   . بيع منفعتهإرادة ، فان الظاهر)٤(مال

  .ريد االحتياط الذي هو سبيل النجاةأ إالّ إذا ،القاعدة ما ذكرناى كيف كان، فمقتضو

  لكنىيبقء رهن شي أو ،أمكن تبديله إذا ىيبق الء رهن شي يف إشكال ما ذكرناه، فالعلى و

رهن  وموته، حيث يبدل مبثله، بلى رهن حيواناً فمرض مما خيش إذا ما الفساد، ك إليهأسرع أن اتفق

  .غري ذلك إىل أمكن تبديله، إذا عليهى املريض الذي خيش

، وقد طالقيؤخذ معه باإل مور ليس حبيث يوجب االنصراف الذي الوبعد رهن أمثال هذه األ

  ذكرنا يف كتاب البيع صحة 

                                                

.٤ ح من أبواب التدبري٣الباب ٧٤ ص١٦ ج: الوسائل)١(

.١ ح من أبواب التدبري٣الباب ٧٤ ص١٦ ج: الوسائل)٢(

.٢ح:  املصدر نفسه)٣(

.٣ح:  املصدر نفسه)٤(
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  . واجلواهر وغريمها)رمحه اهللا(قال املشهور بالعدم، كما يف املكاسب للشيخ ن إ ونفعة،بيع امل

يكن  ملإن مناص عن العمل ذه الروايات  ما جاز بيعه جاز رهنه ال أن  علىًءبنا: خريلذا قال األو

  .آخر كالمه إىل املراد منها غري ذلك،

ليس ميلك  ذلك يف قبال ما وملرهون مملوكاً،يكون ا أن قد تقدم يف كالم الشرائع اشتراطنه إ مث

 أو الدين منه،ء ميكن استيفا ذلك لوضوح عدم كونه وثيقة، حيث ال وكاخلمر غري احملترمة للمسلم،

  . ليس وثيقةأيضاً  ألنه،مل جيزه املالك وميلك لكن ليس للراهن

 شتراط كونه مملوكاً للراهنخالفاً يف ا ال وأجد خالفاً يف اشتراط كونه مما ميلك، ال: يف اجلواهرو

  .مأذوناً فيهأو 

 ال إذ  كحق التحجري عندهم،،لوكاًمل يكن ممن إ ويقال بصحة رهن احلق، أن لكن ميكن: أقول

  .سيأيت بقية الكالم يف هذه املسائل وهو وثيقة، والعدم بعد كونه عقالئياً على دليل

 وقف وال ميلك مل ميض ولو رهن ما: قال) يصح بيعه وميكن قبضه (:يف مسألة عنوان الشرائعو

  .جازة املالكإعلى 

 فإذاأموال يتولون شأنه،  أو أمواهلمعلى  إالّ نين الناس ليسوا مسلطإ عنه، فدلةالنصراف األ: أقول

هذا هو املشهور بني  وجازة،جازة من بيده اإلإ على  للرهن توقفكان قابالً ومل يكن املرهون أحدمها

  .وجه له  ال،حنوه وجرت يف البيعن إ وهم يف جريان الفضولية فيه بعضإشكالمن تعرض له، ف

 فحكمه حكمه، بال خالف أجده بني من ،قياس الفضويل على مل يكنن إ وفهو: قال يف اجلواهر

  والضمان ء يبعد صحة رهن التربع كالوفا بل ال: تعرض له، قال
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 صح، كما نص عليه يف ذنه، بل مع يهإدين رجل آخر من غري  على فلو رهن مال نفسه

  .دلة األطالق إل،التذكرة

 حصل بدون  ألنهاملديون، إىل  مل حيق له الرجوع،باع املرن ماله و رهن ماله تربعاًفإذا: أقول

  .م الحترام أموال الناس، كاحترام أعماهل،ذنه حق له الرجوع عليهإرهنه ب إذا أما، ذنهإ

ستدين مائة يف قبال عمل مائة يوم للطفل فيما كان  في،ويل رهن عمل الطفل اجلائز عملهيصح للو

قد تقدم االستدالل  و مل يود الويل حق له استعمال الطفل الستنقاذ حقه،فإذاعمله كل يوم واحداً، 

 إىل كان الفرعان حباجةن إ وكذا يف قبال عمل نفسه، ونه عمل عقالئي مل مينع عنه الشارع، بلألذلك ب

  .التأمل

 املديون لو على لو رهنه متربعاً يف أصل الرهينة، لكن قصده مع ذلك الرجوعو: قال يف اجلواهر

لعل منه جيري  وال رجوع له عليه، وال كان رهناً،إلزام به، ون أجاز الديان ذلك احتمل اإلإ ف،بيع بالدين

  .الدينء يف وفا

ما  أو ،هزاهلا أو ةلسمن الداب أو الترتل، و للتضخم أ،اخنفضت أو رهن عيناً فارتفعت قيمتهامث لو 

حق   البعضها، كما على يرجع أن حق للمالك الراهن  فال،لألصلحدمها رجوع شبه ذلك، مل يكن ألأ

  .عند الترتلى خرأيطلب رهينة  أن للمرن

كانت ورقة نقدية فسقطت  إذا يكون للمرن احلق عند سقوط القيمة، كما أن يبعد نعم، ال

  .دلة األطالق إل،الظاهر صحة رهنها إذ قيمتها،

حق  ثر، كما يتفق مثل ذلك عند سقوط الدولة، فالاأل إىل تبدلت قيمتها من االعتبارية إذا أما

  .اختلف االعتبار، واهللا سبحانه العاملن إ والقيمةء املفروض بقا إذ للمرن يف التبديل،
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 إذا كان للمرن و،ميلك بطل فيما ال وميلك، صح فيما ميلك ما ال و لو رهن ما ميلك:)٥ مسألة(

  . الصفقةمل يعلم خيار الفسخ لتبعض

مل نقل باشتراط ن إ وخر، كان له اخليار،سلم أحدمها دون اآل ورهن متاعني ميلكان إذا كذاو

ال مل يكن له ذلك، إمل نقل باجلواز بدون القبض، ون إ جبارحق له اإل الإجباره، وإمل ميكنه  إذا القبض

  .كما يف كل معاملة جائزة

 جبار،اإل يأيت  ففي التلف ال،كون لتلف املتاعقد ي والراهن، التسليم قد يكون مترداً من عدمن إ مث

عدم صحة البيع  و،تباع فائدة هلا فال اليت ال فرق فيه بني عدم املالية كاحلشرات ميلك ال ال رهن ماو

  .كاملسجد وحنوه

ن أجاز إمالك الثاين، ف أو شريكهوقف يف حصة  و يف ملكهى مض،ميلك ما ال وميلك ولو رهن ما

  .كان للمرن خيار تبعض الصفقة وخر،ملك اآل إىل بطل بالنسبة الإصح و

ال مل يسر إ و، كعقدي النكاح يف صيغة واحدة،مل يكن عقدا رهن يف صيغة واحدة إذا لكن ذلك

  .)الفقه(خر، كما ذكرنا تفصيله يف بعض مباحث اآل إىل بطالن أحدمها

ال فليس إخر، و املالك اآليف املعني الشامل حلصة يالكل و رهن املشترك بني املشاع يففرق النه إ مث

 يتوقف ن مثله الإرهن عشرين صاعاً من صربة فيها ثالثون صاعاً وعشرة منها لغريه، ف إذا كذلك، كما

  .جازة الشريكإعلى 

باعتبار  ك، فهل له خيار الفسخمل يعلم املرن بذل واملعني، كلياً يف أو كان املرهون مشاعاً إذا مث

عرفاً، حيث فيها املشاكل، ولو مشاكل   كانت الشركة عيباًدلة إالّ إذا  األطالق الظاهر ال، إل،الشركة

رهنه نصف الدار  فإنه إذا ،رادته، مثل رهن الدور يف البالد اليت مينع القانون بيع نصفها مثالًإالبيع عند 

  بيع الكل لعدم حق  على يقدر حيث الخر، ففظهر له شريك يف النصف اآل
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  .ال البعض لعدم مساح القانون بذلك، كان ذلك عيباً موجباً خليار الفسخ واملرن يف مال الشريك،

قدام الراهن بالرهن الذي معناه حق املرن إ ألن كلها للراهن حق له البيع، ورهنه النصف إذا أما

  .أيضاًهن نصف الرا على هءيف بيع الرهن سلبه استيال

كان بيع مثله متعارفاً، كما يف بالد  إذا يبعد الصحة،  ال،هل يصح رهن بعض احليوان مثل رأسهو

كانت  إذا ن املعاملةإغري ذلك، ف إىل كذلك رهن عظامه، وس احليوانات لطباخي الرأس،وتباع رؤ

يف ء با للمكيل من شي الرأدلة، كشمول دلةمل تكن عقالئية يف عرف، مشلته األ إذا عقالئية خبالف ما

  .كان معدوداً يف عرف آخر إذا مل تشملهن إ وعرف

عن  و عليه،مجاعس اإلروخالف، وظاهر الد ال و فيه عندناإشكال رهن املشاع ال: قال يف اجلواهر

من غري شريكه،  أو هكان رهن من شريكء سوا يف التذكرة يصح رهن املشاع وصريح الغنية ذلك،

يرهن نصف  أن لغريه، مثل أو كان الباقي للراهنء سوايقبلها، و ال أو ل القسمةكان ذلك مما يقبء سواو

هذا هو الظاهر  و عند علمائنا أمجع،،بني غريه وحصته من الدار املشتركة بينه أو نصف عبده، أو داره،

 على يكهروقف يف حصة ش ويف ملكهى ميلك مض ما ال وميلك لو رهن ما: من الشرائع حيث قال

  .ال مل يطلق صحة رهن قدر حقهإن ظاهره صحة رهن املشاع، وإفجازته، إ

لو كان عند ذمي، ولو رهنها الذمي عند املسلم مل يصح  وولو رهن املسلم مخراً مل يصح،: مث قال

  .شبهاأل على يد ذمي على  ولو وضعها،أيضاً

لتخليل، بل واخلرتير ا إىل  يف صحة رهن اخلمر احملترمة اليت هي يف طريقهاشكالينبغي اإل ال: أقول

  جلده  أو ما يذبح لشعره حبالً والنافع للكراب،



٣٩

  .ًءاستقا

 لزام،جازه دينهم لقاعدة اإلأ إذا غري كتايب هلما و يف رهن كافرين كتابياًشكالينبغي اإل كما ال

  . وغريهءتفصيل ذكرناه يف كتاب القضا على سالم عمل حسب دينهمحكام اإل إىل رجعاوإذا 

ن كان بني مسلمني مل يصح إيف احملرم، ف إالّ يستفاد منه مر غري احملترمة واخلرتير الذي الأما يف اخل

  .رهنه، بل املشهور عدم الصحة مطلقاً

 عدم سلطنته وخالف أجده فيه لعدم ملكية الراهن هلا، بال: يف اجلواهر عند قول احملقق املتقدمو

  .كان عند ذمي، كما صرح به احملقق أو نا مسلمنيكا إذا هو شامل ملا و،دينه منهاء بيعها ووفاعلى 

ى مقتضحيث إن  عند العامة، ذ النبياملسلم الذي يبيح قسماً من اخلمر، مثل يستثىن أن نعم، ينبغي

  .كان أحد الطرفني كافراً فأوضح إذا كان طرفا الرهن منهم، أما إذا لزامهم بذلكإ والقاعدة الصحة

  فيأيت فيه الكالم الذي يقال يف اخلمر واخلرتير، حمرماً للنبيذ مثالًكان أحد الطرفني مسلماً إذا نعم

  .ماًخر مسلماً حمر واآلكان أحد الطرفني ذمياًإذا 

 ، والكافر املعاهد مما الهبالدالكافر احملايد يف  إذ ،من باب املثال) الذمي: (قوهلم أن ىال خيفو

ي مسلم ولو كان املسلم حتت سيطرة الكافر كما يف قاض إىل بالذمي، والكافر احلريب الذي يترافعى يسم

  . كلهم مثل الذمي يف احلكم، لوحدة الدليل يف اجلميع،بالد فلسطني يف احلال احلاضر

العدم، والشيخ يف  على  املشهور،كيف كان، ففي رهن الذمي اخلمر واخلرتير عند املسلم قوالنو

يد  على رهن بذلك مخراً يكون ون مسلم ماالًاستقرض ذمي م إذا : قال،الصحة على مبسوطه وخالفه

  .ال جيرب عليه وبثمنها جاز له أخذهى  يبيعها عند حمل احلق فباعها وأتذمي آخر



٤٠

 الذين قالوا بعدم الصحة استدلوا بعدم صحة تعلق حق املسلم يف اخلمر، فكما الاملشهور : أقول

  .هنها لقرض مسلم عند ذمي آخرير أن يصح يرهن الذمي اخلمر عند املسلم، كذلك ال أن يصح

ودع كافر أ فإذادينهم،  على م يقرونأ وبه، لزامهم مبا التزمواإيستدل للشيخ بقاعدة  أن ميكنو

محل  أو ير الكافر لكربر املسلم خرتاستعا إذا كذلك وخرتيره مل يكن بذلك بأس، أو عند املسلم مخره

: قال ملسلم أو تتزوج، أن وجته عند مسلم حلفظهاهي ز وختهأاستودع اوسي  ذاإعليه، فهو مثل ما 

قرارهم إحيث إن ما أشبه ذلك،  خرتير أو أو صيغة البيع خلمر أاقر: قاال ملسلم أو صيغة نكاحها يل، أاقر

 أو املخالف ما أخذه تعصيباً ملن يطلبه منه، أو ،يسلمه مثن مخر باعها أن معناه كل ذلك، وأي فرق بني

احلكم بينهم  أن خلإ  بتورامةهل التوراأ بني حلكمتاملقام، بل ظاهر  بني و لديهيرهن ما أخذه تعصيباً

  . فتأمل،بالدين املنسوخ جائز

متلك  ا ال أليشتري املسلم منه اخلمر، أن يكون مما خرج قطعاً، فال يصح ال أن نعم، يلزم

جائز عند  أنه نت جموسية، حبجةكا إذا خته الرضاعية والنسبيةأيتزوج ب أن ال يصح للمسلم وللمسلم،

  .شرائط ويتزوج باملرأة اليت طلقها زوجها املخالف بدون شهود أن جاز لهن إ وخت،األ

ما  ألاخلرتير عند نفس املسلم ويرهن اخلمر أن فليس ما ذكره الشيخ بذلك البعيد، بل عليه يصح

 قد كان يفيت ووامليتة ممن يستحل،ى ذكلدين باعها منهم، كما يبيع امل مل يعط افإذاهل الذمة، أمال عند 

ال يصح أن يبيع املسلم اخلمر واخلرتير هلم إمنا  والعصر بصحة بيع السمك احملرم ممن يستحل،ء بعض علما

جد جواز رهنهما عنده من أ عند املتشرعة، لكين مل دلةمستفادة من األخلصوصية يف اخلمر واخلرتير 

  خالفه غري  أن  حمل مناقشة، بل يف اجلواهراًأيضصحة ما ذكره الشيخ  أن حد، كماأ



٤١

  لعدم صحة تعلق حق املسلم يف اخلمر املنهي عن قرا،فهريب يف ضع تقديره فالعلى  ومتحقق،

مات الذمي املديون  منها، بل لعله كذلك فيما لوء بيعها واالستيفا على احلاكم أو وجه يسلط هوعلى 

ليس هو  إذ باعها، ينايف ذلك جواز أخذ مثنها لو وال خرتير، أو مخر إالّ مل يكن عنده وفلس، أو ملسلم

  .يأمره بذلك أن ال اشتراط ذلك يف عقد الزم، بل ليس له وبيعها على لذلك ليس له جربه وتعلق ا،

  



٤٢

ا مل تتعني لواحد، نعم يصح  أل اخلراج مل يصح،أرضولو رهن :  قال يف الشرائع:)٦ مسألة(

  .شجر وآالت وبنيةأا من  رهن ما

ضرب  وتكون ملكاً للمسلمني، أن  علىهلهاأصوحل  أو  اخلراج هي اليت فتحت عنوة،أرض: أقول

  .عليهم اخلراج

  .هي يف احلكم كذلك إذ وليهم، إىل سلّمها ووهبها الكافر للمسلمنيما  إضافةميكن و

قلنا بصحة بيع املنافع إذا  نعم، مل يسلم املقترض املال إذا ميكن بيعها نه الأما عدم صحة الرهن فأل

  .صح رهن منافعها، لعدم احملذور

  .فينطبق الرهن عليها بال حمذور  ،ا مملوكةشجر فأل وآالت وبنيةأا من  أما صحة رهن ماو

 حكم تراا حكم نفسها، ألن بنية معمولة من تراا،كانت األ إذا أما احتمال عدم صحة رهنها

 ،ءتشمل مثل التراب واملا  املانعة الدلةاألحيث إن فيه،  ماال خيفى اعة، فمنها، كما قيده به مجء جز ألنه

املعدن من املنافع املمكن بيعه،  ألن صار مملوكاً باالستخراج، إذا معدا و، بلأيضاًلذا يصح رهن مائها و

  .يشمله دليل منع رهنها فال

خالف  على غريها وواينر واألج كون السرية يف اآلى اجلواهر عن أولئك اجلماعة بدعوأما جواب

  .دلةناه من عدم مشول األركذ الدليل ما ويصلح مؤيداً، إالّ أنه متن إ وذلك، فهو

لوف أكان فيه  إذا حنومها، كما والبحرية ومساك النهرأن مل نر حمذوراً يف رهن إكيف كان، فو

لعقالئي، والشارع مل يردع رض، حيث يشمله الرهن اقت يف قبال ما اطنان منها فرهن مائة طن مثالًاأل

 أدلةحنوها، لعدم مشول  و املفتوحة عنوةرض جاز رهن ذلك يف األ،كان فهو بدوي عنه، واالنصراف لو

  .املنع له



٤٣

  ذاا، لوجود حق االختصاص فيها مارضالت، يصح رهن األكما يصح رهن اآلنه أ مث الظاهر

ثار،  مل يف باعها املقرض تبعاً لآلفإذااملنع عن ذلك،   علىالدليل املانع عن بيعها مل يدل إذ ثار،دامت اآل

، ءر البنا، وآلخرضحدهم األألكان  إذا ذكروه يف ما طريق التقومي ما وثار،دامت اآل ري ماشتفهي للم

 إذا عها بذلكييب أن كانت يف حيازة املقترض مائة صح للمرن  مدة مارض كانت القيمة ملنفعة األفإذا

  .هكذا و،الًكان يطلب مائة مث

س بصحة رهنها رولذا قال اجلواهر تبعاً ملا يظهر من الد ومنه يعلم أولوية صحة رهنها بآثارها،و

  .نفسها، فكيف برهنها بآثارها

 ثار،منع من رهنها كالعالمة، فقد استدل له بروايات بيعها تبعاً لآل وثارأما من جوز بيعها تبعاً لآل

ثار قد تزول بأن اآل وفيه دليل املنع عن التصرف فيها الشامل للرهن،ال دليل يف الرهن، فيكون املرجع و

  .ذلك مناف للرهن وجل الدين،أقبل حلول 

، هنااملناط يف دليل البيع جار  واملنع عن الرهن، بل على  مل تدلدلةاأل إذ يف كليهما نظر،و

عند العالمة يف صحة   حىتإشكالال  أنه ، معءواالحتمال املذكور موجود يف رهن كل حمتمل الفنا

  .جل ضعيفاًهي موجودة يف ما كان احتمال التلف قبل حلول األ وامليزان العقالئية، ألن ذلك ورهنه،

  



٤٤

مل ء والسمك يف املاء  كالطري يف اهلوا،قباضهإال يصح  ولو رهن ما:  قال يف الشرائع:)٧ مسألة(

  .يصح رهنه

عدم كوما  و،كاً خرج باشتراط كون الرهن مملوكاًمل يكن مل ما إذ املراد به ما كان ملكاً،: أقول

صاد  إذا حمله، كما إىل خرج عن ملكه للعود ونه ملكهأل ، حيث مل يصده الراهن، أولألصلما إملكاً 

اعتبار عقالئي يف ملكهما  ال إذ امللك يزول عنهما،حيث إن الغابة والبحر،  إىل مسكاً فهربا أو طرياً

فيما خرج كاخلمر واخلرتير، حيث  إالّ العرفدلة إىل الئي، النصراف األوالشارع حكم بامللك العق

 إىل هرب وصاد  أويصد غزاالًذا مل  إثلهما مام وسقطهما الشارع عن امللك،أإمنا  وءميلكان عند العقال

  .العرف انقطاع ملكه عنهى ما ير

م الصيد املعلَّ أن لصيدا فقد ذكرنا يف كتاب ،متعذر القبض ويكون مملوكاً أن كيف ميكن أنه أما

متكن  فإذاالقبض املصحح للرهن كاف،  أن العرف انقطاع ملكه باق يف امللك، والظاهرى ير الذي ال

  .ىثالث من قبضه كف أو الراهن

ال يتحقق الرهن يف  ذإملزم له،  أو مل نقل بأنه مصحح للرهنن إ والقبض هنا شرط مطلقاً،ن إ مث

  .لزوم سائر ما يصح رهنه أو مل يشترط يف صحةن إ وتشمله،  الرهن الأدلةمثل املقام، ف

متكن من رمي  إذا ميته يصح رهنه من جهة جتفيفه صح، كما و،قباضه لكن ميتاًإولو متكن من 

  .حيشوه مما يكون ماالً والطري كذلك فيموت أو الغزال الشارد عنه

يف  عدم كون السمك وادة يف الطري،ده عيوثق بعو  مبا الينبغي تقييد كالم احملقق: قال يف املسالك

 إذا ءاملا أن هو كذلك، بل الظاهر وتبعه اجلواهر وصح، الّإو ،غري حمصور حبيث يتعذر قبضه عادةء ما

 رهنت فإذا الظاهر عدم اشتراط التعيني، أن خذ بالوسائل الصناعية، كماكان ممكن األ إذا حكان حبراً ص

  الدولة 



٤٥

  .صح للعقالئية، كما يصح رهن الكلي يف املعني واملشاع ا مسالمية ألف طن من مسك حبراإل

ختيل  و،مل يشترط القبض أمكن القول بالصحة مطلقاً، لعدم املانع لو أنه ذكره املسالك من أما ما

ء كان الطري يف اهلوانه إذا إ :فيهفمكان الصلح عليه، إاحلق من مثنه لعدم صحة بيعه يندفع بء تعذر استيفا

مل ميكن ن إ ومكان الصلح عليه،إتوسيط  إىل أمكن قبضه ولو بسبب املرن مل حيتجء ملاوالسمك يف ا

وقع قعر البحر   كصلح ما،ال نفع فيه وما ليس مبلك على يصح الصلح ال إذ قبضه مل يصح الصلح عليه،

  . إليهميكن الوصول مما ال

  .تصديق اجلواهر له غري ظاهر الوجه أن منه يعلمو

مكان عند اشتراط اللزوم عند مشترطه، فاملهم اإل أو ض شرط واقعي للصحةالقبحيث إن مث 

بذا يظهر وجه  وكان قادراً عند العقد غري قادر وقت القبض مل ينفع، ولو انعكس نفع، القبض، فلو

  .النظر يف بعض كالم اجلواهر هنا فراجعه

  .همل يسلم وقباضهإكذا لو كان مما يصح  و:قال يف الشرائع

  .كان شرط اللزوم مل يلزمن إ وكان القبض شرط الصحة مل يصح، نإ :أقول

ما يراه العرف تسليماً للرهن، حيث  أي عريف، ـ اشتراطه يف أيهماعلى  ـ التسليمحيث إن مث 

ما خالف  فإال التراخي، و ال الفورية،كان الالزم التسليم يف وقته ،)١(مقبوضاً: )عليه السالم(قال 

  .املتعارف

 على ًءاملراد من عدم صحة الرهن، بنا أن يعلم أن ينبغينه إ : قول اجلواهرلم وجه النظر يفمنه يعو

   إىل ةًالصحة مراعاء اشتراط القبض يف الصحة بقا

                                                

.١٠٢ ص احملاسن١ ح٣الباب ١٢٣ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)١(



٤٦

 ضرورة عدم ،ال فعدم التسليم أعم من ذلكإفعل، و أو الفسخ من قول يقتضل ما يصن حيأ

فعل  أو حيصل قول إىل أن العقدء يالزم بقا قارنة الراط املتذ عدم اش، إاشتراط مقارنة التسليم للعقد

  .فعل أو مل حيصل قولن إ وبدون الشرط فينفسخ أنه االشتراط فاسخ، بل معىن

لتسليم لتبدل يكون عدم ا أن بني ـ عدم اللزوم أو يف البطالن ـ  مل يسلمن إ فرق النه إ مث

غري ذلك،  أو جنون أو ،سجن إذا ار كمااضطر أو يسلم، اكراه بأن ال أو جهل، أو ،نسيان أو قصده،

جيعالن فاقد الشرط واجده،  مها ال ذإوجه له،  كراه واالضطرار رافع الاإل أن  فاحتمال، دليلهطالقإل

فسد فمه  إذا اضطرار كما أو كراه مكره إلجياب مل يقبل اإلفإذاواجده، ء جيعالن فاقد اجلز كما ال

  . مل يصحح ذلك وقوع العقد،مرضاً

أما  وكليه، وكذا احلاكم فيما له والية للقصور، أو ما أشبه صح تسليم وليه جن أو إذا نعم،

  .عدمه وفهو تابع لصحة معاملته تسليم الصغري

  



٤٧

قيل  ومصحفاً، أو رهن عند الكافر عبداً مسلماً يصح لو كذا ال و: قال يف الشرائع:)٨ مسألة(

  .هو أوىل و،يد مسلم على يوضع ويصح

ن إ وحنوه، والوجوه ببيع بعض على عليه ء املسالك بأن ارانه له يقتضي االستيالول األعلل: أقول

مل يعللوا عدم صحة رهن  وتبعه اجلواهر وغريه، و،اآليةهو سبيل عليه منفي ب و،كان يف يد غريه

  .ما ذكروه يف كتاب املكاسب على لعله اعتماداً واملصحف،

 أن  العدو خمافة إىل أرضيسافر بالقرآن أن ى أنه )آلهصلى اهللا عليه و(اهللا  وقد روي عن رسول

   .)١(يناله العدو

صلى اهللا عليه (ن الرسول إقطعية املنع، ف على شكلناأ لكنا هناك ى، املدعمجاعاإلضافة إىل باإل

  .هي آية من القرآن احلكيم و،)٢(ر كتبه بالبسملةصد و راسل الكفار)وآله

ة ءقرا أن  منصول فالبسملة ليست بآية، ففيه ما ذكرناه يف األيةاآلمل يقصد  أنه إذا أما احتمال

كتابة  على دل ماضافة إىل القصد يف كونه لذلك الغري، باإل إىل حيتاج القرآن ال أو خطبته أو شعر الغري

  .الكافر عليهء  مع استيال،النقد مما ذكر يف كتاب الطهارة على القرآن

 لصحة بيعه ولو من ،بأس به  أما رهنه عند املسلم فالالكفر،هو من جهة إمنا  وكيف كان، فاملنع

  .حنوه كما ذكر يف كتاب املكاسب وجهة اجللد

لذا اختاره الشيخ واحملقق  و،يعد سبيالً  ال ألنهبأس به، أما العبد املسلم فرهنه عند الكافر ال

  نصاف عدم خلو القول اإل: خري قال األ،واملسالك واجلواهر

                                                

.٣٩٢ ص١ج: أمايل الطوسي، و١ ح١٦الباب ١٧٥ ص٩٢ ج: البحار)١(

.٣٩٢ و٣٨٩ و٣٨٦ ص٢٠ ج: املصدر)٢(



٤٨

جارة إسهل من أ، بل هو  ملنع كوا سبيالً،خالفها على إمجاعمل يثبت ن إ  من قوةبالصحة مطلقاً

بني تعلق  وبه يفرق بينه وفليس،تال وس بتعلق حق الكافر ما كما يف املوتال بأ واملسلم نفسه للكافر،

  .آخر كالمه إىل حق املسلم يف اخلمر واخلرتير،

له من البئر، كما ذكرناه يف ء لكافر يف متح املا ل)عليه السالم(علي  ورد من عمل يؤيده ماو

  .مورده

كان عند  إذا  والرهن يرفع السلطة،جل رفع سلطتهالبيع أل على جباراإلن إ :يقال إالّ أن اللهم

  .املسلم

مات يف حال الرهن، حيث  إذا  كان مثل ما، رهناً عند املسلم فارتدكان املصحف مثالً إذا أما

  .الوارث إىل ينتقل احلق

  



٤٩

  .لو رهن وقفاً مل يصح:  قال يف الشرائع:) ٩ مسألة(

 غريهم، بل وشراح الفاضلني ووسالتذكرة والدر والتحرير وطلق ذلك القواعدأقد : أقول

  .بعدم متام ملكه وبعدم ملكه، وم استدلوا له بعدم صحة بيعه،حيث إاملشهور، لكن دليلهم أخص، 

 بثمنه ملكاً يكون وقفاً، ىيشتر أن بعض الوجوه جيبلى  عتقدير جواز البيععلى  و:يف املسالكو

 ،رهن الوقف، حيث جيوز بيعهمكن أقامة بدله إقيل بعدم وجوب  لو نعم، منه مطلقاًء فال يتجه االستيفا

  .ىانته

هله، كما هو مذهب بعضهم أبيع خلوف تلفه مع شدة حاجة  إذا كما: قال يف مفتاح الكرامة

  .ى يعلأيب و النهايةسيد والشيخ يفكاملفيد وال

كان الواقف مل  إذا املنع على ال دليل إذ بأس برهن وقف الذرية يف قبال انتفاع الراهن به، ال: أقول

صرف البدل، أما  وجاز البيع إذا كذا و دليل الرهن بدون حمذور،طالقخاص، إلء خيصص االنتفاع بشي

احتمال  وجيوز،  الصورتني املذكورتني فاليف غري والذرية ر لسكىن واخلاص كالدا،رهن احملرر كاملسجد

يرهن السيارة املوقوفة النتفاع  و يقترض منه مائة،وجه له، فمثالً خذ الراهن نفعه الأعدم اجلواز يف 

  . املائة انتفع الراهن منها بقدر املائة مثالً إليه مل يدفعفإذاالذرية عنده، 

 ال إذ  الصحة،األصل فالّإعليه بطل الرهن، و قام دليالًأن إوقف، فنه إ :ولو رهن عنده مث قال

  .صالة صحة املعاملةأغريه بعد  على قرارهحجية إل

  .يصح الرهن يف زمان اخليار و:قال يف الشرائع

  يوجب  الثالث ال أو املشتري أو كان للبائعء سوا اخليار ألن ذلك و:أقول



٥٠

عن الشيخ، حيث  يقل، خالفاً للمحكمل ينتء الشي أن مكان االستفادة منه، الإال تزلزل امللك بإ

  .هلما كان اخليار للبائع أو ليه لوإحكم بعدم انتقال امللك 

امللك معرض حيث إن بطال احلق، احملقق بأن يف مدة اخليار تعريضاً إل على أشكل املسالكو

  . للخياريكون الرهن مبطالً و،إشكالكان اخليار له خاصة فال  لو نعم: للزوال، مث قال

  .يكون فسخاً للبيع وهلما، كان اخليار له أو جيوز للبائع رهنه لوكذا و

ند جازة عإمن املشتري  ويكون من البائع فسخاً، ورهن ذي اخليار جائز،: قال أنه عن الدروسو

  .الفاضلني

  .بالصحة كالشرائع أفىتنه إ وعن اللمعة

  : أقول

 شكالينبغي اإل خليار، لكنه مل يأخذ به، فالالثالث ا أو املشتري أو  البائع: حد الثالثةكان ألإذا : ١

 أراد متكن من إذا الشارع حكم بأنهن إ  أيعدم االستقرار حكم، وامللك تام، إذ يف صحة الرهن،

  .غريها أو الغنب أو العيب أو االشتراط كان خيار الشرط أوء سوا الفسخ،

رهن املتهب العني   أو،لفسخمل يفسخ النكاح فيما كان للزوج ا ورهنت الزوجة الصداق إذا كذاو

ن جمرد التزلزل ذا إها، فغري وجيري احلكم يف العني املصاحل عنها خبيار ومل يفسخ الواهب، واملوهوبة

يكون عدم  أن كذلك احلال فيما حصل حائل دون الفسخ بدون ويوجب نقصاً يف امللك، ال املعىن

ى ير ن غري املتشرع الإ فأيضاًلعرف ري يف اهذا جي و، عدم الفسخ ممن له اخليارإرادةالفسخ مبجرد 

  .بطالهإيراه ملكاً تاماً ملن له الفسخ احلق يف إمنا  و،اخليار ضاراً بامللك

 أن  بدون،كان اخليار لنفس الراهن فقط كذا احلال يف عدم ضرر اخليار يف الرهن فيما لوو: ٢

رهنه حيث إن اخليار املثمن،  ملشتري ذوا أو ،اخليار الثمن رهن البائع ذو إذا يكون للطرف خيار، كما

  .تصرف والتصرف مبطل للخيار



٥١

رجاع حيق له اإل أنه تري مثالًش بأن شرط امل،يبطل ولو حبسب الشرط قيل بأن الرهن ال إذا نعم

باعه مث  أو املال فاسترجع العني،ى  بأن رهنه مث أد،رجاعهإمتكن من  إذا ما أشبه أو بيعه أو ولو بعد رهنه

 دليل ال إذ  للخيار،يكون الرهن مبطالً  ال،غري ذلك إىل رث مثالً باإل إليهرجعت أو ،ءعها بالشرااسترج

  .الرهن مبطل يف نفسه أن على

وقد أخذ باخليار بعد  ،كان للراهن خيار أم الء سوا ،لثالث أو كان اخليار للطرف إذا أما: ٣

 فما يناسب ملك الغري، الرهن ال إذ الك اجلديد،أجاز امل إالّ إذا ،القاعدة بطالن الرهنى الرهن، فمقتض

  .نفسخ بطل من حني الفسخا فإذادام كان ملك الراهن صح، 

جل كان مقيداً األ إذ كان الدين مرتبطاً بالرهن حق لصاحب الدين مطالبته، إذا الفسخعلى و

ل بعد بطالن الرهن جقصد باأل ن العقود تتبع القصود، فحيث الإجل، ف بطل الرهن بطل األفإذابالرهن 

 عطائه بدالًإ أو لزام الراهن بأن يرهن شيئاً آخر رهناً جديداً،إاحتمال  والدائن يف الصرب، على لزوم ال

 أي  علىد عدم الدليلعوجه هلما ب  ال،ن يصبح البدل بنفس ذلك العقد السابقأاملرهون بء لذلك الشي

  .منهما

مفتاح الكرامة  ويف كالم اجلواهر وق صحة الرهن،مما تقدم يظهر مواضع النظر يف كالم من أطلو

  .فراجعهما

جود فاأل)  قبل الفلسأي( املفلس عينه اليت له الرجوع فيها قبله ميرهن غر لو: أما قول الدروس

  .رهن الزوج نصف الصداق قبل الطالق لغري املمسوسة منه لو املنع، وأوىل

 فهو ،رهن يف الكل ال ميلك الراهن ما ألن كذل ورهن الزوج الصداق قبل اخللع، إذا كذا و:أقول

  .جازة املالكإ على فضويل يتوقف

  ال يفرق يف ذلكو



٥٢

ال كما يف رهن   أو،رجاعه بيد الزوجإحيث إن رجاع بيد املالك، كما يف الطالق يكون اإل أن 

  .املوت للمديون أو يقع الفلس أن رهن مالك العني قبل و،يقع خلع أن الزوج بدل اخللع قبل

القاتل الوارث مال و ،املوت على  رهن الوارث مال مورثه املشرفمثلها يف كون الرهن فضولياًو

  .غري ذلك إىل حنوه، أو القتل شرعاً بيده قصاصاًحيث إن املقتول، 

  .غريه هنا رهن العبد املرتد، لكنا أعرضنا عنه لعدم الفائدة حاالً والشرائع قد ذكرنه إ مث

  



٥٣

 ن شرط بيعه جازإ ف،جل الفساد قبل األ إليهيسرع ولو رهن ما: لشرائع قال يف ا:)١٠ مسألة(

  .بيعه على جيرب وقيل يصح وال بطل،إو

  : الفساد فله صور إليهسرعرهن ما ي لو: أقول

حيث إن رهن التمر املعد للخل،   مثل،أحياناً أكثر وفاسده كصحيحه يف القيمة، بلن إ :األوىل

هذا خارج عن حمل  و،ءفساده يوجب نوع دواحيث إن مثل رهن اخلبز و  أأكثر، أو اخلل له قيمة التمر

  .كالمهم فيما يتلف بالفساد أن الكالم، لوضوح

  بل يف املسالك قوالً،خالف صح بال: يف اجلواهر وحنوه، وصالحه بتجفيفإميكن  ما: الثانية

  . الرهن بعد كونه رهناً عقالئياًأدلة طالق إلإشكال ال وواحداً، بل

  .صالحهإميكن  صالحه يأيت الكالم هنا، كما فيما الإمل يكن عنده ما يتمكن به من إذا  نعم

ى  يبق فإنه لكن ميكن استفراخه،فسد يبق إذا آخر، مثل البيضء شي إىل يتحول منه يعلم حال ماو

  .آخرء شي إىل حتولن إ ورهناً

ذلك  ألن :لذا قال يف اجلواهر و،هؤله منا و عليه غرمه، ماله ألنهالراهن، على حصالاإلمؤنة ن إ مث

  .من مؤنة حفظه كنفقة احليوان

  .صالحه أم الإمكن أء سوا يشترط بيعه، أن :الثالثة

 فإذاال ضرر،  والوثيقة حتصل ألن ذلك و،إشكالال  وخالف صحة الرهن فيه بالن إ :يف اجلواهرو

  .يناألمر يشمل أطلق، حيث أو بغريه أو شرط بيعه بالنقدء سوا باعه صار مثنه رهناً،



٥٤

اختيار  على ال حق للراهن يف تقدمي اختياره والبيع مبا يريد،  حق للمرنإطالق كان فإذا عليهو

  .شرط بيع املرن أو إطالقكان  إذا كان املال ملكاً له، هذان إ والشرط سلب قدرة الراهن إذ املرن،

راهن لو أراد ال إذ ،أيضاًا جيعل البدل رهناً مل يكونا، فالبيع من حق الراهن مبا يريد، لكن مب إذا أما

ن امتنع الراهن من البيع جربه إان ذلك خالف الرهن، ف كحلول الدينى تبديله مبا ال ميكن بيعه لد

احلاكم رفعاً  أو هم يف أمثاله عدول املؤمنني، لكن يف اجلواهر باعه املرن،ؤن تعذر احلاكم فبناإاحلاكم، ف

  .قنيمجعاً بني احل وللضرر

  .احلاكم مقدمن إ :فيه أوالًو

  .أراد يفي مبا دليل اجلمع بني احلقني ال وبعد احلاكم عدول املؤمنني،: ثانياًو

 دليل الرهن بدون طالق إل،يصح رهنه و حبيث ميكن بيعه قبله،،جلبعد األ الّإال يفسد  أن :الرابعة

  .حمذور

  .بني الرهن وال منافاة بني احلال و،ضاًأيه طالق فيصح رهنه إلكان الدين حاالً إذا :اخلامسة

  . خالف أدلته ألنهاملشهور بطالن الرهن، ومن ذلك،ء اليكون شي أن :السادسة

احتمال الصحة : أجد فيه خالفاً ملنافاته مقصود الرهن حينئذ، لكن يف املسالك  ال:يف اجلواهرو

رع حيكم عليه به بعد ذلك صيانة الشا ألن مينع صحة الرهن، شرط عدم البيع ال و: قال،كما لو أطلق

 بطل كان باطالًن إ وحلكم الشارع مع صحة الشرط، معىن النه إ فيه و:شكل عليه بقولهللمال، مث أ

  الرهن 



٥٥

  .بطالن العقد مبثله على ًءاملشترط فيه، بنا

 على كان نعم لو، يوجب بطالن العقد، كما حقق يف باب الشروط بطالن الشرط ال: أوالً: أقول

  .القيد موجباً لبطالن املقيد  التقييد كان بطالنوجه

 فإنه إذا جيوز، فساد املال ال أن حلاكم من جهةايالزم عدم بيع  اشتراط عدم بيع املرن ال: ثانياًو

املباشرة لعدم وقوع  أو احلاكم من باب النهي عن املنكر التسبيب على كان املال يف معرض الفساد كان

  .احلرام

نقله عن  ولذا وافق عليه اجلواهر ومل يشترط عدم البيع فصحة الرهن أوضح، والراهنطلق أ إذا أما

مل ميكن البيع  إذا قبله أو عليه فالالزم بيعه عند خوف الفساد وغريهم، والفاضل والشهيدين واحملقق الثاين

  .عاً بني احلقنين امتنع أجربه احلاكم مجإيكون الثمن حينئذ رهناً، ف وحنوه، وعند اخلوف لعدم املشتري

ذلك، فلم يظهر  على  عليها فعل املسلم أما استدالل اجلواهر لذلك بتوقف صحة الرهانة احملمول

  .صحيحاً أو مل يعلم هل فعل فاسداً إذا مكااإمنا  وصحة فعل املسلم ليست مشرعة، إذ ،وجهه

دريس من إ زهرة وظاهر ابين وعن الشيخ، يقدم وجه النظر يف احملكوكيف كان، فقد ظهر مما ت

ميلك املرن  جيرب عليه الراهن، فال جل فالعقد الرهن بيع الرهن قبل حلول األء عدم الصحة، لعدم اقتضا

عقد ن إ :فيه إذ جل،األ إىل ع بعدم بقائهطو املقجل، بل يكون كرهنمنه عند حلول األالدين ء استيفا

  مل يكنء ا يعتربه العقال كان هذا النوع ممفإذاقد قرره الشارع،  والرهن عقالئي



٥٦

  . لهدلةوجه لعدم مشول األ 

 يريد ما ال إالّ أن ،املعيار الواقع من دون مدخل للقطع إذ فيه، ماى خيف فالء أما قطع عدم البقا

  .ال يكشف عن لبطالنء طريان عدم البقا أن سيأيت و،ىيبق

  .مما تقدم تبني وجه الصحة يف املوارد الثالثةو

 جعل الثمن رهناً صح، ون شرط بيعهإجل، ف الفساد قبل األ إليهلو رهن ما يسرع: قال يف القواعد

لذا قال يف مفتاح الكرامة  و،جيعل الثمن رهناً و فيباع،قرب اجلوازأطلق فاألن إ وشرط منعه بطل،ن إو

  .يف شرط العدم  الصحة حمتملة: قلت: تبعاً للمسالك

ن مل ميكن إق له ذلك، فحي  الراهن الىعل  هو خسارة إذ جرب،أمل يرد املرن بيعه  وطلقهأن إ مث

  .القاعدة على يتهاتر الدينان وفسد ضمن جباره حىتإ

  .حنوه كذلك وال فالصلحإالبيع من باب املثال، ون إ مث

تبديله  و أقرب من البيع ألنه،ادفع يل رهين أدفع لك دينك، فهل الالزم القبول: ولو قال الراهن

 على يلزم قبل الوقت، كذلك الء املديون الوفا على يلزم الدين موقت، فكما الألن  ال يلزم،  أو،بالثمن

 ،تأمل، وكذلك احلال يف سائر الديون والرهون على العقدى  مقتض ألنهبول، الظاهر الثاين،الدائن الق

  .واهللا العامل

  



٥٧

 يبدلإمنا  ورهن،مل يبطل ال أي ، فكذلكللفسادضه ما عر أولو طر:  قال يف القواعد:)١١ مسألة(

ظاهر  وجامع املقاصد، وقد نقل مفتاح الكرامة ذلك عن التذكرة والدروس والثمن الذي جيعل رهناً،إىل 

 ذلك، إىل قبل الفساد يبادر إىل أنه ةشارإ )ما عرضه(قول العالمة  أن الظاهر و عليه،مجاع اإليضاحاإل

  .بعضهم خبوف الفسادلذا عرب و

  .الني، لوحدة الدليل املتقدم يف املسألة السابقة فيهما يشمل احلاألمروكيف كان، ف

مل نقل ن إ و،طالقاشتراط عدمه واإل وخاف الفساد إذا فرق يف املقام بني اشتراط البيع وعليه ال

الدليل عقالئية مثل هذه املعاملة، والشارع  أن قد عرفت إذ هناك بالصحة يف صورة شرط عدم البيع،

العقد الذي مل  يشمل حىت أنه كرناه مكرراً من، ملا ذأوفوا بالعقود يكفي  بل،حنوه وطالققرره باإل

  .قد ذكرنا تفصيل الكالم يف شرح العروة كتاب املضاربة وغريه ويكن يف زمن الشارع،

 حىت فرض تصريح املشترط بعدم البيع نعم لو: يف اجلواهر بعد قوله بالصحة يف الصور الثالثة قالو

  .لعله أراد القيد ون القول بالبطالن،مع طرو املفسدة أمك

يقيد يد احلاكم عن البيع من باب  الشرط ال أن  بعد، فالشرط ولو فرض فاسداً مل يفسدالّإو

  .فساد مالهإ بعد عدم حق املالك الراهن يف ،احلقني اجلمع بني

املرض مما خيف ء كان الرهن حيواناً فجا إذا حالة عليه، كماء جراإبعد  أو فرق يف البيع حباله مث ال

الفيل حيث لعظمه قيمة نفسه   يصح بيعه، كما يصح ذحبه مث البيع، ولو كان احليوان مثل فإنهمنه تلفه،

  ميوت  حىت بأس بأن يترك ال
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مل يستعد املالك عند خوف الفساد من بيعه مل  وأطلق أو  شرط عدم البيعفإذافيجعل عظمه رهناً، 

  .حيق بيعه

احلنطة  حىت و كالدار بالدار،تبديله مبثلهاملرن الرهن، فهل يلزم  أو احلاكم أو باع الراهن إذا مث

احلنطة املبتلة اخلبازين ء  باحلنطة كذلك الشترا ـمل ميكن التجفيف وابتلت إذا كماـ املعرضة للفساد 

ع موافقة املالك م الّإ أقرب فاالرتكاز عليه  ألنه الظاهر ذلك،، احلنطة الثانية مدة مديدةقمل تبن إ و،مثالً

  .لغريه، ولو كانت املوافقة من جهة االرتكاز

كانت الشاة معرضة للمرض  إذا  معرضاً للخطر، كماأيضاًكان املثل  إذا مثلهء نعم، يشكل اشترا

  .واملوت مثالً

 أو ، كانت الدور معرضة ملصادرة احلاكمفإذايف املسألة السابقة أعم من اللغوي،  ومث الفساد هنا

 يف أقسام  كان داخالً،يقلل قيمتهإمنا  ومييت الشاة معرضة ملرض ال أو ،عرضاً للسقوط عن املاليةالنقد م

  .املسألة السابقة

الظن بالفساد الذي ينايف الوثوق عرفاً كالعلم، خبالف االحتمال، بل ن إ :اجلواهر قالن إ مث

  .بعض أفراد الظن ووالشك، بل

يصادر من  أنه  الظامل أعلن ضعيفاً كالواحد يف املائة، مثالًتماالًكان احن إ واملعيار العقالئية،: أقول

لذا  ون مثله كاف يف املعرضية املوجبة للبيع،إيبادرون ببيع دورهم، فء العقالحيث إن كل مائة دار داراً، 

تلوث  فإذاغري ذلك،  و والصوم واحلج، والصالة واقفاً مثالً،مبثله يف اخلوف يف باب الطهارةء قال الفقها

غري  إىل ،ءتعمل له أحدهم، كان خوفاً يوجب ترك الوضوحيث ميوت من كل مائة مسء بالوباء املا

  .ذلك

ن تركه الراهن حباله غري مبال إينايف قدر حق املرن، ف نقص القيمة حبيث ال  الرهن يفأخذوإذا 

  أراد الراهن تبديله حق له إن  و،إشكالبالنقص فال 
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  .، مثل ما استدل به الشيخ يف املكاسب خليار الغنبضرر ال لدليل ،املنعال حيق للمرن  وذلك،

البيع  أو ما الضميمةإ، يناألمركان التناقص حبيث ينايف حق الراهن حق له املطالبة بأحد ن إو

 أن ، والبد من أحدمها سوينا بينهما بدوناألصلين خالف األمركال حيث إن  ونقاذاً حلقه،إوالتبديل 

  . بدل العني ألنهيقال التبديل مقدم، يع، فالنقدم الب

مل يبع،  إذا فوت تلك القيمة املتصاعدةى  مما خيشمل يكن مأموالً لتصاعد مماأخذت القيمة يف اوإذا 

القيمة السابقة بعد  إىل ن مل تبع رجعتإعشرة آالف، ف إىل الدار اليت كانت قيمتها مائة وصلت أن كما

 أنه فالظاهر ـ ت حكوميةئامنش أو جل فتح شارع بعض احلكومات ألكما هو احلال يف تثمني ـ مدة

العقود تتبع القصود،  إذ عقد الرهن مل يشمل مثل ذلك، ألن ، بلضرر الحيق للمالك التبديل لدليل 

ن االرتكاز إ بألف، فكل من إىل هاء بدرهم فسبب القحط غالأسلفه احلنطة، حيث كل من إذا مافهو ك

  .عقد قصد فال لك، فالمل يكن مبثل ذ

  



٦٠

قال  لو: قال الشيخ أنه عن املختلف ويصح رهن اهول، ال:  قال يف القواعد:)١٢ مسألة(

عندي  وىلا يشعر مبنع رهن اهول، واألهذ و مل يصح فيما فيه للجهل به،،رهنتك هذا احلق مبا فيه

  . الدال عليهاألصل باجلواز، عمالً

  .ىانته ،هنتك أحد هذين بطلقال ر ونعم يشترط تعيينه، فل

 أنه ظاهره وعن اخلالف نفي اخلالف عن عدم صحة الرهن عما يف احلق،: يف مفتاح الكرامةو

  .مأقواهلغري ذلك من  إىل  املسلمني، كما هو عادته، لكن عن التذكرة يصح الرهن يف احلق عندنا،إمجاع

صلى (النيب ى  لقوله ن غرراً مشموالًمل تك وكانت عقالئية رهنها إذا اجلهالة مطلقاً أن الظاهرو

  . مل يكن به بأس،يف مثل أحد هذين حىت )١( عن بيع الغرر)اهللا عليه وآله

مل تكن  إذا أما و الشرعية،دلةالعقالئية املشمولة لألى  فالصحة مقتضنيما بدون هذين الشرطأ

قد  وللوضع، ي املذكور املقتضنت غرراً، فللنهيكا إذا أماو، ن مثلها غري مشمولة للدليلعقالئية فأل

  .غريه و املستمسك يف الرواية يف كتاب املضاربةإشكالناقشنا 

 كان مجاعمت هذا اإلن إ : عن الشيخ، قلتمجاعمنه يعلم وجه النظر يف قول اجلواهر بعد نقله اإلو

 از،ات تقتضي اجلوطالق فاإلالّإما شاه من اجلهول من مجيع الوجوه، و وخصوص مقعده على حجة

غنب الراهن للمرن  على يف مثل الرهن املبين ة، الناملغاب على ملبينهو يف العقود اإمنا نفي الغرر و

  .املتهب إىل كالواهب بالنسبة

                                                

.٢ ح٤٠الباب ٣٢٠ ص١٢ ج: وسائل الشيعة)١(
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  . يف غري العقالئيةإطالقال نه إ :ذ يرد عليه أوالًإ

وإذا  الت، كيفعامحال الرهن حال سائر امل إىل أن من أين هذا التقييد يف الغرر، مضافاً: ثانياًو

 علم مل يقبل رهنه،  يف قبال قرض ألف دينار مبا لو،حنوه وديناراً، مما كان يف احلقى يسو ال رهنه ما

منع الشرع  أو املعيار عدم العقالئية، أن ظهر مما تقدم أنه فيه مغابنة، كما ال وس ذلك من الغرر،يلأ

جامع  و، فما عن حواشي الشهيد إليهلقصدبدليل الغرر، فليس املناط يف بطالن اهول عدم توجه ا

من بعضها حبيث مينع من  يصح رهنه اهول من مجيع الوجوه أو املراد باهول الذي ال أن املقاصد من

كذلك كهذه  أما اهول الو، ما إليهيتوجه القصد يف احلق كالشاة من القطيع ال ما و، إليهتوجه القصد

  . غري ظاهر الوجه.ىانته ، بأس به مل يعلم قدرها فال إذا الصربة

ن إ و مائة بقدر الدين،ىفيه ما يسو أنه علم إذا مل يكن غرراً، مما إذا يف احلق عليه يصح رهن ماو

 مطلقاً كرهنه كان جمهوالًن إ و بل،ذلكى تراب معدن يسو أو زبرجد أو فضة أو ذهب أنه مل يعلم هل

 أو شجر أو حيوان أو ،نسان كالعبدإ أنه مل يعلم هلن إو بقدر القرض،ى يسو أنه يف الدار مما يعلم ام

لذا قال  وغري ذلك، كما يصح رهن الشاة يف القطيع، بل هو أقرب من الكلي، أو فرش أو معدن

كذا لو أرهنه صاعاً من  وقبضها املرن مل يبعد الصحة، وأرهنه شاة مث عينها له أنه لو فرض و:اجلواهر

  .ىانته ،عدمها الوجهان وشاعةاإل على يف ترتيله ومل يقبضه بعينه،ن إ وصربة،

  سلمه كل القطيع، كما  إذا  يف مثل ماأيضاًالتعيني  إىل حاجة بل ال: أقول
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لذا يطالب املرن بعد  و الكلي يف املعني،إرادةاملنصرف عرفاً يف مثله  وحنو ذلك، أو ذا كان راعياًإ

كان  أو اعة،شصرح باإل إالّ إذا ل الراهن، اللهمالتالف من ما أن  العرفىير وتلف البعض حبقه،

 مل يسم عقدكم املستفاد من قوله الّإالعقود تتبع القصود، و إذ ، إليهتوجه القصدياالرتكاز بذلك حبيث 

   .)١(﴾أَوفُواْ ِبالْعقُوِد﴿: سبحانه

مطالبة الراهن لمرن م، فهل لالذهب، فحصل يف الدين تضخأعطاه ديناً يرده مبثله مثل  لونه إ مث

احتماالن، من  ـ إشكال حق له بال ال فالإمل حيصل تضخم مثله يف الرهانة و إذا  ـىخرأبوثيقة 

  .لعل هذا أقرب ون مل يعطه الضميمة كان له حق الفسخ،إف ،الدين عقد يف قبال الوثيقة أن من و،األصل

 كان الدين مثقال ذهب ، مثالًحيل للراهن مطالبة فك بعض رهنههل فترتل ولو حصل يف الدين 

ى حدإصار الذهب مخسة حق له مطالبة  فإذاال رهن شاتني، كل واحدة مخسة، بعشرة يف قى يسو

  . مل يبعد ذلك ملا ذكرناه يف عكسه،الشاتني

العقد املتعلق  إىل  مبا يوجب عدم توجه القصد،يكون الترتل والتضخم خالف املعتاد أن نعم، يلزم

  .حدمهاال فال حق ألإبه، و

  .الرهانة وترتل كل من الدين و تضخم:ربعمما تقدم ظهر احلكم يف املسائل األو

كان  وذا رهنه ملدة شهر، إفاق يف ما مسألة اختالف اآل،ةمما يشبه هذه املسألة اليت نوعاً ما حديثو

الالزم اخلميس، فهل  أو ءبلد آخر الشهر يوم الثالثا إىل ، فذهباءربعاآخر الشهر يف بلد الرهن يوم األ

 أو يامالعربة بقصدمها ولو ارتكازاً، هل القصد عدد األ أن  الظاهر،الثاين أو  األولموافقة الشهر يف البلد

  آخر 

                                                

.١ اآلية : سورة املائدة)١(
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  .مطلقاً أو الثاين هل القصد ولو ارتكازاً شهر حمل الرهن،على  والشهر،

  .يف املثالء ربعااأل أي يام، يف اعتبار عدد األإشكالال :  األولىفعل

  .شهر حمل الرهن: ينالثاعلى و

 قبله أن ال بعده، باعتبار وقبله  عليه، الطالقشهر احملل الذي يراد الدفع لصدق اإل: الثالثعلى و

  .حمل الدفع إالّ يشمل  الطالقاإل إذ بعده شهر يف بلد آخر،أو 

  .بلد املخابرة يدفع الدين، فالظاهر اعتبار بلد الدين ال أن بلده نفس إىل خابر إذا أما

كان  حال ما وبلد ثالث، إىل من بلد آخر بلد آخر، أو إىل من بلدهء جا إذا ه يعلم حال مامنو

  .بالعكس أو يف مكان آخر،ء ربعاأليلة  أو ليلة مخيس أو ءيف مكان ليلة ثالثاء ربعااأل

القدر  على  عدم زيادة املدةاألصلمل يكن تنازع يفصل بالبينة واحللف، ف واألمرولو شك يف 

 أربعة، أو املتعة كانت ثالثة أيام أن شك يف إذا كما مشول الرهن للمشكوك مشكوك فيه، إذ املتيقن،

يف  و،صول قد ذكر جوابه يف األ،الرهن بالزائد الرهن، وعدم تعلقء  استصحايب بقارضااحتمال تعو

  . يف استصحاب اخليار)رمحه اهللا(مكاسب الشيخ 
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 مثن البيع، وهو كل دين ثابت يف الذمة، كالقرض وحلق،الثالث يف ا:  قال يف الشرائع:)١٣ مسألة(

  .مثن ما يشتريهعلى  وما يستدينه على  كالرهن،يصح الرهن فيما مل حيصل سبب وجوبه الو

جناية مل  وهبة مشروطة، ومصاحلةعلى  و العقد،صداق مل يقع بعد على مثلهما الرهن و:أقول

  .مثلةغري ذلك من األ إىل حتقق بعد،

  عليه،مجاعجامع املقاصد اإل وخالف يف ذلك، بل عن التذكرة ال وإشكال فالكيف كان و

ال يتصور  ومال املرن، على  املقام يف كون الرهن وثيقةأدلةغريه بظهور  وعللوه كما يف اجلواهرو

  .أوفوا بالعقوديصدق عليه الرهن ليشمله   فال،االستيثاق قبل حصول مال له عنده

 إذا ال لتصور ذلك فيماإال اعتبار عقالئي له، ونه إ :فيهو .يصري رهناً بالقرض أنه عن بعض العامةو

ما  أو وجود له سوف ميلكه به مبال الارضي أو ، ولد صار زوجاًفإذازوجها ولده الذي مل يولد بعد، 

  .شبهأ

كلما  ومل يردع عنه الشارع صح، وخفيف املؤنة فكلما كان اعتبار عقالئيء نشاحيث كان اإلو

  . يكن أحدمها مل يصحمل

غري   العارية ومن يف يده كالوديعة على عيان اليت ليست مبضمونةاأل على هل يصح الرهنو

عدم الرهن يف العني غري املضمونة موضع وفاق، كما يف جامع ن إ :قال يف مفتاح الكرامة، املضمونة

  .دم اخلالفردبيلي من التذكرة عاأل استظهر املوىل واملفاتيح، وسالكامل واملقاصد

 منهما مستفيض، ي بقسميه عليه، بل لعل احملكمجاعخالف أجده، بل اإل بال: قال يف اجلواهرو

  .ىانته ،بار صدق الرهن عليه عرفاً هلا باعتكان مشموالً بالعقود لوء به خيرج عن عموم الوفاو
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مبا يأيت  ولرهن،مل يكن مضمونة كيف يؤخذ عليها ا نه ماأب و املذكور،مجاعقد استدلوا له باإلو

  .آخرء ة من شيالعني املوجودء يف العني املضمونة من االستدالل بامتناع استيفا

 يصح مقيداً له المث واالستناد فهو حمتمله قطعاً،مل يكن ظاهر   لومجاعاإل إذ ى،خيف ال يف الكل ماو

 فإنه ،اً استدرك بالرهنكان قائم إذا احتمال التفريطحيث إن العرفية،  وية بعد الصدق، بلخمصصاً لآلو

يعطيه  أو ال يقتضي حاجته، ويعطيه اجلار عنده، فهل الء ييداع شإأراد  أو ء استعارة شيرأراد اجلاإذا 

ا توجب عدم حيث إيعطيه برهانة،  أو ،املودع أو يسبب ذلك ضياع حق املعري ومع تعارف تفريطه

كانت ن إ وعياناأل على يصح الرهن ال: عد قالالقوا ألن ،مجاعالتفريط، بل رمبا يستشكل يف وجود اإل

  .اجلميع إىل راجع أنه عن حواشي الشهيد و،إشكال على مضمونة

عيان األ على خرين، كما ظهر بذلك صحة الرهنبذلك ظهر اجلواب من االستداللني اآلو

ال  وملهاات الرهن تشإطالقن إحنوها، ف وكاملغصوبة والعارية املضمونة واملقبوض بالسوم ،املضمونة

  . يف املقامإمجاعى دعو

نه مل تتحقق أكثر، مث رده املفتاح باأل إىل نسبة املنع ـ كما يف مفتاح الكرامة ـ نعم عن الرياض

  .الشهرة عن املنع

نه مل يعلم وجود أ وكثر،دليل املنع ذهاب األ و بعد العقالئية،طالقكيف كان، فدليل اجلواز اإلو

يف  قد استدل للجواز يف املفاتيح مبا و خصوصاً،ذلك باملنعء دم كفا ع:فيه ومثله يف زمان الشارع،

  .تبعه اجلواهر باملستفيضة املتضمنة بنفي البأس من االستيثاق للمال ومفتاح الكرامة،

   سألته عن السلم يف احليوان ،)عليهما السالم(كصحيحة حممد بن مسلم، عن أحدمها 
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   .)١(استطعتما   مالكنعم استوثق من: )معليه السال( فقال ،يؤخذ الرهن ووالطعام

   .)٢(حنوها غريهاو

مكان إيقال  أن غري املضمونة، بل ميكن على  هذه الصحيحة يفهم صحة الرهانةإطالقبل من 

، كما لو أراد االستعارة لكن كان يشك املعري يف تلف ماله أيضاًالرهانة يف غري املضمون بدون تفريط 

كان عنده مل يكن عليه  إذا ما أشبه، لكنه أو السيل أو احملل حمتمل الزلزال حيث إنتعد،  وبدون تفريط

من  تفريط أخذت وتلف ولو بدون تعد إذا  حىتبرهانة إالّ عريك أال: بأس حسب املوازين، فيقول

  . فتأمل،الصحيحة وطالق عقالئي يشمله اإل فإنهالرهانة،

 وفاقاً للفاضل والشهيدين ،املضمونة على صحة الرهنى قواأل:  كان، فقد قال يف اجلواهركيفو

  .ىانته ،غريهم و الثاينواحملقق

طلب الرجل من املرأة االستيثاق  إذا القاعدة صحته يف كل ما كان استيثاقاً، كماى بل مقتض

 أو نصفاً الحتمال الطالق بدون الدخول، أو ، الحتمال الفسخ بعيب،بالرهانة يف املهر الذي يعطيها كالً

جارة والصلح كذلك يف البيع واإل ومن الرجل الرهن يف عوض اخللع، الحتمال رجوعها يف البذل،املرأة 

ظهر  إذا بيعها الرهن، ملاي أو غريها، بأن يطلب مالك الدار اليت يؤجرها وواملزارعة واملساقاة واملضاربة

  .غري ذلك أو البيع أو جارةبطالن اإل

أشبه يف احلقوق اليت  كل ما وك واملغصوب،الدرلى  عجيوز أخذ الرهن: التحريرى قال يف حمك

  .إشكال على ،تثبت يف العني

                                                

.١٣٠ ص٢ ج: التهذيب،٥ ح١الباب ١٢٣ ص١٢ ج: وسائل الشيعة)١(

.٩ و٦ و٤ و١ ح١الباب ١٢١ ص١٢ ج: وسائل الشيعة)٢(



٦٧

 عوض الصلح وجرةكذا املبيع واأل وعهدة الثمن، على جيوز أخذ الرهن: قال يف حمكي الدروسو

  .عياناأل على جوزنا الرهنن إ

  .ما ذكره الدروس ليس حمل خالف أن ظاهر جممع الربهانن إ :يف مفتاح الكرامةو

حنوها،  والقطار والباخرة والسيارة والطائرة ومما تقدم يعلم حال أخذ الرهن من أصحاب احلمامو

وكذا أخذ الرهن من الزوج  مور، بلاملالبس يف هذه األ واثاثالجل احتمال عطب ما يوضع من األ

 ءالبنا والنجار واحلمال وكذا أخذ الرهن من اخلياط وتالفه هلا،إلمه جهاز الزوجة، حيث حيتمل ليس

  .غريمها وتالفهم القماش واخلشبإغريهم، الحتمال و

  



٦٨

 رهن ما ليس بثابت حالة الرهن، كما لو على يصح الرهن ال و: قال يف القواعد:)١٤ مسألة(

  .املرن مث اقترض مل يصر بذلك رهناً إىل دفع مثن ما يشتريه منه، فلوعلى  أو ما يستدينه،على 

  عليه يف التذكرةمجاع غري خالف أجده فيه بينهم، بل حكي اإلهذا هو الذي ذكروه من: أقول

 استقرض فإذاعليه  ـ وكما يف مفتاح الكرامة ـ  قالوا: ظاهر الكفاية حيث قال وجامع املقاصد، بلو

أنشأ  إالّ إذا هذا القرض املتأخر مل يصر بذلك رهناً، على قد كان أعطاه رهناً قبل القرض ومنه دراهم

 إذا مثله احلال يف الصحة ما ون،قرض رهناً اآلرهناه قبل ال فليكن ما: قاال إذا رض، كماالرهن بعد الق

ا رهن  إ:قال وألف دينار، مث رد الدنانري واستقرض منه مخسة آالف درهم، على  داره رهناً إليهدفع

 ن عرفاً فال ليس له مفهوم الره ألنهالقرض، على اهم، أما عدم صحة الرهن السابقهذه الدر على عندك

 فتسميته رهناً مساحمة كتسمية تزويج بنته ،يزوج بنته اليت مل تتكون بعد أن يشمله دليل الشرع، فهو مثل

وجه الصحة  أن دة، كماالوال على  ولدت له بنت مل تكن زوجته بالنكاح السابقفإذااملذكورة نكاحاً، 

  .دلةسابق الباطل، فهو مشمول لألالء نشاربط له باإل جديد الء نشاإ  ألنهواضح، يف املستثىن

نه إ :فيه ومما تقدم ظهر بطالن ما استدل به العامة لصحة الرهن قبل الثبوت بأنه كضمان الدرك،و

  .هو مثل النكاح الذي ذكرناه ذإعقالئي خبالف املقام، 

ن  أفيه السر و، خبالف ما حنن فيه، إليهأما جواب مفتاح الكرامة بأن ضمان الدرك جاز للحاجة

 إذا سيما ال و،الصريح للفعل املطلوب ثبوته حاالًء نشااشترط تأخري مقتضاها مل يتحقق اإل إذا العقود

إمنا دليل عليها، و مانع عقلي منه، واملاضوية ال خفيف املؤنة فالء نشااإلن إ :اعترب فيه لفظ املاضي، ففيه

  .ذكرناه املانع ما



٦٩

ن الظاهر صحة رهن إ قبال التزلزل بسبب اخليار، فيف تقدم ال كيف كان، فاملراد بالثابت ماو

الثمن يف مدة اخليار،  على لذا قال يف اجلواهر بصحة الرهن واملتزلزل كما تقدم يف بعض املسائل السابقة،

 ،دلة األطالق فيه، إلدف أجخال غريه مما هو متزلزل، بال على  والرهن،حصول الشغل بالعقد على ًءبنا

  .ىانته

داراً خبيار لبائع، فيجعل الدار ى  اشترزلزل يف كال الطرفني، مثالًاملت على يصح الرهن نهإ :واحلاصل

 انفسخ العقد بطل الرهن لتوقفه فإذا، فالثمن املتزلزل يأخذ عليه رهناًتري شباع داراً خبيار للم أو رهناً،

 الدين، فما عن التذكرة حل إذا البيع حصل الرهن ترتب عليه أثره حىتوإذا  ،لزم لزم الرهنوإذا  عليه،

  .لذا أشكل عليه اجلواهر و،مل ميض مدة اخليار حمل نظر يباع الرهن يف الثمن ما ال أنه شك يف ال أنه من

واز  ينشأ من ج،إشكالعقد، ففي اجلواز سبب الدين يف  وولو شرك بني الرهن: مث قال القواعد

متامية امللك، لكن يقدم السبب،  على هنومن توقّف الر، كدآاشتراطه يف العقد، فتشريكه يف متنه 

  .رهنت، ولو قدم االران مل يصح و اشتريت: هذا العبد بألف وارنت الدار ا، فيقولتكبع: فيقول

 ورد يف باب النكاح يؤيده ما و،طالقالقاعدة صحة التشريك للعقالئية، فيشمله اإلى مقتض: أقول

  .املقام على وي يدل األول باملناطفإنه قها مهرها،جعل عت وتزوجيها ومةمن عتق األ

ما ذكره من الوجه  إالّ يقابل الصحة والسر فيهما ما ذكر من العقالئية يف كال املقامني، وال

قد ذكر  ورعي،ما خرج بدليل ش إالّ  يف العقوداألصليقاوم العقالئية اليت هي  مثله ال واالعتباري،

  ن إ :مفتاح الكرامة



٧٠

استدلوا بعموم  و عنه البعد يف جممع الربهان،ىنف وتحرير حكموا بالصحة،املبسوط والتذكرة وال

 إالّ إىل يرجع ال  مباشكالأطال يف اجلواهر يف توجيه اإل و،قد أشكل يف الصحة جامع املقاصد و،دلةاأل

  .ذكرناه من الدليل تقاوم ما بعض الوجوه االستحسانية اليت ال

يستأنس  أن من جهة إالّ عنه  الصحة مبا الظاهر الغىن يف تشييدكذلك أطال يف مفتاح الكرامةو

  .الذهن

يصب عليهما يف ء نشااإل أن  بعد وضوح،تأخريه أو فرق بني تقدمي االران ال أنه بذلك يظهرو

  .وجه التقييد مل يصح على كان إذا وقت واحد، نعم

  



٧١

 ما على  كالرهن،يصح الرهن فيما مل حيصل سبب وجوبه ال و: قال يف الشرائع:)١٥ مسألة(

  . كالدية قبل استقرار اجلناية،مل يثبت وحصل سبب وجوبه ما على ال و،مثن ما يشتريهعلى  ويستدينه

يصدق  ال أنه ،يصح ما أشبه ال أو ما يبيعه أو ما يشتريه ويستدينه ما على الرهن أن وجه: أقول

 عدم الصحة من التذكرة على مجاعقد تقدم حكاية اإل والثابت،ء الرهن العقالئي الذي مقومه الشي

  .ظاهر الكفاية وجامع املقاصدو

 وكيله فعل ذلك ألن ،مل يعلم به واستدين أو ىر كان قد اشتفإذا دائر مدار الواقع، ن األمرإ مث

زعم االستدانة ن إ وكان العكسوإذا  ،ءنشاحصل منه قصد اإل إذا ن رهن صحإمل يعلم هو به، فو

 أنه استدان ألفاً فزعم أو كلها،ء زعم اشترا ونصف الدار مثالًى بأن اشترمل يصح، ولو تبعض ء شتراواال

ن جعله يف قبال الكل ولو ارتكاراً بطل نصف إلفني فجعل الرهن يف قبال الدين والثمن، فأاستدان 

 ن هذا اخليار أعم، حيث مدركه شامل لكال الطرفني، مثالًإيأيت هنا خيار تبعض الصفقة، ف والرهن،

 كما للمشتري خيار تبعض الصفقة  فإنهنصفها غري قابل للبيع، أن اع كل داره لزيد، مث ظهرالبائع ب

يبطل يف االرتكاز يف قبال إمنا و، فسخ كما حقق يف حملهي أن ، فلهاألمر بالذي كان جاهالًكذلك للبائع 

  .العقود تتبع القصود ألن ،أيضاًالكل 

ختلف  إذ ن الرهن صحيح،إكان الداعي الكل، فن إو جعل الرهن يف قبال الدين مهما كان،ن إ أما

  .يضر الداعي ال

 ى،ه ثانياً ولو باملعاطاة كفأنشأ نإمل حيصل سببه مث حصل، ف ما على  جعل الرهنفإذاأي، على و

  هل كان أنه اختلفا يفن إ وال فال،إ و،جديدء نشاإ ألنه



٧٢

 مع القائل األصلف ،ابقة قضية املعيةكما تقدم يف املسألة الس ،معه أو بعده أو قبل حصول السبب 

  .بالصحة

ميوت بعد سنة  سقاه السم مبا أن مثل ،فعل سببها الكاملن إ واً،إطالقاجلناية قد مل حتصل ن إ مث

 خالف، فقد  األولاملوت، ففي إىل قطع يده مبا ينتهي إذا جناية، كما إىل قد حتصل جناية تنتهي و،مثالً

النفس الذي  على ا تأيتأعلم ن إ و:يف اجلواهر والرهن قبل استقرارها، ىتقدم كالم الشرائع، حيث نف

 عن املبسوط والتذكرة والتحرير ياحملك هذا هو و،حتصيالً وور نقالًاملشه على هو سبب ثبوت الدية

  .أيضاًالروضة كما صرح به يف القواعد  واملسالك وجامع املقاصد والدروسو

مل تستقر هي ن إ واجلناية اليت قد استقر موجبها، على  جبواز الرهن رمبا قيل:لكن يف مفتاح الكرامة

  .ىانته ،هو جيد ودون ذلك الف ماال يوجب أكثر منها، خب ون غايته املوتإيوجب الدية، ف كقطع ما

يفهم من املناط يف حديث حممد بن مسلم  والرهن يف املقام عريف،حيث إن وهذا غري بعيد، 

كذلك  و،يستوثق من نفسه بطريق أوىل أن له ،ءيستوثق من ماله مبا شا أن سانن كان لإلفإذااملتقدم، 

  . دليلهطالقخذ الدية منه، إلمات أل إذا حيضره أن يصح أخذ الكفيل منه

مل تستقر هي ن إ واجلناية اليت قد استقر موجبها، على رمبا قيل جبواز الرهن: لذا قال يف املسالكو

  .ليس ببعيد و،ال يوجب أكثر منها وه املوت غايت فإنهيوجب الدية كقطع ما

   معىن ك غريه، مث أشكل عليه بأنه التبع املسال و:قال يف اجلواهر



٧٣

  .للرهن قبل ثبوت احلق

  .ءيف مثل املقام يراه العقال والرهن حلق موضوع عقالئي قرره الشارع أن تقدم من  ما:فيهو

املوت،  إىل  كقطع يده املنتهية، من القسم الثاينكانت اجلناية إذا بالرهن أوىل أنه مما تقدم يظهرو

  .رثت الدية ثبتت، نعم ليست بقدر كل الدية أوجنايةحيث إن 

حفر  أو أرسل سهماً ليقتله، أو كلبه به،ى رأغ أن بعض مقدمات اجلناية، مثل إالّ مل تكن إذا أما

يصح  ا ال، كمءمل يقع شي إذ هن، فال يصح الر،غري ذلك إىل  فيقع فيها،ا ليالً بئراً يف طريقه مير

  .حنوه والقصاص

 قبل اجلناية، بل من جهة دفع املنكر، حنوه ليس من القصاص ومثل سجن مريد القتل أن ىال خيفو

 يفعلون حسب قدرم  ال)عليهم السالم(م  أل،)١(مل يفعله و ذلك)عليه السالم(قد كان لعلي و

  .سوةأال مل يكونوا إ، و)عليهم السالم(ئمة سائر األ وءنبياعلمهم اخلارق، كما يف األو

   .)٢(﴾ولَو جعلْناه ملَكًا لَّجعلْناه رجالً ولَلَبسنا علَيِهم ما يلِْبسونَ﴿: قال سبحانه

  .)٣(﴾لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ﴿: تعاىلوقال 

  .ث الكتابقد ذكرنا تفصيله يف بعض مباحو

شبه  وأاخلط ويف القتل بني العمد ال وغريه من اجلراح، وفرق بني القتل ال أنه مما تقدم ظهرو

  كان الذي يؤخذ منه الرهن خمتلفاً بني نفس ن إ والعمد،

                                                

.١٠ ذيل احلديث ١٢٦الباب ١٩٤ ص٢ ج: البحار)١(

.٩ اآلية :نعام سورة األ)٢(

.٢١ اآلية :حزاب األ  سورة)٣(



٧٤

، ال بالكل كما هو كل من الرهن بقدر ما عليه على كان العاقلة يكونوإذا  العاقلة، اجلاين أو

  .واضح

يكون بعد الثبوت، إمنا لزام فأما احلق يف اإل، مهادع ولكالم يف املقام يف صحة الرهنا أن ىخيف الو

  .حق فقبل الثبوت ال

وجه  على أموال الناس، لكنه يف كال احلالني ليس على  احتياطاً،رآه صالحاً إذا نعم للحاكم ذلك

  .حنوه أو مناًيأخذ ضا أن التعيني، بل هو أحد أفراد التخيري احلاصل به االستيثاق، مثل

 أ،خرين يف اخلطكل الدية قبل حلول القسطني اآل على يأخذ الرهن أن مما تقدم ظهر وجه صحةو

قسط كل حول بعد على  جيوز الرهن و: الشرائع حيث قالطالقوالقسط الثاين يف شبه العمد، خالفاً إل

مطلقاً يف  والعاقلة،لى  عكل قسط بعد حلوله يف اخلطأ على وزجي و:صيل القواعد حيث قالتف وحلوله،

العاقلة مل جتب بعد، ومل  على نه حيث كانتأالثاين ب واستحقاق قبل احللول، نه الأ ب األولعللوا وغريه،

املعترب منها مبن وجد حال احللول  ألن املستحق عليه غري مضبوط، ألن الوجوب، إىل هاؤفضاإيعلم 

 فافترقت عن الدين املؤجل لتعيني املستحق ،ت واالفتقادالحتمال اجلناية واملو ،مل يعلم وجامعاً للشرائط،

  .عليه فيه، خبالف العاقلة

  .طالق عقالئي يشمله اإل ألنهما عرفت من شرعية الرهن يف مثل املقام،:  األول علىيردو

ال مل يصح تصرف ويل إ العقالئية، وصولحنوه مدفوع باأل واحتمال املوتن إ :الثاينعلى و

حنوه، كأن  وعن الوالية باملوتمورمها مبا حيتمل بطالنه بسقوطه أغريهم يف  والصغار أو وقافاأل

  يستأجر العني املوقوفة عشر 



٧٥

غري ذلك من  إىل ،بعده ويل آخرحيث إن بقدر حياته،  إالّ حق له يف الوالية سنوات، بينما ال

ت ما إذا كما واة واليسار،ياحلء صالة بقا أل،لذا احتمل يف التذكرة جواز الرهن قبل احللول ومثلة،األ

  .بعده ما فعله السابق يظهر البطالن كذلك يف املقام مل جيز املتويل واملتويل

 جلميكن أخذ الرهن قبل حلول األ مما تقدم يظهر وجه النظر يف تفصيل الدروس بني اخلطأ، فالو

 لتعيينه، اجلاين على جوازه فيهحيتمل قوياً :  قال،بني شبه العمد واحللول، ب عليه عندرويعلم املض  الألنه

كان الطرف بيت املال فيما كان عليه، كما  إذا ذ صح الرهن يصحإ وقد عرفت عدم الفرق بينهما،إذ 

  .رثقرر يف كتايب الديات واإل

  



٧٦

  .مال اجلعالة قبل الرد على يصح الرهن ال:  قال يف الشرائع:)١٦ مسألة(

  . قبل متام العمل، فليس ذلك رهناًذلك لعدم استحقاق اعول له املال و:أقول

  .خالف أجده فيه بال: يف اجلواهرو

 ملا تقدم من العلة املطردة يف املوضعني، خالفاً ملا ،ال يشرع يف العمل أو أن فرق بني النه إ مث

اللزوم كالثمن األمر إىل ء  النتها،متامقبل اإل وحكاه املسالك عن التذكرة، فقد اختار جوازه بعد الشروع

بني  وعمل أكثره، والفرق بينهان إ وناآلء فيه نظر، لعدم استحقاق شي و: مدة اخليار، ورده بقولهيف

 األصلثبت له اللزوم، و وحاله انقضت مدة اخليار على يأبق البيع مىت ألن  زمن اخليار واضح،البيع يف

 عدم األصل، وء شيبهحاله مل يستحق بسب على ترك ن العمل فيها لوإ عكس اجلعالة، ف،فيه عدم الفسخ

  .ىانته ،كمالاإل

ذكرناه من عدم  العمدة ما و،ذكره غري واحدن إ وهذا التعليل أشبه باالستحسان، أن ىخيف وال

 عدم إىل لذا ذهب املشهور كما عن الكفاية ورهناً ليشمله أدلته،ى يسم متام العمل، فالإب إالّ ستحقاقاال

  .، تبعاً للتذكرةالدروس يالشروع يف حمكتمل صحة الرهن بعد احن إ والرهن مطلقاً،

  اجلاعل يفي جبعله؟ أن فكيف يستوثق اهول له من: يقال ال

  . فتأمل،يصح مبا ال يصح، ال يكون مبا أن االستيثاق يلزم: نه يقالأل

 كما يف ، حلصول االستحقاق به،ال خالف يف صحة الرهن بعد متام العمل وإشكالنعم، ال 

  . عليهمجاع اإله التذكرة كما يف مفتاح الكرامة وغريعن وغريه، واجلواهر



٧٧

جارة املتعلقة بعني ه من الرهن، كاإلؤميكن استيفا ال ما على يصح الرهن ال و:قال يف الشرائع

  .يصح فيما قد بات يف الذمة كالعمل املطلق واملؤجر مثل خدمته،

ال معه، مل  أوء منه مع تعذر الوفاالدين ء ملا كان الغرض من الرهن استيفا: بينه املسالك بقولهو

دابته  أو داره كذلك، أو  كما لو أجره نفسه شهراً معيناً،،احلق املتعلق بعني خمصوصة على يصح الرهن

لو تعذر   حىت،من العني املخصوصة إالّ هاؤفاميكن استي تلك املنفعة ال ألن حنو ذلك، واملعينة حلمل معني

 جارة املتعلقة بالذمة، كما لو استأجرهجارة، خبالف اإلومها بطلت اإلحن وخراب أو منها ملوتء االستيفا

عني  أي من ووجه اتفق، أي  علىن الواجب حتصيل املنفعةإلغريه، ف أو حتصيل خياطة ثوب لنفسهعلى 

  .ىانته ،استيفائها منهمكان  إل،كان، فيصح الرهن عليها

 الدروس واللمعة ويضاح واإلرشادد واإلقد صرح باحلكمني املبسوط والتذكرة والتحرير والقواعو

 كما حكي عن ،كفايةال وجممع الربهان و النافع والروضةإيضاحجامع املقاصد و والتنقيح وغاية املرامو

ة  استأجر اخلياط مبائفإذا له، دلة يف املنع لعقالئية الرهن املوجبة لشمول األشكالاإلى خيف ال وبعضهم،

مل خيط أخذ من الرهن قيمة ن إ أنه  علىيأخذ منه رهناً أن مانع يسبوع، فأليخيط ثوبه يف هذا األ

لذا  و غري فارق،أقل، والفارق الذي ذكروه بني احلكمني أو صارت أكثر أو بقيت مائةء سوا اخلياطة،

من الرهن يف ء  الرهن واالستيثاق للمال اليت يكفي فيها االستيفاأدلة إطالق يشكل ذلك ب:قال يف اجلواهر

 جارة خوفاً من عدم العمل مبوتمال اإل على حوال، مث نقل عن الدروس بأنه لو ارن املستأجربعض األ

   شبهه، فهو كالرهنأو 



٧٨

  .اجلواز هناك على ًءهو صريح يف اجلواز هنا بنا: قال وعيان املضمونة،األعلى 

 جرته،أ اخلياط من صاحب الثوب يف قبال ،خركيف كان، فيصح لكل منهما أخذ الرهن من اآلو

 مل يف أحدمها بالعقد أخذ فإذااخلياط،  على صاحب الثوب من اخلياط يف مقابل عمله الذي استحقهو

  .الترتل أو مينقص بسبب التضخ أو قد يزيد ومهحبجى  الذي قد يبق،طالب من الرهانة حقهال

  . لتوقفه عليها،جارة بسبب من أسباب البطالن بطل الرهنبطلت اإل إذا نعم،

جارة لتبعض الصفقة، بطال اإلإ كان لصاحب الثوب ،وجب عليه  نصف ماخلياط مثالًعمل اوإذا 

 أو يرد عليه حينئذ العني املرهونة والغاصب لنفسه، حىت نسانإسعي كل  أن ه قدر عمله من جهةؤعطاإو

  .ه بالنسبةؤعطاإجارة واإلء بقاإ

 أو ،ذ قدر حقه من الرهينةأخ وجارةبطال اإلإ، فللخياط جرةمل يعط صاحب الثوب األ إذا كذاو

  . من الرهينةجرةأخذ قدر األ وهاؤبقاإ

  .فواضح: أما الثاين

بالعقد ء الوفا إذ خر حقه، ومل يتسلم ماله،الطرف اآل إىل فهو شأن كل طرف سلم:  األولأماو

جباره إمل ميكن  إذا  أوما مطلقاً،إخر من الطرف اآلء  مل يف طرف مل يلزم الوفافإذامن الطرفني، 

  .ينفع املقام املضاربة واملزارعة من الشرح ما قد ذكرنا يف كتايب وبواسطة احلاكم،

  



٧٩

وجعل ذلك الرهن  مال رهناً، مث استدان آخر على ولو رهن: الشرائع  قال يف:)١٧ مسألة(

  .ىانته ،عليهما جاز

  :للمسألة صور: أقول

الدائن يف قبال ألف  يرن بأن ،عرضاً أو حنوه رهنني طوالً ويرهن لدين واحد أن حيث يصح

رهن  دكانه يف عقد واحد بعنوان رهنني ال ويرهن داره أن  أواملديون دار املديون مث دكانه، على دينار له

  .واحد، مثل نكاحني يف صيغة واحدة، حيث اللفظ متحد أما العقد فهو اثنان

ء سوا ،عقداً واحداًو  أ، عقدين يف عقد واحداألمرلكون  أن )الفقه(قد ذكرنا يف بعض مباحث و

 ،لرجلني أو امرأتني على ميكن عقد واحد مثل النكاح حيث الء  باستثنا،سائر املعامالت أو يف البيع

 أو ،بطل أحدمها إذا غريه و يف مثل خيار تبعض الصفقة،وحدته أو ثر يف تعدد العقد بلفظ واحديظهر األ

  .غري ذلك إىل ظهر مستحقاً،  أو،ا معيباًكان أحدمه أو خر،غنب يف أحدمها دون اآل

 مل يكن فيه ، األولن كان متذكراً يف رهنه الثاين رهنهإ رهناً لدين واحد، فجعل شيئني طوالً إذا مث

واحد ء شي إىل  يصح بالنسبة حنومها مما ال وليس ذلك مثل البيع والنكاح و الرهن،أدلة طالقمانع، إل

ميلك ملكه مرة  نسان الاإلحيث إن وأكثر، خبالف البيع ذلك يتحقق مرة  والرهن وثيقة إذ فردان منها،

  .ىخرأيكون زوجاً مرة   الزوج ال:يقال أو حيلل ثانياً، خبالف النكاح حيث احمللل ال وثانية،

 احتمل البطالن ، مل يرهن األولكان متذكراً رهنه  حبيث لو األولمل يكن متذكراً رهنهن إو

 لذا يستدلون لصحة بيع الوقف ومرادهم أعم من االرتكاز، وود،لقصالعقود تتبع ا ورادته،إ عدم الرتكاز

  ما أشبه باالرتكاز،  وتبديلهو



٨٠

  . غري بعيد األولكان وجهن إ وقرب الثاين،ذلك من قبيل ختلف الداعي، واأل إذ ت الصحةملواحت

  .طلقوا صحة الرهن الثاين مما يشمل كليهماأ، فقد ءأما الفقها

 إشكالال  و حنيفة، أيبمن خالف حىت هن للدين الواحد جاز، بالد يف الرزا ولو: قال يف اجلواهر

  .ىانته ، واستيناف عقد جديد األولبطالإ إىل  من غري حاجةدلة األطالقإل

، قد كان ذاهالً و مل يرهن لذلك الديننهأ بغره أو ،مل يغره الدائن إذا يقيد ذلك مبا أن  ينبغي،نعم

ء بقايكون له اخليار يف اإل أن تضي، مما يقأيضاً للمقام ةن غر شاملم إىل ن قاعدة رجوع املغرورإف

  .الفسخو

 مالتاح و،دلةيشمله األ ال إذ ياً لنفس ذلك الدين فباطل،انجعل نفس الرهن رهناً ث إىل أما بالنسبة

  التأكيد أو بني حتصيل حاصل غري معقول،  األوىلمرة ثانية كاملرةء يع الشيهو كب إذ ممنوع عقالًأنه 

 ذإملا كان أحد املفاسد عدم الدليل خيرجه عن كونه عقلياً،  إذ قلنا احتمالإمنا  وعدم أثر، أو دليل عليه،

  .واحدء شي على  اخلياردالدليل، مثل تعد يشمله متني، فهو ممكن الخس املقدالنتيجة تابعة أل

 لدين آخر لنفس املرن كانء سوا، هت القاعدة صحىنعم، جعل الرهن رهناً ثانياً لدين آخر، مقتض

  .لغريهأو 

  والدروسرشادجامع الشرائع والتحرير والتذكرة واإل وعن املبسوط واخلالف ياحملك هو: ولواأل

  .كما يف مفتاح الكرامة ،غريهم وجامع املقاصد واملسالك وغاية املرامو

  جتديده هلما، خالفاً  و األولنعم، عن الدروس اشتراط فسخ الرهن



٨١

 ال عكس، والدين يشغل الرهن، إىل أن  حنيفة، حيث منع الرهن الثاين مستنداًأيب عن يللمحك

 الء بشيء التوثيق لشين إ :فيه والزيادة يف الرهن شغل فارغ والزيادة يف الدين شغل مشغول، أن أي

  .آخر قبله بأحد شرطنيء ينايف التوثيق به لشي

 على زيادة الرهانة أو ،ه مع قبول ذلك الغريلغري أو كان لدين آخر لهء سوا أما عدم علم املرن،

له حينئذ حيث إن حد الدائنني جيعله مغروراً، ، مع عدم حمذور ألأيضاً مبا يكفي الدين الثاين  األولالدين

  .بطالن أصل العمل بطال للغرور الاإل

  :هذا فصور للمسألةعلى و

كانت ء سوا  صحيح مطلقاً، أيهذا و مع علمه، األولجيعل رهناً عند نفس الدائن أن :األوىل

  .أقل أو الوثيقة بقدر الدينني

هنا يأيت الكالم  و،رهنه عند وكيله مثالً أو ،غفالهإجيعل رهناً عند نفس الدائن مع  أن :الثانية

  .غفالالسابق يف مسألة اإل

  .أيضاً فيه إشكال هذا ال وحيعل رهناً عند غريه مع علمهما، أن :الثالثة

 أدلة طالق فيه، إلإشكال  الأيضاًهذا  وال حمذور، وخر،م أحدمها بالرهن عند اآلبدون عل: الرابعة

  .الرهن الشامل هلما

الوثيقة أقل  أن  أوكان احملذور مشكلة يف رهن عند نفرين،ء سوا هي الرابعة مع احملذور،: اخلامسة

  .جازماإ على يف هذه الصورة تتوقف الصحة ومنهما،

  .تصرف يف حقهنه فأل:  األولجازةإأما 

  ن ظهر فيه إفيه، ف ال حمذور رهن ما على نه أقدمفأل: جازة الثاينإأما و



٨٢

 ضرر ال فدليل ،ملعيب الذي له خيار العيباككان ء قلة الوثيقة عن الوفا أو حمذور من مشكلة

  .حنوه كما ذكروا يف خيار الغنب شامل للمقامو

  .أقدم هو عليه أن من قبله بعدالعقد الزم  ألن حق للراهن يف اخليار، نعم، ال

  .خر، لعدم استصحاب اخليار بعد زوال سببهالرهن اآلء فسخ أحد املرنني، فالظاهر بقاوإذا 

 لعدم :ىخرأيف وجه رهن الوثيقة مرة  قالمما ذكرنا ظهر وجه النظر يف كالم املسالك حيث و

خر به، خصوصاً مع زيادة يف التوثيق اآلينا آخر الء لشيء وثيق بشيتن الإف ياملانع منه مع وجود املقتض

 الوثيقة ما،ء عدم وفا أو كانت مشكلة األول إذا تصرف يف حق أنه قد عرفتإذ .  األول علىقيمته

   .الصورتني، فهو كالعيبى دحإغفال للثاين يف إنه أو

  .جازةإب ظاهر املسالك الصحة مطلقاً الو

 ييف كان الرهن ال لو حىت دم التنايف بالصحة لعكما ظهر وجه النظر يف كالم اجلواهر، حيث قال

  .آخر كالمه الذي فيه مواقع للنظر إىل بالعقد،ء وجوب الوفا ودلة األطالقبالدين الثاين، إلإالّ 

كل  أن  رهن يف قبال كل الوثيقة، ال،كثراأل أو كل واحد من الرهنني أن  القاعدةىمقتضن إ مث

 ،ب واجلد كالوالية لأل،العقد عليه هو االرتكاز الذي يعقد  إذالثاين خاص ببعض الوثيقة، أو رهن

  .غري ذلك إىل صاع آخر، وبيع صاع من الصربة و،واخليار املتعدد

سقاط إولو ب فك أحد الرهنني أنه إذا خر متعلقاً بالكل، كما سقط أحد الرهنني بقي اآلفإذاعليه و

 حق حد الصاحبنيأل أن كان مما سبق وذلك،غري  أو رث املديون لهإموته و أو أحدمها حقه من الرهن

   يبق ،مل يفسخ بعد والفسخ



٨٣

استصحاب بعد  ال أنه قد عرفت وزالت العلة، أن حق لصاحبه يف الفسخ بعد ال وخرالرهن اآل

  .ذلك

 القاعدة حتول الرهن الثاينى كان مقتض ،ءبيع املرهون يف أحد الرهنني وبقي من مثنه شينه إذا إ مث

 لالرتكاز الذي ذكروا مثله يف الوقف والوصية وغريمها، ،أقل أو أكثر أو كان بقدرهء اسو الثمن،إىل 

  .الباقي رهناً يع بعض املرهون يف أحد الرهنني بقبي أنه إذا كما

لثمن قد دفع يف قبال ا إذ ،خربطل الرهن اآل ،ءمل يبق منه شي وبيع كل املرهون يف أحدمها إذا أما

صار املال رهناً نه إذا إ :وجه لتعلق الرهن مبال آخر للمديون، لكن رمبا يقالالرهن، وال ى الدين مبقتض

االرتكاز يف العقد ى نه مقتضأل سبة،حدمها االستبداد به، بل الالزم التقسيم بينهما بالنين مل حيق ألرمأل

 تنازله األول قبول معىنحيث إن كانا طوليني مبوافقة كال الدائنني،  إذا كذلك ويف ما يرهن رهنني دفعة،

ء يكون له بنسبة حقه يف الشي ألن  قبول الثاين قبولهمعىن ويفي ما، الء كان الشي إذا عن بعض حقه

  .حقه له كامل أن املشترك، ال

خر، ولو بيع الكل بدون موافقة أحدمها كان مبوافقة اآل إالّ بيع الكل حدمها يفحق أل وعليه فال

  .ديهذا غري بع وخر فضولياً،قدر حق اآل إىل بالنسبة

بيع الرهن يف كان قد ن إ :حيث قال ، تقدم وجه النظر يف كالم اجلواهر فقد ظهر مما،كيف كانو

 لعدم تناول الرهانة للثمن فلم يبق له موضوع،ء فضل منه شين إ وبطالنه حينئذ،ى  قد يقو األولالدين

قد أخذ ذلك من مفتاح  وه عام،تعليل إالّ أن ذكره يف صورة موت الراهنن إ فإنه وآخر كالمه،إىل 

  .الكرامة

  ، مث زادت قيمتها  األولولو رهن الراهن الوثيقة عند الثاين بدون اطالع



٨٤

 بعد عدم ،يهما يف الفسخ بعد االطالعحق أل ال أنه مل تكن كذلك، فالظاهر أن مبا يكفي هلما بعد

 ينايف تعلق حق الثاين، فهو كما  ال بالعني األولتعلق حقو ضرر ال إذ حدمها،الرهنني مشكلة أل لزوم

  .جازتهإ على يوجب وقوف الثاين  ال األولن تعلق حقإباع صاعاً من صربة مث باع صاعاً آخر، فإذا 

 كان  فإنهصارت هلما، أن يضر بعد  مل تكن القيمة مساوية هلما، فال األوليف حال الرهن أنه أما

جيري لتبدل  ال أنه االستصحاب الذي تقدم إالّ فسخ ارتفع فال علة للفإذاهلما الفسخ حال الضرر، 

غبنه مث  أو باعه معيباً فزال عيبه قبل الفسخ، إذا ثبت دام، كما ألنه إذا يقال به إالّ أن موضوعه، اللهم

  .مثلةغري ذلك من األ إىل العيب، قبل الفسخ زال وحدمها عيبكان أل ونكحها أو ،زال الغنب قبل العلم

ال  و،مث ترتلتما  ي تفتانياً بدون علمهما يف وقت كانبأن رهن العني ثولو انعكس الفرض 

 ،الوثيقة ماء حق الفسخ ناش من عدم وفا أن  أييكون هلما بسببهما حق الفسخ، مشكلة خارجة حىت

  : احتماالن،حدمهاليس أل أو فهل لكل منهما حق الفسخ،

ضرر يوجب عدم لزوم   فال،ه ثانياًمن تصرف الراهن، حيث رهن ضرر ناش أنه من جهة: ولاأل

  .الرهن

 والضرر بعد ذلك ليس موجهاً من ،أحدمها على  حال الرهن الثاين مل يكن ضرر ألنه:والثاين

  .مخسمائة مثالً إىل  مث ترتل، ما قيمته ألف يف قبال ألف األولرهن إذا كما الراهن، فهو

مل يرهنه مل يتضرر أحدمها،  لو إذ لثاين،كليهما ناش من رهنه ا على الضرر إذ ، األولقربلكن األ

  .التأمل إىل واملسألة حباجة
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 استدان  مثالً،تضخم الدين وهو ترتل وتضخم الوثيقة يعرف عكس املسألة ومن الكالم يف ترتلو

 ،مثلها أو رجاع عني الشاةإكان الشرط  ورهن لديه ذهباً قيمته عشرة، و،ةر قيمتها عشالراهن شاةً منه

  .قد رهن الراهن الذهب رهناً آخر وعشرين، إىل ارتفعت أو مخسة، إىل ة ترتلتالشان إ مث

ن كان الرهن مقيداً إ، ف مث رجعت القيمة مثالً،املديون الدائن رهناً ثانياً حلدوث الترتلى ولو أعط

 يلداعي بقكان الترتل من قبيل ا فلو الّإ حق للراهن فسخه، و،مشروطاً به أو ، بطل تلقائياً،مبا دام الترتل

كان بشرط الكفاية ن إ والثاين، جعل الوثيقة لدين ثان بقيد كفايتها هلما مث ترتلت بطل أنه إذا رهناً، كما

  .ية األولالداعي بقيت رهناً يف قباهلما، كل ذلك للقواعد حنو على كانن إ ووط له الفسخ،رحق للمش

  :ور فله ص األولالدين على شيئاً ثانياً رهناًى أعطن إنه إ مث

  . واحدةأعطامها رهناً دفعةً إذا يكون احلال كما  حىت،ما مبرتلة رهن واحدجيعله أن :األوىل

رهنه يف  مثنه داره ره ومجالً و استدان منه شاةًمن الدين، مثالًء جيعل الوثيقة الثانية جلز أن :الثانية

  .أيضاًقبال الشاة دكانه 

  .ون التعيني بد، أحدمها يف قبال أحدمها:يقول أن :الثالثة

حال الطويل حال العرضي،  ألن ما دام الدين يكون الرهنان مقيدين، أنه  يفإشكال فال : األوىلأما

ء دااجلمل يف رهن واحد كان االنفكاك هلما مقيداً باأل ودكانه يف قبال الشاة وجعل داره أنه إذا فكما

  .احلال كذلك يف املقام  يكون،الكامل
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الثاين يف قبال الشاة  والشاة، واجلملمن  يكون يف قبال كال  األولالرهنن  أفالظاهر: أما الثانيةو

  .فكت الشاة انفك الرهن الذي يف قبالهن إ ون فك اجلمل مل ينفك أحد الرهنني،إفقط، ف

 الذي كان يف  األوليوجب تقليص الرهن جعل أحدمها يف قبال أحدمها ال أن فالظاهر: أما الثالثةو

 ذه الكيفية،  عقداً جديداًئانشأ و، األولفسخا الرهن إالّ إذا ن يف قبال أحدمها،يكو إىل أن قباهلما

مثل هذا الرهن  أن مل يفسخا، والرهن الثاين تابع ملسألة هل إذا ما كان عليهى على  يبق األولفالرهن

 أن  أواجلمل، أو ما دينه الشاةإ بأن جيعل داره مثال رهناً يف قبال أحد دينيه من زيد، ،صحيح يف نفسه

مل يردع عنه  و عقالئي ألنهن قلنا بالصحةإ ف،اجلمل ودكانه أحدمها يف قبال أحد دينيه الشاة وجيعل داره

 إذا يكون حاله حال ما و،أيضاً  يف أصل الترديد صح يف املقامصح ن إشمله، في طالقالشارع، بل اإل

 على خصنييكون نصفها لكال الش أن لعدة العدقا يعمرو، حيث تقتض أو دكانه لزيد أو داره أن علم

  .التنصيف

نسان كانا إلء سوا لدينه اجلمل، أو ما لدينه الشاةإ بأن جعل داره رهناً ،منه يعلم حال العكسو

  .نساننيإ أو واحد

هم يف ءاملرن، لكن بنا أو ،الرهينة أو منه ظهرت خمتلف الصور يف املسألة من التردد يف الراهن،و

 السيد  أن إشكالذكرنا وكتاب املضاربة،قد ذكرنا املسألة يف شرح العروة  ولتردد،الغالب عدم صحة ا

  . للمنع،وجود للمردد غري صاحل نه الأ ب)رمحه اهللا(احلكيم 

كان ن إ والكامل،ء داباأل إالّ ينفك أحدمها واحد الء  كان الرهنان يف قبال شيفإذا ،كيف كانو

مها أحدمها يف قبال أحد وكان كالمها يف قبال شيئنين إ ومقابله،ء داأانفك كل بء كل يف قبال شي

   ن أديا انفكاإفقط، ف
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  .واحد انفك ذاكء أحدمها الذي يف قباله شيى ن أدإو

 املضاف وأن الرهن املضاف يكون رهناً بالنسبة،ن إ : حنيفة أيبمما تقدم ظهر وجه النظر يف قولو

 ،قيمة الرهن الثاين مخسمائة ولفاً،أ  األولكانت قيمة الرهنو لفاًأ كان الدين  مثالً،النسبة إىل  يرجعإليه

  .هكذا والرهن الثاين يف قبال ثلثه و، يف قبال ثلثي الدين األوليكون الرهن

 وأن رهن جديد، وقالةباإل إالّ يكون بعض الدين ال األول إىل رجاع الرهنإ أن قد عرفتإذ 

  .الدينيكون يف قبال كل  أن  الرهن الثاين يقتضيإطالق

ن جيعل يف أبدون نسبة ك و،جيعل الرهن الثاين يف قبال بعض الدين بالنسبة كاملثال أن نعم، يصح

  .غري ذلك إىل ن جيعل يف قبال ثلثي الدين،أالنسبة املتخالفة ك و،املثال يف قبال نصف الدين

كان ن إ وا،خالفه على شاهد هلا، بل الشواهد  حنيفة بأن فتواه الأيب على قد اعترض اجلواهرو

  . يعرف مما قدمناه ملن راجعه، حمل تأملأيضاًبعض كالم اجلواهر 

 ي مدع معاألصلبعض، ف أي يف قبال البعض، أو أو هل الرهن الثاين قبال الكل، أنه ولو اختلفا يف

  .كثرقل واألقل يف األاأل

 فاملورد من ،ال اجلمل يف قب:خرقال اآل والرهن الثاين كان يف قبال الشاة،ن إ :قال أحدمها إذا أما

  .التحالف

يكون  أن القاعدةى شياة يف عقد واحد، فمقتض وألفاًكان يف قبال طلبه منه ولو رهن الدار والد

ن إ :لو قال أحدمها بعد العقدذهان، ف املرتكز يف األ ألنهيصرح باخلالف، إالّ أن الكل يف قبال الكل

ينتج بطالن الرهن، حيث مل يقع  و،من قبله الّإعرف ي  ما ال ألنه،كان خالف املرتكز، فهل يقبل يقصد

  الثاين ى نو إالّ إذا واحدء شي على  والقبولجياباإل
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مثله كاف يف العبادات،  و، حيث كان قصده تابعاً لقصد املوجب، األولنه يقبل كيفما عقدهأ

  .فكيف باملعامالت

 الأو  ،)١( )صلى اهللا عليه وآله(اهللا هالل رسول إ كهالالًإ:  قال)عليه السالم(علياً  أن :قد وردو

ين إ: باع قطيع شاة ببستان، مث قال أحدمها  الصحة، فهو كما لواألصلللبطالن، وء  ادعا ألنه،يقبل

شجار يف سائر األإمنا  وشجار،يف قبال سائر األ الشياة السود يف قبال النخيل من البستان، ال أن قصدت

  .يقاوم أصل الصحة ال) ما اليعرفو( ،ثاينقبال سائر ألوان الشياة، الظاهر ال

 شاعة،سبيل اإل على ولو رهن صاعاً من صربة يف قبال دينه الدراهم، كان حسب نيتهما من كونه

  .الكلي يف املعني، فلو مل يعينا فظاهر اللفظ املنصب عليه العقد باالرتكاز الكلي يف املعنيأو 

النية منهما كما يدعي ن إ ن قال كلإملشاع، فبل ا: خرقال اآل ونويت ذاك،: ولو قال أحدمها

  .كان من مورد التحالف

الكلي يف  على يصح أو ،كما يدعي، فهل يبطل الختالف القصودى نو أنه كل واحد: قال إذا أما

  . الظاهر الثاين ملا تقدم،خالفه املوجب للبطالن خالف أصل الصحةى ظاهر اللفظ املدع  ألنهاملعني،

 صورة اختالف النية ،ية صورةأ على الرهن كان أن مل يعلم الورثة وماتاإذا  منه يعلم حال ماو

  .احتاد النية أو املوجبة للبطالن،

التشريك ى  مقتض األول ألنه معاألصلالكلي، فهل  أو شاعة،اإل على كان أنه يعلما هلمل  إذا أما

  .يبعد الثاين حتماالن، ال ا،كل املال حبق املرنء  عدم ابتال ألن األصلالثاين أو فيؤخذ به،

  ى اشتر إذا غريه، كما أو  يف الرهنتعامال مث نسيا كيفية املعاملة إذا كذاو

                                                

.٩٢ ص:رشاد انظر اإل)١(
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 مع األصلن إالكلي يف املعني، ف أو شاعةحنو اإل على هل كان أنه منه صاعاً من صربة، مث شكا يف

  .طنان القصبأ احترق بعضها كان ذلك من كيس البائع كما يف فإذاالثاين، 

 حصته من الدين، كماء داأات الراهن عن ولدين مل ينفك نصيب أحدمها بولو م: ل يف اجلواهرقا

 قد  ألنهذلك وأحدمها نصيبه من الدين مل ينفك مبقداره من الرهن،ى مات املرن عن ولدين فأعط لوأنه 

  .ىانته ،هذا احلال على الورثة إىل قد انتقل وث،ويف حياة املورء جز تعلق الدين بكل

  مث قسم الورثة، وداره يف قبال ألفني،رهن املوروث دكانه يف قبال ألف إذا هو كما ذكره، نعمو

  .خر كما هو واضحال ربط له باآل ويقابل الرهن انفك، أحدمها ماى الدار للولد والدكان للبنت فأعط

 على دارهيرهن ثانياً ربع  أن جازة املرنإشاعة، فهل يصح بدون اإل على ولو رهن نصف داره

شاعة، رمبا يقال يف كال اإل على حنو الكلي يف املعني، مث على كذا لو رهن أوالًو، حنو الكلي يف املعني

شاعة والكلي يف املعني منتشر يف الكل، فكيف يكون متعلقاً حلق كل واحد من اإل إذ الفرعني العدم،

  أيعدم احملذور بالشرطني السابقني، و للعقالئية،، لكن الظاهر الصحة األولتعلق به حق أن الثاين بعد

أقل،  يكون بقدر كال الرهنني ال وأن فله اخليار، الّإ، و األولحيدث الرهن الثاين مشكلة للمرن الأن 

 إىل حنو الكلي عند عمرو احتاج على مخسني منها ومائة ذراع من مائة و رهن نصفه املشاع عند زيدفإذا

 ا مائةأ لفرض ،بقدر سدس زائدقد رهن للثاين  و،نصفنيزيد عن ت الدار الحيث إن ،  األولجازةإ

  سون ذراعاً، ففي مخو
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 بطل بقدر  األولقد كان علم الثاين بالرهن ون مل جيزإ، ف األولجازةإ إىل هذا القدر الزائد حيتاج

  .مل يكن يعلم حق له خيار تبعض الصفقةن إ وصح بقدر النصف عند الثاين، والزائد،

 ، األولنا كنت املرنأ :قال كل وخر،ثالثة أرباعها عند اآل و،صف داره عند أحدمهاولو رهن ن

ال ينفع تصديق الراهن  وني،األصل كان من التحالف لتساقط ، ربع الدار للمرن الثاينريصح قد فال

 إذا الكذلك احل واملوضوع،ء  من باب السالبة بانتفا فإنهالربع اخلامس، على  ليس ذا يد ألنهحدمها،أل

  .خرثالثة أرباعه لآل وحدمهاباع نصف املتاع أل

 فيأخذ ،قاعدة العدلى  جمركان الربع املختلف فيه مثالًالبيع،  أو وقع التحالف يف الرهن إذا مث

أما الربع الباقي ، لعدم االختالف يف هذين ،صاحب النصف الربع ورباع النصف،صاحب الثالثة األ

كل واحد منهما  ألن مناط الرواية فالربع يقسم بينهما نصفني، على  أمافيقسم بينهما كدرمهي الودعي،

خالف  على ا ألحيث خصصوا الرواية مبوردها ـ خرينناه تبعاً آلرك ذما على أما ويدعي متام الربع،

لو : ربعة املتناسبة، فيقالاأل على كيفية ختريج احلساب والنسبة، على فالربع يقسم بينهما ـ القاعدة

كان لصاحب ثالثة أرباع ثالثة أرباع،  ـ ا ربع من اخلارج إليهبأن ضمت ـ   الدار مخسة أرباعكانت

 ،خرمن ضرب الوسطني أحدمها يف اآل والدار أربعة أرباع، فكم لصاحب ثالثة أرباع، أن أما واحلال

  .مخسني ومخسة، يكون خارج القسمة اثنني أي  املعلوم األولالطرف على تقسيم احلاصلو

  ء جراإمن املمكن  وثالثة أمخاس، ويه فلصاحب النصف واحدعلو
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كانت الدار مخسة أرباع، كان لصاحب النصف  لو:  بأن يقال،أيضاًربعة املتناسبة يف حقه األ

 على ربعةفيقسم الثمانية حاصل ضرب االثنني يف األ، ا أربعة أرباع فكم لهحيث إن ف أما اآل،ربعان

  .ثالثة أمخاس وحدفاخلارج وا) اخلمسة(الطرف 

هن زيداً ر إذا كان الكل كسوراً، مثل مان إ  بأن جتمع الكسور،بذلك تظهر كيفية أخذ النسبةو

كان لديه كذا من نه إذا إ :يقال وهكذا، وبكراً مخسها وخالداً ربعها، و،هاعمرواً ثلث ونصف داره،

أربعة  أو ثالثة أثالث، أو ي نصفان،أ( كان لديه دار واحدة فإذا ،الفالين لزيد مثال القدر الدور، كان

  .ربعة املتناسبة خمرجاً جيتمع فيه الكلجيعل الثالث من األإمنا  و،فكم لزيد) هكذا وأرباع،

ء جز كان له ثالثة عشر إذا :عشر، فيقال ف والثلث والربع يكون املخرج اثين يف رهن النصمثالً

 وهكذا، ،عشر فكم له عشر من اثين  اثىنن حيث لهأما اآل .عشر، كان لصاحب النصف ستة من اثين

 ،خرضرب وفق أحدمها يف اآل والتوافق ب،التباين بالضرب أي ،بعةرطريق معرفة املخرج بالنسب األو

، والستة والثمانية يف  األولربعة يف مثل الثالثة واأل،التمائل بأخذ أحدمها وكثر،باألء والتداخل باالكتفا

  .واخلمسة يف الرابع اخلمسة  وثالث،الثاين، والثالثة والستة يف ال

يعمل  أن  فالالزم،نصفه لعمرو ورهن داره لزيد أن كسراً، مثل وكان املرهون صحيحاً إذا أما

 ،أقل كسر يف الفرض، مثل ثالثة أنصاف يف الواحد إىل هر الكل كسراً بتحويل الصحيحظ لي،التجنيس

  الربع يكون الكسر  ويف الواحد النصف والثلث و،أيضاًما الربع  إليهسبعة أرباع يف املضاف والنصفو
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 ثلث ونصف ويكون له واحد أن  أقل عدد ميكن ألنهعشر، اثين على عشرين واجلامع مخسة

 املخرج املذكور بقدره يف ما أي احلاصل على يضاف وربعة،ربع، فالكسور يؤخذ خمرجها بالنسب األو

  .هكذا و،رهنه مرتني إذا بضعف قدره و مرة،ذا رهنه كامالًإ

ربعها خلويلد، كان  وثلثها خلالد، و رهن داره كاملة لزيد، مث كاملة لعمرو، مث نصفها لبكر،فإذا

  .خراج قدر حق كل واحد إل،ربعة املتناسبة بعد ذلك مث يعمل باأل،عشر اثين على الثنيث واجلامع سبعة

  



٩٣

ال ينعقد مع  ولتصرف،جواز ا و العقلليشترط يف الرهن كما:  قال يف الشرائع:)١٨ مسألة(

  .كراهاإل

معاملته  إذ فاقته،إدواري يف دور مقابل األ  ال،املراد بكمال العقل مقابل اجلنون ولو خفيفاً :أقول

يقال له ليس   أو،ال يصح من انون ممن يطلق عليه هذا اللفظ و،دلة األطالق إلإشكالصحيحة، بال 

  .ن اجلنون فنونإبعاقل كاملعتوه، ف

غريمها عدم الصحة منهما لسلب  وصح من غري البالغ، وقد ذكر املسالك واجلواهري كذا الو

حنومها مما ذكرنا تفصيله  و،عمد الصيب خطأ و،كأنه لدليل رفع القلم وجازة،ينفع ولو مع اإل العبارة، فال

 فإذاوجه، كون عبارة الصيب كعبارة انون مسلوبة غري ظاهر الن إ :غريها، لكن فيه وةيف كتاب املضارب

  .االستقالل إىل  املذكورة منصرفةدلةجازه بعد صح، واألأ أو جازة الويل،إرهن املراهق ب

  ألنه،يوجب عدم اللزومإمنا   فإنهغري ذلك، وأما جواز التصرف املقابل للسفيه واململوك، بل

ا حقق يف كتاب  كم،مسلوب العبارة جازة، فالسفيه حمجور المل ينفع اإل ينعقد حىت ال أنه  ال،فضويل

  .احلجر

غري املالك  و،يف النص سيده كماى عصإمنا  و مل يعص اهللا، ألنه،جازأجازه السيد  إذا اململوكو

  .يشمله دليل الفضويل

 ،أجاز جاز أنه إذا  يف،يسلب اختياره كان مثل الفضويل  كان مكرهاً كرهاً الفإذاأما االختيار، 

 احتمال و،أوفوا بالعقود كمل بذلك مشله فإذاالختيار، ينقصه اإمنا  والعقد جامع للشرائط،ألن 

  . خالف كون الدليل املذكور امتناناً،أجاز إذا كراه له مطلقاً حىتمشول دليل اإل



٩٤

 كما ذكره املسالك ،الرضا وتعقبه القصدن إ وكراهاً خمرجاً له عن القصد مل يصح،إكان  إذا نعم،

 أوفوا بالعقود املستفاد من )عقدكم(يكون  العقد ال ألن ،حلقه القصدن إ ويصح الإمنا  وواجلواهر،

 ،حنومها مث قصد وأجراه النائم واهلازل إذا صح الّإ، واآليةقرن العقد بالقصد، كما هو الظاهر من إالّ إذا 

  .ذلك واضح البطالنو

 عدم مشول دليل االضطرار له و،دلة األطالقغريه، إل وبأس برهن املضطر كبيعه النه إ مث

 مما اضطرء  احتاج ولده للدوافإذايكون الشارع زاده اضطراراً فوق اضطراره،  أن لزم الّإلالنصراف، و

  .ولده فيموت حلكم الشارع ببطالن بيعهء دوا على مل حيصل وبيع كتابه بطل البيعإىل 

 يأيت، والويل ما على حبكم املالك كاملستعري أو ،يكون مالكاً أن كما يشترط يف صحة الرهن

  .حنوهم وللطفل وانون والوكيل

مع  وبدوا مع املصلحة، بل وقراض ماله برهانةإعليه فيجوز لويل الطفل رهن ماله، كما جيوز له و

قد  ومفسدة فيه، ال  ما)١(﴾ ِهي أَحسن ِبالَّيت﴿: املراد بقوله سبحانه أن ما ذكروا من على عدم املفسدة

  .يف ذلكذكرنا يف كتاب النكاح بعض الكالم 

  البطالن،ظهر الإن عمل حسب املوازين العقالئية صح، وإولو رهن بظن الصالح فبان فاسداً، ف

  دائر مدار الواقع إذ األمررهن ظاناً الفساد فبان صالحاً كان صحيحاً،ن إ و ملثل ذلك،مل يكن خموالًإذ 

  .ازين العقالئيةالويل مكلف بالعمل حسب املوحيث إن خرج كالصورة السابقة،  يف ماإالّ 

                                                

.١٥٢ اآلية :نعام سورة األ)١(
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كان ذلك صالحاً، مث حدث الترتل يف  وماله ديناً يف قبال رهن دار،ى أد لو أنه مما تقدم ظهرو

انعكس  إذا كذلك ونصف الدين مل يكن ضامناً، على مثن الدينء كان بيعها الستيفا أن الدار مما سبب

  .مثلةغري ذلك من األ إىل بأن ارتفعت القوة الشرائية للنقد،

كان ذلك  ونصف الدين،ى الطفل ديناً يف قبال رهن دار تسومال ى أعط بأن األمرانعكس ولو 

 مل يكن عليه ،ضعفت القوة الشرائية للنقد مبا صار صالحاً أو خالف الصالح، مث تضخمت القيمة،

عامل بزعم الفساد  أنه  داخل يف الصورة اليت ذكرنا ألنهكشف ذلك عن عدم بطالن املعاملة، والفسخ،

و كان فساداً أفساده، ويزعم  كان يف نفس الوقت صالحاًن إ خيتلف ظهور الصالح ال إذ فبان صالحاً،

  .ئال الطار لو

تنضبط من جهة اختالفهما  ا الحيث إ والفساد، وشراحهما صوراً للصالح وقد ذكر الفاضالنو

  إليهكما أشار ،املذكورةالضابطة األمر إىل يكال إ وىلحوال، فاألمكنة واألزمنة واألباختالف األ

  .اجلواهر

 أو ، الويل صالحاً فساداًما رآهى رأ وأفاق انون، أو رب الطفل،ك إذا مما تقدم يعرف حال ماو

ال كان له إكان عمل يف دائرة صالحيته مل يكن له االعتراض والتغيري، و إذا الويلحيث إن بالعكس، 

  . كذلك األوللويلا إىل حال الويل الثاين بالنسبة أن ذلك، كما

 إالّ ، أصلح حباله األول ألنه قدم،له قرض مبا وفل بدون رهن من ماله،طكان هناك قرض للوإذا 

 يقدم مع الرهن، أو غريه فيتساويان، على مع الرهن ترجيح ما أو كان حمذور يوجب تساويهما،إذا 

  عم من عدم األ، ن كان يف قرض مال الطفل مصلحةإكذلك حال عكسه، فو
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ترجيح  أو يف صورة التساوي إالّ ، األول قدم،بدون أخذ الرهن وكان ممكناً أخذ الرهن و،لفسادا

  .بدون الرهن

رهنان  أو ،قل قدم األ،خر أكثر يعطيان من مال الطفلحدمها أقل واآلأكان رهنان  إذا كذا احلالو

  .يف االستثنائني الإكثر يؤخذان للطفل قدم األ

اليت هي ( فحصاً بقدر املتعارف املوجب لصدق ،أخذاً وًءعطاوالالزم الفحص عن االفضل 

، حيث يفيدان بعد االنضمام )يعلم املفسد من املصلحأن ( و)خوانكمإختالطوهم فن إ( إىل  املنضم)أحسن

، خصوصاً بقرينة املفسد من ءحسن الذي هو أفعل تفضيل مما ليس يدقق يف مثله العقال ال األ،املتعارف

 ،حسن مل يضرارن مث ظهر وجود األ أو حسن فرهنمل جيد األ وص بالقدر املتعارف فحفإذااملصلح، 

جيب تطلبه مع وجود  اللكن : صالة العدم يف ترك الفحص املتعارف، فقول اجلواهرأيصح التمسك ب فال

  . حمل نظر،هصالة عدم حصولأ فيكفي حينئذ يف نفيه ،دىنالفرد األ

رمبا يكون  وفيأيت الكالم السابق، فرمبا تكون املبادرة أحسن عرفاً،عدمها  واملبادرة إىل أما بالنسبة

 أو الرهن واالران من القريب وقراضاالقتراض واإل إىل كذلك بالنسبة أنه التأخري أحسن، كما

 مع ،الدكان أو اران الدار أو مور املذكورة من رهنخصوصيات األ والغريب، والبلد وغري البلد،

  .حصر هلا غري ذلك من اخلصوصيات اليت ال إىل الفالين،و  أالشهود الفالين

 أو ،فعل وفق املصلحة فعطب إذا فلو فعل خالف املصلحة فحصل عطب كان ضامناً، خبالف ما

ن يف إاملصلحة، ف إىل خالف املصلحة مث حتول أو كان فيه مصلحة، أنه خالف املصلحة يف نظره فظهر

  . قبال إليهضمان، كما أملعنا هذه الصور ال
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والبيع ء االشترا أو ،عطائه نسيئةإ أو ،سالف له من اإل،ون الطفلؤمما تقدم ظهر حال سائر شو

  .أخذاً أو ًء عطا،غريها له وجارة والصلح واملزارعة واملساقاة واملضاربة والعارية والوديعةواإل

 أو  من الطفل مسلمغريمها أو املرن أو املقترض أن يهم الكالم يف بعد ما ذكر من امليزان الو

  .خصوصيات كثرية ذا الصددء ذكر الفقهان إ وغريه، أو  نفس الويل،غريمها أو عدل أو  ثقة،كافر

 فقال ،، عن رجل ويل يتيم فاستقرض منه)عليه السالم( الصادق سأل أنه  الربيع، أيبففي صحيح

ال أيتام كانوا يف حجره، فال  كان يستقرض من م)عليهما السالم(احلسني علي بن ن إ :)عليه السالم(

   .)١(بأس بذلك

تيم أيستقرض ي ال، يف رجل ويل مال)عليه السالم(اهللا   عبد أيبيف صحيح منصور بن حازم، عنو

 كان يستقرض من مال أيتام كانوا يف )عليهما السالم(احلسني علي بن ن إ :)عليه السالم( قال ،منه

   .)٢(حجره

  .كذا يف احلدائق بأس بذلكال و :زاد يف رواية صحيحةو

الرجل يكون يف يده ، عن )عليه السالم(سألت أبا احلسن :  نصر، قال أيبرواية أمحد بن حممد بنو

 ال والقصد إالّ يأكل أن ينبغي له ال:  فقال،يرده أن يينو وه فيمد يده فيأخذ إليهيتام فيحتاجمال أل

ِإنَّ الَِّذين يأْكُلُونَ أَموالَ ﴿: تعاىلرتل الذي قال اهللا  فهو بامليرده عليهم ال أن كان من نيتهن إ ويسرف،

   .)٣(﴾الْيتامى ظُلْما

  تلف فال ن إ ميتيط مبال اليحي مال كيخان ألكن إ :يف خرب ابن اسباطو

                                                

.ذيله و١ ح٧٦الباب ١٩٢ ص١٢ ج: وسائل الشيعة)١(

.ذيله و١ ح٧٦الباب ١٩٢ ص١٢ ج: وسائل الشيعة)٢(

.٤٢ ح٢٢٤ ص١ ج: انظر احلديث يف تفسري العياشي،١٠ اآلية : سورة النساء)٣(
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   .)١(تيمي التعرض ملال مل يكن له مال فالن إ وبأس،

  .غريها من الرواياتإىل . )٢(خرحنوه خربه اآلو

حسن اقترضه كان من غري األ أو به فأقرضه كان العرف يف االجتار لو أنه  ظهر مما تقدم،قدو

  . غري مأذون فيه ألنه،كان تصرفه فيه باطال و،اآليةاملأمور به يف 

فيما لو كان االجتار عرفياً فلم يتاجر اعتباطاً مما سبب  وهل يضمن هنا، أنه نعم، يقع الكالم يف

 إذا كذلك وعدم الربح ضرر عريف، إذ ، عرفاً سبب الضرر عمداً ألنهبذلك، رمبا يقال ،عدم الربح

كان  إذا كذاو، ربح، حيث التفاوت خسارة عرفيةغري األ على مها أربح فأقدماحدإكانت معاملتان 

  .شغال الطفل فلم يشغله مما سبب عدم رحبهإالالزم 

 اآليةم الربح، وعدإمنا  وراً حقيقة،هذا ليس ضر أن مان بعدصالة عدم الضأيف قبال ضمانه  أن اكم

  .ضمان عدم الربح على مل تدلى والرواية والفتو

مل يسكنه يف  إذا كذاو .عليه التدارك وما أشبه كانت خسارة، أو دابته مل يوجر داره أو إذا نعم،

 ة حباجةعدمه، فاملسأل وحيث االحتماالن الضمان و،ا خسارة يلزم التدارك فإ،غرفة موقوفة واستأجر له

  .كلمام إىل كان عدم الضمان أقربن إ والتأمل والتتبع،إىل 

 أمكنه زواجها مبا يوجب كون النفقة إذا يعد خسارة، كما الء شيابعض األ أن  يفإشكالنعم، ال 

 ،طالقها بعد الزواج إىل غري ذلك مثل التسبيب إىل الزوج فلم يزوجها مما سبب محلها نفقة نفسها،على 

  راهق مبا زوج املأو 

                                                

.١ ح٧٥الباب ١٩٠ ص١٢ ج: وسائل الشيعة)١(

.٣ ح٧٥الباب ١٩٠ ص١٢ ج: وسائل الشيعة)٢(
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  ألنهالويل، على مل يكن مل يبعد كون النفقة إذا أما، أوجب نفقة زوجته، فيما كان الزواج عرفياً

  .من مصاديق اخلسارة

يضر كون املعاملة  ال ،اآليةكما يف  صالحاًإخساراً، بل إى يسم  متعارفاً الاألمركان نه إذا إ مث

 أمكنه التأمني، إذا اخلطر فلم يفعل، كماء أمكنه در إذا منع،  كسفر البحر يف السابق مثالً،مباله خطراً

  .كان متعارفاً فلم يفعل كان ضامناًو

مرض مبا أوجب صرف  إذا مل يفعله، فهل يضمن إذا أما جعل نفس الطفل يف التأمني مع التعارف

  . احتماالن،يضمن ال أو ، سبب اخلسارة ألنهحق التأمني، على املال بعالجه زائداً

 من  ألنهمل يفعل كان ضامناً، إذا ما أشبه، وسيارته ودكانه على ظاهر مع تعارف التأمنينعم ال

  .عطبها أو الدابة مما سبب عقرها على التصرف بغري الصالح، فهو كعدم املواظبة وفساداإل

كذلك  ون عدم استفادته الربا،إ يف عدم الضمان بعدم جعل ماله يف البنك الربوي، فإشكالنعم ال 

 يسبب ضمانه، بل جعل ماله يف املذكورات حمرم، ما أشبه ال وجعل ماله يف جتارة اخلمر واخلرتيرعدم 

خسر كان عليه  وجعلهوإذا  جمهول املالك بالزائد،   لزم معاملة،أصحاا على ربح فلم ميكن الردوإذا 

  .اخلسارة

اخلليج فلم يفعل، فهل ما أشبه يف التثمني، كما يتعارف يف  وكان التعارف جعل الدار إذا أما

  .ملا من شأنه االجتار تابع للمسألة السابقة يف عدم االجتار ،يضمن التفاوت أوال
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خر، ما أشبه دون اآل أو االران أو أحدمها الصالح يف الرهنى مني فرأب للطفل قيولو جعل األ

 يكن املال غري قابل مل وخر،مل يكن القيمومة اجتماعية بقيد كل منهما باآل إذا عمل كل بقدر حصته

التنازع املرجع احلاكم الذي يتبع رأيه، ى ال فلدإكن رهن بعضها دون بعض، ومي للتفكيك، كدار له ال

  . وغريهءكتاب القضالزم عليه الرضوخ، كما ذكرناه يف كان جمتهداً ي وأن يهأواملخالف لر

يف غري اخلمر احملترمة   ـآخر مسلم، فرهنهما عند مسلم  ألنهخرتير حراماً، وولو كان للطفل مخر

شحمه يف  و،ء السقاجلده يف و، يف احلبلرهعجل االستفادة من شير املتخذ ألغري اخلرت و،املعدة للتخليل

نه يوجب حق أ وقلنا بصحة كل ذلك، إذا ما أشبه وطعامه السباع والكالبحلمه إل ون،السف يمثل طل

  .تشمله  الدلة، فاألهالشارع مل يعترب  ألنبطل الرهن،  ـاالختصاص الذي يصح جعله رهناً

كان ملسلم وإذا  به، م ملزمون مبا التزموا ألراجعونا، إذا ولو كان لكافر فرهنه عند كافر صح،

 ألن يصح ال  أوغريه، ورث فهو مثل أخذنا التعصيب يف اإل،لزامفرهنه عند كافر، فهل يصح لقاعدة اإل

لمسلم الذي هو أخ هلا نكاحها يصح ل كانت جموسية الإذا  اأ كما ،نايلإى تتعد الصحة عندهم ال

  . فعله كان الرهن باطالًفإذاالصناعة، ى الثاين هو مقتض وزام، احتماالن،ل قاعدة اإلحبجة

مل يدفع الكافر املقترض  وفعلوإذا  كان لكافر فرهنه عند مسلم، إذا هو ما ومنه يعلم العكس،و

 ملا دلو ،)١(بيعا ممن يستحل: )عليه السالم(لقوله  واعدة االلزام، لق،يبيعه من كافر أن دينه، فهل له

  صحته أخذ مثن اخلمر واخلرتير على 

                                                

.٢ ح٦٨ ص١٢ ج: الوسائل)١(
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  .منهم، فمناطه آت يف املقام

رجل دراهم  على ، عن رجل كانت له)عليه السالم(اهللا  عبد سألت أبا: قال داود بن سرحان

  .)١(البأس: )سالمعليه ال( قال ،هو ينظر فقضاه ومخراً أو فباع خنازير

  .غريمها والتجارة ومثله غريه، مما ذكروه يف كتاب اجلهاد وأما للبائع فحرام وفحالل، يأما للمقض

، بل جعله طالقال لإلمل يكن البائع مسلماً، فغري ظاهر،  غريه ذلك مبا لو وأما ختصيص العالمة

وجه للتفكيك  كافر مكلف بالفروع، فالال فالإمسلم، و ياملقض أن  على دون البائع دليلالًحال يللمقض

  .بينهما

  .سبيل االحتياط واضح وكيف كان، ففي املسألة احتماالن،و

كان االران له من املصلحة  إذا املؤمن على كراهة الرهن و بني االران للطفل،رضاتع النه إ مث

مام راهة مطلقاً قبل ظهور اإليعلم الك كراهة، بل ال يه الفهم، ف بني املهم واألاألمرحسن، لدوران واأل

  .)عليه السالم(

من كان الرهن عنده أوثق من أخيه املسلم فاهللا منه : قال )عليه السالم(اهللا   عبد أيبفعن

   .)٢(ءبري

ن كان بالرهن أوثق من إ :، عن اخلرب الذي روي)عليه السالم(اهللا  عبد سألت أبا: وعن سامل قال

عليهم  وقام قائمنا أهل البيت ظهر احلق إذا ذلك: )عليه السالم( قال ،ءينا منه برأمنه بأخيه املؤمن ف

   .)٣(السالم

  املخصوص بزمان  أن الظاهر: يف الوسائل، مجع بني الروايتني قائالو

                                                

.٤ و٣ و٢ حه من أبواب ما يكتسب ب٦٠الباب:  الوسائل)١(

.ءفأنا منه بري :فيه و٢٣ص:  عقاب األعمال،١ ح٢الباب ١٢٣ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٢(

.٦٦ ص٢ج:  التهذيب،٢ ح٢الباب ١٢٣ ص١٣ج:  وسائل الشيعة)٣(
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  .هو التحرمي، ال الكراهة )عليه السالم(ظهور القائم 

  .هو مجع غري مالئم: أقول

كان خالف املصلحة، نه إ :أفاق فقال أو نون مث كربا أو رهن ويل الطفل فإذاكيف كان، و

  .منييال إالّ ليس عليه و أمنيألنه، يثبتإالّ أن ،  مع الويلاألصلف
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 وضع الرهن أو ،لغريه أو شرط املرن الوكالة يف العقد لنفسهوإذا  : قال يف الشرائع:)١٩ مسألة(

  .ىانته ،تردد على اهن فسخ الوكالةمل يكن للر و،يد عدل معني لزمعلى 

يكون الرهن  أن  يشترط الراهنقد يكون من املرن، مثالً وقد يكون الشرط من الراهن،: أقول

يسجل كونه رهناً يف حمضر  أن ن ذلك ممكن بعدإبيد نفس الراهن، ف بيد نفس املرن، أو بيد زيد، أو

كان شرطاً بنتيجة ء سوا صحيح، أيضاًيتمكن الراهن من التالعب به، والشرط من املرن  الشرع، مما ال

 ال يتحقق شرطاً مبا أو ،حيثما رهنه الدار مثالً  مدة الرهن ن يكون له حق الدخول يف بستان الراهنأك

 يف يكون املرن وكيال حاالً أن شرطاً مبا يتحقق ما كاشتراط أو ،يزوجه بنته أن بالعقد كاشتراطإالّ 

ذن غري الوكالة كما حققناه يف إلا  إذله البيع بدون وكالة، أن و أيوكله، أن  أومل يف، ذاإبيع الرهن 

أكل  أو لغريه يف دخول داره إذن  فمن،املغايرة بينهما يف كتاب التقليد على أشكلنان إ و،كتاب املضاربة

ن إ وكله يف عقد الزم مث ندم كانت الوكالة،ووإذا  ذن،إهو إمنا  وما أشبه مل يكن ذلك وكالة، أو طعام

  .، فتأملذناإليكن مل 

  .ط منهما حيق له رفع يده عن شرطهوركيف كان، فاملشو

 فإذا، أيضاًالوضع  ياملؤمنني عند شروطهم مما يقتض ألن حق له يف ذلك، أما املشروط عليه فال

مر عريف قرره الوكالة أ إذ ن، له اآليكون وكيله يف البيع صار وكيالً أن الراهن على شرط املرن

حيث إن تكون ابنتك مزوجة يل،  أن :حصوهلا بنفس ذلك، فليست مثل قولهى لعرف يرا والشارع،

  .العقد إىل الزواج حيتاج

   ال مأذوناً، ويوكله مل يصر وكيالً أن شرطوإذا  ذنه صار مأذوناً،إشرط وإذا 
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 املرن  حق ألنهجباره،إمل يوكله حق له وإذا   وكله فهو،فإذاالوكالة بعد الرهن،  إىل احتاجإمنا و

يف خمتلف ء غريه مما ذكروه الفقها إىل ،مل ميسكها باملعروف إذا جبار احلاكم الزوج بطالق زوجتهإك

  .غريها وأبواب املعامالت

مأذوناً يف البيع، كان له هذا الشرط يف  أو  الرهن، ملا مل يقتض كون املرن وكيالًن إطالقإ مث

  .غريه من العقود الالزمة أو ضمن عقد الرهن

أصل  أن غريه وشرطه يف ضمن عقد جائز مل يفد اللزوم، ملا ذكرناه يف كتاب املضاربة إذا أما

  .أيضاًمل يكن الشرط يف ضمنه الزماً  مل يكن الزماً إذا العقد

 مور امللحوظة يف الرهن حىت من األكان العرف عند الراهن واملرن كون وكالته يف البيع إذا نعم،

ذكر الشرط  إىل  مل حيتج،ذلك ولو ارتكازاً على عقدا و، مثل شرط الصحةكان من الشرط الضمين،

  .لفظاً

 إىل تاً،يلوارثه م واًيله ح ، أوجنيبأل أولوارثه  أو كيف كان، فيجوز اشتراط املرن ذلك لنفسهو

  . الشرطأدلة طالق إلكل ذلك، ك ذلريغ

وز جي:  العدم، قالك ظاهر املسال،مات إذا وارثه إىل نتقلينه حقه، فهل  أ أو،الةكأما لو شرط الو

 ،وز اشتراطها لوارثه من بعدهجيذا ك و من الشروط السائغة، ألنه عقد الرهن، يفالًيكونه وكاشتراط 

  .ىانته

وجه لعدم  ال إذ ونه له فقط،كد بيقيمل  ذاإ من احلقوق املوروثة كون ذلكي أن تملحين رمبا كل

جعله شرطاً إمنا نه أونه حقاً، وكة العرف يمة رؤي فلوارثه، بضمت من حقيه املك ما ترإطالقرث بعد اإل

اشترط  إذا سه،ك ع يفماك الوارث،  يفنفس العلة موجودة وحنوه، ومكاحلا إىل اجيباالحتى بتليلئال 

  الراهن 
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  .مات ورث هذا احلق ورثته فإنه إذا ها، فيهو جالس و داره مثالً ألنهون الرهن عندهكيأن 

 فإذارث تفصيال حول احلقوق اليت تورث، رنا يف كتاب اإلكقد ذ و،يد بعريا غان، فهذكف يكو

، فليس مثل  األول الظاهر،حكم أو سقاطه،إيكون له البيع، فهل هو حق له  أن الراهن على شرط املرن

اطه سقإ أو له مبادلته، أن لذا فالظاهر وسقاطه،إميكن  تشييع اجلنازة مما ال وعيادة املريض وحق السالم

  .رؤية العرف كونه حقاً كاف يف ترتيب آثاره عليه إذ بعوض،

 قوالن، ،جعلت شرطاً عليه يف ضمن العقد أن هل للراهن فسخ الوكالة بعد أنه الكالم يفإمنا 

  : بأمور،غريه واستدل لذلك كما يف املسالك وأحدمها اجلواز،

  .الفسخ على نهمامن شأا تسلط كل م والوكالة من العقود اجلائزة،ن إ :االول

 على كان يف عقد الزم، بل غاية الشرط تسلط الشارطن إ وبه،ء جيب الوفا الشرط الن إ :الثاين

  .فسخ العقد املشروط فيه

الرهن ليس الزماً من  و،كان يف عقد الزم من اجلانبني إذا بهء يلزم الوفاإمنا الشرط ن إ :الثالث

  . حق رد الرهنله ألن ،طرف املرن

  .ىخيف ال ل مايف الكو

 بدليل ،ينايف لزومها من جهة الشرط جواز الوكالة من حيث نفسها الن إ : األول علىذ يردإ

املؤمنون عند شروطهم ا تكون الزمة بالنذر والعهدأ، كماما أشبه و.  

يوكل  أن  أوكان الشرط الوكالةء سوا، واملؤمنون عند شروطهمذلك خالف ن إ :الثاينعلى و

  .هذا ما ذكروه يف باب الشرط وليه ذلك،فقد لزم ع

 جيوز  فإنهال توهب، وتباع ال أن من باع جارية فشرط :كما يف رواية )عليه السالم(علي  قال

  كتاب  إىل كل شرط خالف كتاب اهللا فهو رد وكله غري املرياث،
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   .)١(تتخذ أم ولد فذاك جائز والشرط فيه الزم أو تعتق أن  علىجاريةى من اشتر واهللا،

النقض ضافة إىل  مما ظاهره لزوم الشرط، هذا باإلاملؤمنون عند شروطهموالعمدة نصوص 

مل يقل ببطالن وإذا  ،الفسخ على بأن الشرط يوجب تسلط الشارط: بالنكاح املشروط فيه، فهل يقال

  .الشرط يف النكاح مطلقاً لزم القول بأن غري النكاح مثله، الحتاد الدليل يف املقامني

، يف العقد اجلائز مطلقاً إالّ ن الشرط الزمإالتفصيل املذكور، ف على دليلأي نه إ :الثالثعلى و

 كما ذكرنا أيضاًقالوا بلزومه  ويف الشرط يف العقد اجلائز مجع،  دليل الشرط، بل ناقش حىتطالقإل

  .تفصيله يف كتاب املضاربة

ى  مبقتضراهن الزماً من قبله، عمالًزمه اليلت  كان ما،فعقد الرهن ملا كان من طرف الراهن الزماً

 املؤمنون عند شروطهمى ن مقتضإجوازه من طرف املرن، ف على دليلأي ن إ :اللزوم، بل رمبا يقال

قبل الراهن بفسخ الرهن، والقول بأن كونه لنفع املرن  إالّ إذا ،أيضاً لزومهما عليه أوفوا بالعقودو

 مل يقبل الراهن فإذا ، لزوم العقدأدلة إطالقيقاوم  و وجه استحساين اله إذ لزوم غري ظاهر،الينايف 

  .لزام، فتأملمن أين اإل والفسخ ملصلحة له فهل يلزم بذلك،

جيوزه هو   فقول من العليه وجبواز فسخ الراهن للوكالة، يتف كان، فهذه الوجوه الكيف و

وفاقاً : مل يكن للراهن فسخ الوكالة وزمل: لذا قال يف اجلواهر عند قول الشرائع والقاعدة،ى مقتض

أهل اخلالف، مشعراً بعدمه  إىل ، بل عن السرائر نسبة اخلالف فيهحتصيالً وصحاب نقالًللمشهور بني األ

ما مسعته من مذهبه من عدم  على  منهًءمن الشهيد يف اللمعة، بنا إالّ ين مل أجدهإلعله كذلك، ف وبيننا،

  قد عرفت  و العقود الالزمة،اللزوم يف حنوه من الشروط يف

                                                

.١ ح من أبواب بيع احليوان١الباب ٤٨٦ ص٢ ج: املستدرك)١(
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 وقع الشرط نعم، لو: قالنه إحيث كان يف بعض كالمه ما تقدم، ن إ وآخر كالمه، إىل ضعفه،

ى مقتض أن قد عرفت إذ له فسخ العقد املشروط فيه، أن املرن أمكن عدم لزومه عليه باعتبارعلى 

  .أيضاًالقاعدة اللزوم 

  :قسمني على  للمرن يف بيع الرهنالوكالة اعولة أن نك قد عرفتإمث 

وجهه  وهو يف اخلاص،إمنا  والبطالن مبوت أحدمها ،ما حق لهإ وما خاص بالراهن واملرن،إ

  .العقد مل يكن أكثر من ذلكحيث إن واضح، 

انتقل ن إ و مات الراهن كان للمرن حق البيع،فإذاالقاعدة عدم البطالن، ى أما يف احلق فمقتض

  .مات املرن حق لورثته البيعوإذا  ث الراهن،وار إىل املال

املقصود حيث إن وليه، بل الغالب عدم االختصاص ولو ارتكازاً،  إىل جن املرن انتقل إذا كذاو

يستويف من الثمن دينه، وأي فرق يف  وجل بأمر يرتبط باملدين، بل يبيعهاألء الدائن عند انقضاء عدم ابتال

  .املرن إىل كذا بالنسبةو .عدمه وعقله أو ،عدمها وذلك بني حياة الراهن

 بأن موت الراهن يوجب بطالن :يف مجلة من كتبهم، فقالوا غريهم والشهيدين وخالفاً للفاضلني

الوكيل ينعزل  ألن علله يف مفتاح الكرامة بأن الوكالة استنابة يف فعل خمصوص حبال احلياة، والوكالة،

ا حق من احلقوق املتعلقة  أل،ورثة املرن كما كانت له إىل  تنتقلال كذلك الرهانة، بل ومبوت املوكل،

قد أخذ منه اجلواهر بعد ادعائه عدم  وباملال، فيكون احلكم باستحقاقها كاستحقاق املال بني الورثة،

دام حملها  لزوم الوكالة احلاصل من االشتراط ما ألن : واخلالف يف بطالا مبوت الراهن قائالًشكالاإل

  خرج عن قابلية النيابة واالستنابة اللذين  إذا قياً، البا
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  .الوكالةمها من مقومات 

اليت ذكرها  العلة أن عدم اخلالف،ى  ال ميكن معه من دعومجاعة إالّ املتعرضني ليسوا أن  بعد:وفيه

 مل يفرق فيه احلياة صار مالياًاألمر إذا ن إ، فأيضاًاملفتاح لعدم بطالن الوكالة مبوت املرن آتية يف الراهن 

 قيل به مع إذا ميتاً، يقال ببطالا، وملاذا أو نت وكيلي يف ذلك حياً كنتأ: قال الراهن إذا واملوت، فهل

: وكالة، قلنا ال إذن  أنهالوكالة عقد عقالئي قرره الشارع فاملتبع نظرهم حيث مل يغريه، ولو سلمأن 

  .غري ذلك أو جن أو مات أحدمهاء سوا  هذا احلق باقياً،يكون أن املهم يف املقامإمنا  واليهم االسم،

جلنون وغريمها، يكون تلف فيه احلياة واملوت والعقل واخي احلق مايل ومثله ال أن ملا ذكرناه منو

نقل  أو غريه، إىل نقل املديون دينه الذي عليه إذا اختلفت النسبة، كمان إ والرهن، أو احلق متعلقاً بالدين

 عن الشهيد يمن هنا حك ويوجب تغري احلق، ص الشخاتغري األحيث إن غريه،  إىل لرهناملرن عني ا

 باعه املرن املشتري لو إىل انتقال حق االران على مجاعنقل اإل أنه سالمفخر اإلء مالإحكي عن أنه 

رن غري هو يف ذمة الراهن من شخص، فتغري مالك الدين كتغري مالك العني املرهونة مبوت الراهن واملو

ال فاالرتكاز يوجب عدم اخلصوصية، إكان خاصاً كما تقدم، و إذا الرهانة، اللهم قادح يف انتقال حق

انتقال  واملشتري ون موت كل من البائعإ، فحال املقام حال البيع خبيار فطالقفضال عن التصريح باإل

  .يداًكان اخليار مق إالّ إذا ،يوجب سقوط حق اخليار الورثة ال إىل املال

جنوما  أو املرن وموت الراهنحيث إن  ،كان الوكيل يف بيع الرهن ثالثاً إذا منه يعرف حال ماو

  .يؤثر يف انعزاله ال

  مل يكن فيها ن إ وقدر اجلعل، إىل مات الثالث رجع أمر الوكالة نعم لو
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  .الة شيئاً مضيقاًولو االرتكازي جيعل من الوك يعدم التعد ألن زاً بطلت الوكالة،تعد ولو ارتكا

قد  وحنوه كالوليني، وكيلني وقد يكونان وصيلني،أيكون الطرفان فيهما قد الرهن  والدين أن مث

  :يكونان غاصبني

  . األولقد عرفت الكالم يفو

هم ؤيكون وكال أن ن الغالب يف التجارإكان تقييد، ف إالّ إذا غري ضار أنه فالظاهر: أما الثاينو

 أو  تبني كون العني لغري الراهنفإذاموته،  وشأن له يف حياته مرناً ال ووكيل راهناًعمال، فاليتعاطون األ

  .األمرغريمها مل يضر يف  أو اقرار أو الدين لغري املرن بيمني

 ليكو أنه ع، مث ظهري الب يفل املرنكو وناًيقبض د ورهن داراً إذا ماكختتلف احلال، نعم أحياناً 

ان ك إذا نبطل الرهن بنفسهي و،ان شرطاًك إذا بطال الرهنإق له حين املرن إالة، فكالو إعطاء ن لهكيمل و

  .داًيق

ه  عليانك ،الةكالو إعطاء ن له حق يفكيمل  و يف الرهن،الًيكان وك أنه الراهنى ادع إذا أما

، كذلكس كعال أن ماك، الًيكس وياملرن ل أن قرارهإثبت بيله، فال  ه ال عليقرار حقاإل إذ ثبات،اإل

 له يفكويل مل كاملو وأن ليكوأظهر أنه  مث ،ذاكنفسه  على أخذ رهناً شارطاً وناًيد ديزى  أعطفإذا

  .ثباتباإل إالّ قبل منهيالشرط مل 

بطل الرهن  الإ و،جازةالالزم اإلحيث إن هو الغاصب،  و الثالث يفالمكعرف اليمنهما و

  .الرهن  جازةإط بدون جازة الشرإل معىن ال أنه من الواضح ووالشرط،

 النقد أن شخصء ادعا أن ماكثبات، باإل إالّ قبل منهي مل ،غاصب أنه ىارن مث ادع أو ولو رهن

  .انكما ى على بقي األمرال فإثبات، وباإل إالّ ديفي ان له الكالرهن أو 

  .نفسه تثبتى قرار علنعم، لوازم اإل



١١٠

 إالّ أن )التهكو(الوارث  إىل نتقليمل ) التهكو املشروط أي(ولو مات املرن : قال يف الشرائع

  ). املرنريغ يأ(ه ريل غيكان الوكن إ ذاك وشترط،ي

  .نهميه خالف ب فيعرفي بل مل ،شترطهي إالّ أن :هعند قول   اجلواهريفو

  .ازاًك ولو ارتطالقوجه االنتقال مع اإل و،طالققد تقدم وجه عدم االنتقال مع عدم اإل: أقول

 ان الرتاع يفك أنه إذا ماكالة، كو مع عدم الاألصلان ك ،له أم الك وهل أنه  يفولو تنازعا

حيث إن التنازع، األمر إىل رجع  إالّ إذا ،ة زائدةيل خصوصك عدم األصلان كالة كات الويخصوص

 د يفين هذا القكيبل مل : رن امل، فقالعه باطالعييتب أن كلتك و: الراهنقال إذا ماكاملرجع التحالف، 

  .الةكالو

 عه يف أبيلتينك وبل: قال املرن و،عه يف السوق الفالينيتب أن كلتك و:لقوي أن التنازع مثلو

  .سوق آخر

ثبات، اإل إىل رك احتاج املن،ة طبق املتعارفيها أحدمها خصوصيدعي  اليتةيانت اخلصوصك إذا أما

  يفطالقاإل ألن كذل و بل مطلقاً،:ملرنل ااقمة املتعارفة، فيعه بالقيتب أن كلتك و:قال الراهن إذا ماك

  .ثباتاإل إىل هايتاج مدعحية زائدة يمثل املقام خصوص

  



١١١

علم  يل ماله حىتيسبكان ك ،علم الرهنيمل  وات املرنولو م:  الشرائع قال يف:)٢٠ مسألة(

  .نهيبع

  :للمسألة صور: أقول

الراهن بعد قبض  إىل رجاعهإزوم  ل يفكال ش ونه،ينه هذا بعأ ورهنعلم بوجود الي أن :األوىل

ن أقل، يالد أن يقتضي األصل، فأيضاًال بأن مات الراهن إقدراً فهو، و وجنساً نين منه، مث لو علم الديالد

صالة  أل،نه مخسمائةل إقاليمخسمائة  أو ن ألفيعلم هل الديمل  و علم بأن الراهن استدان من املرنفإذا

  .ادةيعدم الز

نهما، يالرهن ب وهما عليني قسم الد،نهيعلم صاحبه بعيمل  ولعمرو، أو ديما لزإن علم بأن الرهوإذا 

ة رصو على تفرعة من املسائل املك ذلريغ إىل ع بقدره من الرهن،يحصته ب عطاءستعد أحدمها إلي مل فإذا

  . املقاماجلهالة يف

ن فاملرجع كمين مل إ، فضيالالزم التصاحل والترا وهذا، أو نه هذاأ وعلم بوجود الرهني أن :ةيالثان

 نصفهما  إليه البستان رهناً، ردونه جعل الدار أأ واستدان ألفاً، أنه  علمنافإذاالقرعة،  قاعدة العدل ال

حيث إن مة، يانت أقل قك إالّ إذا ،الرهن الدار مثالًن إ قول وارثهي أن ديفي ال ون،يبعد استرداد الد

انت الدار ك ل الدار، بل بالنسبة منهما، مثالًك ىعطي ن الكل ونفسه، على  ألنه بهقراره مأخوذإ

  .ربع البستان و مبقدار مخسمائة من الدار والبستان، مثل نصف الدارىعطي  فإنهسمائة والبستان ألفاً،مخ

علم بأن  وتب،كلوف الأت يان للمك إذا ة، مثل ماريثكء اي أشنيعلم بوجود الرهن بي أن :الثالثة

  مثالً،مة املنسوبةيفالق الّإ، وه أحدها بالصلح القهريؤعطاإلظاهر مة فايوت قن تساإالرهن أحدها، ف

من  ًءجز نيمن مخسء جز  لهىعطي ومة،ي القكل تلكمع جي  فإنه،نياخلمس إىل متها من الواحديانت قك

  اموع، لقاعدة 



١١٢

 بعض رنا يفكد ذق وة، فالتصاحل قهراً،ريثكثاث الدار الأمن ء يشك كذل ن حىتكميمل وإذا  العدل،

دع ي الء القضا أن اًإمجاع و علم نصاً الذينه لفض الرتاعأ و،ه وجه التصاحل القهريريغ ورثاإلمباحث 

  .نزاعاً بدون حل

 رثإ ب إليهأو انتقل   عوض مالهعلم هل أخذي ن الك ل،نه هذا مثالًأ وعلم بوجود الرهني أن :الرابعة

ة ما يكل مليدل أن من الواضح وه رهناً،ؤ بقااألصل رهناً، وونهك على يبق أنه  أو،ما أشبه أو عيبأو 

وجب عدم اعتبار الشارع يقاطع له من عرف   الالرهن أصالًء  املقام بعد أصل بقام يفكحي د اليحتت ال

  . قبالهالستصحاب يفل

ها، مع العلم ريغ وتبك وثاثأ داره من ت ملا يفية امليكتستصحبون عدم مل ف اليك: قالي فال

  .هري لغانت قبالًكا أ

 االستصحاب، على قدمي مما كذل و،كذل على ةريالس وها،كنه ملأالعرف قاض بن إ :قالي ذإ

ا أعلمنا  إذا احيث إن، ةاملزارعة واملساقا ومال املضاربة وأجرة املستنية والعيعة والعاريمثل الرهن الودو

  يفكرنا ذلكقد ذ و أصحاا،كمل على هاءا بقاألصلان ك ، أم ال إليهعلم هل انتقليمل  وريانت للغك

  .هريغ وتب من شرح العروةك الكتل

 ،اح القاليه، عن حممد بن ريب والفقي والتهذايفكرواه الوسائل من ال ه، ما عليلدي أو دهيؤيو

ه اسم  علي بعضها،ه رهون في صندوقاًكتر و، عن رجل مات أخوه)عليه السالم( حلسن اسألت أبا: قال

عرف ي  ال هذا الذييفى تر م هو رهن، فماكب و ملن هوىدري بعضها ال و، هو رهنمكب وحبهصا

  .)١(مالهكهو : )عليه السالم(  قال،صاحبه

                                                

.١٦٤ ص٢ج:  التهذيب،١ ح١٤الباب ١٣٥ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)١(



١١٣

  .)١( املقنع يفرواه الصدوقو

  .هريغ وهو أحد حمامل اجلواهر ما على ونه رهناًكعدم العلم ب على حممول أنه ن الظاهرإف

 من  يفماك ،خارج أو تهك تريف أنه علم هلين مل ك، لنيع ال يفعلم وجود الرهني أن :اخلامسة

ما  وصندوقهك ماله  يفأدخل الرهن أنه ن علمإما أشبه، ف أو ودعها عند ناسي أو ائهيدفن بعض أشيان ك

  .تهك تر يف عدم دخولهاألصلال فإة، وك التريفء خراجه استصحب البقاإعلم بيمل  وأشبه

 مةي القكمة ال اجلنس صوحل جبنس له تليعلم القن إ و،يعطمة أين علم اجلنس والقإف ، أيعلىو

ن إن، فيبعشر أو  بعشرةعلم هل هيين مل كشاة ل أنه علم إذا ماكمة، يعلم اجلنس ال القن إ ومة،يبالقأو 

   .هما فالتصاحليأعلم يمل ن إ وال فبالتصاحل،إان حمصوراً عمل بقاعدة العدل، وك

  :علم حاليمن اخلامسة و

 أيتي  فإنهة،ك التريف أو ، خارجاًنيالع أو  الذمة،يف أنه علمين مل كعلم بالرهن لن إ هي و:السادسة

  .امهاك أحكورة هناكقسام املذها األفي

 وجدي مل إالّ أنه ،تلف منهينه مل أ ومات إىل أن ان عندهكالرهن  أن علم إذا علم الضمان مبايمنه و

ن إ وللراهن مثله،ى عطي أن لزمياً يان مثلك فإذا ،ةك التر يفال الوجودء الياالعتبار باالست إذ ة،ك التريف

 ي أعطمييق أو مثلي أنه علميمل ن إ وان،يمع الدة ضرب كضاقت الترن إ ومته،يق ياً أعطيميان قك

  على ء العقالء ة، بل لبنايميصالة عدم القأة برضااملع  ةيصالة عدم املثل ال أل،أيضاًمة يالق

                                                

.١ح١٤الباب ١٣٥ ص١ج: ة وسايل الشيع)١(



١١٤

بنفسها،  أو  ضمن املثل يفما، إل حالك على مة واجبةيالقن إ :قالي أو اخرج،م إالّ مةياعتبار الق

مل  و داره، يفكتل يرؤ و،ان شاة مثالًكالرهن  أن علم إذا ما علم منه ماكأصل العدم، ى واملثل جمر

وان ياحل  أنليق إالّ إذا ،مةيقال إىل  الرهن انتقلتنيعلم بأا عيث مل ي ح فإنه الرهن،هي ا له أوأعلم ي

ث يح ،عند املشهور اًيان مثلك إذا أوضح منه ما ول اجلهات،ك املتشابه من  يفما مل نستبعدهك، مثلي

  .ث وقع االشتباهيان مثله حبكما  فيمثله أو نهيما عإ  ألنهللراهن،ى عطي

 ة منء برا يفعل الوارثجي الرهن ني عريغ أنه احتمالحيث إن ال، كشإنه يعطائه بعإ لزوم  يفنعم

 أو طلبهي  مانيده هل هو عيب ما أن علميمل  و،طلب منه قلماًيداً يز أن علم إذا ماك، فهو نيالع إعطاء

هذا القلم : قالي بأن ، مثله قاعدة العدل يفريجي ال أنه الظاهر وه نفس القلم،ؤعطاإلزم ي  ال فإنه،هريغ

 فسحة  يفة جتعل الشخصيخلصوصصالة عدم اأ إذ خر، النصف اآلكتدار وه نصفهؤعطاإنهما فالالزم يب

  .مةيق أو ه مثلعليإمنا  وبعضاً، أو الًكعطائه إمن 

 ال بدونه حىت أو ،ضمن يط حىتيبتفر أنه علميمل  ود املرن،يعلم تلف الرهن بي أن :السابعة

د ما يالعلى  ليدلحيث إن ط، يبالتفر إالّ ضمان ل مورد الك  يفكذلك و الضمان،األصلضمن، وي

 لزوم عطيي ،العامةو ،هريغ وكاملسالكة يهتبهم الفقك  يفة رواها اخلاصةي رواهي ويتؤد أخذت حىت

  .خارج أنه علميمل  وما خرج، إالّ ءدااأل

  .هاريغ ومال املضاربة وأجرة املستنيالع وةيالعار وعةي سائر املوارد مثل الود يفذاكو

  .طيرنع من الضمان للتفميح يالصح على محل فعل املسلم: قالي ال



١١٥

ط ولو قصوراً يوالتفر ين التعدإقابله أصل الصحة، ف يالضمان أعم من تعد الفساد حىت: قالينه أل

  .وجب الضماني

الرهن أمانة ء رجاعه مع بقاإان ك أنه علميمل  وته،ك تريفى ريأرجع الرهن مث  أنه علمي أن :الثامنة

الرهن ء م ببقاكالظاهر احل وما أشبه، أو ًءاشترا أو مانةأاً يأخذه ثانإمنا  و الرهن،كرجاعاً لفإ أو مثالً

  .مك الرهن، فاالستصحاب حمكف على رجاع واالسترجاع اإل يفداللة ال ذإاستصحاباً، 

ون الظاهر عند كي،  الرهن أم الكهل ف أنه علميمل  وان عند الراهن،ك وأرجعه أنه إذا بعدي نعم ال

اه يإأخذ الراهن  أن ان احملتملكن إ والرهن،ء ال بقا و،نيالدء ستصحب بقاي  الرهن، فالكف أنه ءالعقال

 أنه ان احملتملكن إ و الرهن،كبفء  العقالقضيين قدره عند عمرو، مث استرجعه  رهفإذاحنوها،  وعةيود

ده ما يؤي واالستصحاب، على مك حمهذا الظاهر العقالئي و، إليهرجعهيافته مث يل أمر ضياسترجعه لتسه

 إىل واقض بالظاهر، وفوض : إليهتابهك يف  لرفاعة)عليه السالم(علي   قول منءضاتاب القك  يفرناهكذ

  .املسألة تأمل ي ففكمع ذل و،العامل

 علم هلين مل كخر، لعند اآلء الشي كنعلم بأنه رهن أحدمها ذل ودمها،ي يفء يان شك لو: التاسعة

  .النصف أو لكنه هل رهنه الأ ونصفه، أو لهكالراهن له أن 

 أن ان احملتملك إذا  حىت،هما له بالتناصفكمل على هما حجةيدي ألن م برهن نصفه،كاهر احلوالظ

قاوم ظهور ي االحتمال ال إذ ،هما مثالً أبيما ورثاها منأها بأن احتملنا يللبنت ثلث الدار وللولد ثلث

  .ديال

  .ناآل إىل الرهن باق وأن ون نصفه رهناً،كم بكه فالالزم احلعليو

  د من قبل الراهن، هل يد زي  يفالدار املرهونة أن علميمل  إذا :العاشرة



١١٦

  يفقلنا لو أن  موارد مثل يفتظهر الثمرة ولها للراهن،ك أن بعضها، مع العلم أو لهاكاملرهون منها 

ذا طلب ورثة الراهن من  إمثل ما وثر،كن أيان الدكما  فيءضرب مع الغرماية بأن الراهن يتاملسألة اآل

فراز، صحة طلب اإل ولوضوح صحة رهن املشاع، ، املرهونريفراز نصف الرهن عن النصف غإم كاحلا

د ي  يفانتكن إ ول،ك عدم الرهن للاألصل هذا الفرض يف ومثلة، من األك ذلريغ إىل ، أدلتهماطالقإل

  .ثالث أو الراهن

ا من  ألوارد املنازعات، مري غ يفدفاتر التجار هلا اعتبار أن ها،ريغ و حبث املضاربه يفرناكنا ذإمث 

   .)١(نيتستبإالّ أن  :)عليه السالم( ما قالكاالستبانة عرفاً، 

بلزوم ء لتزم الفقهاي لذا ال و،ون اعتبار عقالئيكي أن لزمياً ءحنوه بقا ونيللدأيضاً أن رنا كذو

جل محل أل ال، ال أداه أو أنه علم هليمل  وتعلق به احلق أنه علم الوارثن إ وت،ياة املكز ومخس إعطاء

ء لتزمون بلزوم أداي  الكذلك و،علم بتعلق احلق به أم ال أنه علم هليمل  إذا حىت وح، بليالصح على فعله

أبدال ما  إعطاءبلزوم  ودائماً،ء خذ والعطاتداول عند التجار لألين سنة، مما ي استداا قبل عشر اليتونهيد

 الغالب وجود االستصحاب أن  معك ذلريغ إىل ،مثنه أم الى علم هل أدياشتراه قبل عشر سنوات، مما مل 

  .ة املستمرة عند املتشرعةري والسءالعقالء قاوم بناي ل االستصحاب اليدل أن  هذه املوارد، والسريف

  . واهللا سبحانه العامل،أيضاً باب الرهن  يفكذلكء العقالء بنا و مسألة الدفاتر، يفاألمره فيوعل

                                                

.٤ ح٤ باب ٦٠ ص١٢ ج: الوسائل)١(



١١٧

عه ي ب يفله عنهيكان وكما في أي اع الرهن،يوز للمرن ابتجي و:الشرائع  يف قال:)٢١ مسألة(

  .داً فاليله مقكو إذا مطلقاً، أما

  .وجه للمنع الة، فالكع والوي البليي دلطالقفإل:  األولأما

رج منها خي مل ه بدون رضاه، بقاعدة السلطنة اليتري مال غ يفق له التصرفحي نه الفأل: أما الثاينو

د آخر، يالة بقكد الويق إذا كذلك  أن األمرماكع لنفسه، ينقاذ حقه أخص من البإ ونقاذ حقه،إ بقدر الإ

ق حي ع لنفسه الي الب يفلهكو أنه إذا ماكذا، كة يخصوص أو زمان أو انكم يف عه لفالن، أويبي ال أن مثل

  .هريعه من غيبي أن له

علم يالة مل كجة ويد نتييون التقك في،قطال عدم اإلاألصلدها، فييتق أو الةك الوإطالق  يفكولو ش

ن حرمة إان مطلقاً أم خاصاً لوقت، فك هل ذناإل أن  يفكش و دخول داره يفله إذن  إذاماكها، إطالق

ن كيمل  إذا ذنه، هذاإقن ي الوقت املتري غ يفخرج تقف دون الدخول بقدر ما إالّ ري مال الغ يفالتصرف

  .وجه له  الكفالش الّإؤخذ به، وي إطالق كهنا

 إالّ أن :ع لنفسهيرناه من جواز البكذ رامة بعد نقل ماك اجلواهر تبعاً ملفتاح ال يفان، قالكف يكو

  .الةك الوإطالق  يفعه من نفسهيما تقدم عدم ب فيظاهر املصنف

 إىل تاجحيان الرهن مما ك إذا  خاصة،كع ذليله ب خترأعه مل ي ب يفل املرنكلو و:  علي أيبعنو

ن إ وراهة،كظاهره ال وجمراها، يرجيما  وهكيشر وعه لولدهيب أو هءأراد املرن شرا أو وزن، أو ءفاياست

  .ىانته ،عنه املنع يكح

  ل املنع، فلعل احملقق منع من جهة انصراف يظفر بدلث مل نيح: أقول



١١٨

 ل أبالع ول،ك املوريج من غيالتزو إىل  زواجها يفليكانصراف التوكه ريع من غيالب إىل الةكالو

 ،)٢(بة عن نفسهيرحم اهللا من جب الغ و)١( امءمن دخل مداخل السو من باب كجعل ذل يعل

ن كف، ليحمل اام التطفنه إحيث الوزن،  إىل تاجحي  مثل ما يف مورد االام، خصوصاًكذلحيث إن 

  .ل أخص حمل نظريراهة عموماً لدلكم بالكاحل و ظاهر،رياالنصراف غ

ان الراهن كء سوا، ءه من الغرماريمن غ) من الرهن(نه يدء فايواملرن أحق باست: مث قال الشرائع

  .ىانته ،شهراأل على تاًيم أو) ه للفلس عليقد حجرو(اً يح

  . القواعد يفمثلهو

ذا ك وك احملصل، والظاهر من املسالمجاع اإل األولمكاحل على ليلالدن إ :رامةكقد قال مفتاح الو

  .اخلالف عنه اض نفيي الريف و، أنه إمجاعالظاهر: الث قيجممع الربهان، ح

ة يغا و املهذب البارع واملقتصر يفماك الشرائع، واملشهور  يفماك شهراأل إىل م الثاينكمث أسند احل

  .ةيفاكجممع الربهان وال واملرام

فه ة خباليالروا وأن ه، عليمجاع السرائر اإليف وعرف،ي خالف رياملشهور من غنه إ :اضي الريفو

 ه وجود املخالف،ريغ ون ظاهر الشرائعك هذا ل،ة مهجورةي النافع الرواإيضاح والدروسإىل  وشاذة،

  .حية واملفاتيفاك والكح املساليوجود املخالف ظاهراً صرو

  .اخلراساين ولييردب األ إليهمال وه،يابن بابواملخالف ن إ :سالمعن فخر اإلو

  ء الغرما على عي التوز أدلة إذالقاعدة مع هذا القول،ى مقتض و:أقول

                                                

.٧ ح٤٢٣ ص٨ ج: الوسائل)١(

.٧٠٤ ح١٥٧ ص أسىن املطالب)٢(



١١٩

عها يالرهن جلم و عدم رهن لبعضها،دلة األكما تشمل تلكعدمه، ف ومطلقة تشمل وجود الرهن

  .تشمل وجود الرهن لبعضها

 لغة وفائدة الرهن شرعاً أن ، هووجه اعتباري وى املدعمجاعة واإلالشهر إالّ ك قبال ذل يفسيلو

  .ءه من الغرماريغ على همي تقدكذلى مقتض و،ءفايعرفاً اختصاص املرن باالستو

ضافة إىل س حمققاً بعد وجود املخالف، باإلي لمجاعاإل إذ القاعدة،ى قاوم مقتضي  الكل ذلكو

 مع عدم هوإمنا ء فاياختصاص املرن باالست أن ه عليردي  الذي، الوجه املتقدمكذل إىل تنادهظهور اس

  من الذيحاالً أن بدون رهن أسويالد إعطاء أحسن بذي الهل و اختصاص،يأال فإن آخر للراهن، ويد

 هما بالشذوذيرم و املسألة يفنيتيوجود رواضافة إىل نه رهناً، باإلي قبال د يفالراهن فأخذ على عتمديمل 

من جهة  الّإس ي واهلجر ل،مطلقاً ة الي قباله روا يفانك إذا ؤخذ بهي الشاذ ال أن  ضار بعدرياهلجر غو

ما كة ية عن احلجيسقط الرواي ان حمتمل االستناد بل ظاهره الك إذا عراض املشهورإ ونك وعراض،اإل

  .صول األ يفحقق

ن إ :قول اجلواهر وته،ي التزم صاحبه حجه الذيي الفق يف دفعه وجودها يففيك فيأما ضعف السند،

 أنه ، بل الظاهر ظاهرريبه، غ فيتيما  إالّ ه فيركذي ال أنه تابه منك أول  يفرهكالصدوق عدل عما ذ

ا بعلة  فيتي ال أنه رها، معكعلل ذيات ي بعض الروايف أنه شهد لهي و،تابهكآخر  إىل  التزم به)رمحه اهللا(

  .تابكآخر ال إىل التزامهء بقا على دل في،ًءعله استثناجيمما 

نص ي حفص مل نمان بيسل وأن  بعض املسائل، خصوصاً يف صاحب احلدائقكذل إىل قد أشارو

ة عنون ية الروايرناه من حجكأنه ملا ذك و،كخالف ذل على نص أنه قه، اليتوث على الرجالء اعلم

  مات  إذا الوسائل الباب بأنه



١٢٠

  .ان باحلصصيالد على هريغ والرهنته قسم كثر من تركعليه ديون أ والراهن

، )عليه السالم( اهللا سألت أبا عبد: مك بن احلعبد اهللا قال ،بيه والتهذيهما عن الفقيلتكل ققد نو

ه  عليط ماله مبايحيال  و فمات،س عند بعضهميل وعند بعضهم رهون، ون لقوميه دعلي وعن رجل أفلس

   .)١(ن باحلصصيأرباب الد على هاريغ ونوهخلف من الر ع مايقسم مجي:  قال،نيمن الد

عليه دين، يف رجل مات و) عليه السالم(كتبت إىل أيب احلسن : وقال سليمان بن حفص املروزي

ومل خيلف شيئاً إال رهناً يف يد بعضهم، فال يبلغ مثنه أكثر من مال املرن، أيأخذ مباله، أو هو وسائر 

  .)٢(مجيع الديان يف ذلك سواء يتوزعونه بينهم باحلصص): عليه السالم(الديان فيه شركاء، فكتب 

 بالقول نين من القائليوركن املذيمل أر من تعرض للجواب عن اخلرب: بعد قوله  احلدائق يفلذا قالو

 رضا معرياخلروج عنهما بغ واطراحهما وت،ي امل يفكين التشريوركن املذيح اخلربيصر و:املشهور

 ،كل بذلن القوياملعاصرء نقل عن بعض الفضال و،كيه من التشر عليل، فالظاهر هو القول مبا دالكمش

سالمتهما من  و املطلوب يفخبار لصراحتهمااألع أهل يمج على هو الزم و،د اجلزائريينقله عن السو

  .ملخصاًى انته ،رضااملع

د طرحهما، لوال هذا يريعند من  إالّ الرهانة بعد الفلس على نيوجه حلمل اخلرب ال أنه  ظهركبذلو

  .هريغ وعجمال لقول الشرائ ن اليبعد العمل باخلرب واحلمل،

  ن يد ضرب صاحب ال،قصر ونيالدء فاوولو أعوز الرهن عن 

                                                

.١٦٦ ص٢ج:  التهذيب،١ ح١٩الباب ١٣٩ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)١(

.١٦٦ ص٢ج:  التهذيب،٢ ح١٩الباب ١٣٩ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٢(



١٢١

 ، فهوءيله شى بقي بعد أخذ رهنه  ألنه البد لقول املشهور،كان ذلكن إ وبالفاضل،ء مع الغرما

  يفنيهل للراهن حصر الد وس حمصوراً بالرهن،يل و الذمة يفنهيد إذ ان،يسائر الدكء  الشيك ذليف

 رهناً،  بتسعمائةى سو قباله داراً له ت يفعلجي ون ألفاًيستدي  بعض الصور، مثالًيف أو الرهن مطلقاً،

د يري النه إحيث ، ك ذل يفقبله صاحب املال ملصلحة لهي ود،يز األ يفكال حق ل أن بشرط: قوليو

  ألنه أو،كما أشبه ذل أو اهيإأو غصب الظامل   لف عند نفسه، الحتماله سرقة اللصوص ملاله،األء بقاإ

  .كما أشبه ذل أو ىخرسد مسد املائة األيد االجتار بالتسعمائة مما رحبه يري

عها، يد الراهن بيري وألفاًى انت الدار تسوك إذا ماك، طالق الشرط دون اإل  صورة يفكذلكو

 ال حايلك يف و،مة الداريتفي بقكين اإ حدث الترتل فإذارهناً،  اجعل الدار عندي: قولين املرن كل

 ثركهنا قرض األ و،ثركاأل اءإعطقل والربا القرض باأل إذ  خالف الربا،كون ذلكي  والشرططالقاإل

 تابكس خمالفاً للياً ليون مثله عقالئك، بعد املؤمنون عند شروطهمل ي، لدلكبعد ذلي ال،قلاأل إعطاءو

  .السنةو

مل  إذا ثرك األعطيي وقلأخذ األي بأن ،سهك صحة ع قرب احتمال)الفقه( بعض  يفرناكبل قد ذ

قول  فيترباح به،د االسيري ون مائة، اآل ربح ألفه املضاريب مثالً،راً للمالن ضاكيمل  وه الربا، عليصدقي

ل ك كفلء ن من الوفاكمتأ مل فإذا ،مائة وبألفى  تسو داري اليتكهن عندأر وك الفأعطين: له الراهن

 الربا ميث عللت حترية، حيالروا يف ماكس فساداً للمال يل وراها العرف رباً،ي ن املائة الإ ف،قبل فيالدار،

  .موالألاد انه فسأب

 على م مقبلون ألاد،ي االزد يفلف أخذتة لأليالقوة الشرائ أن هي وى،خرأ صورة  يفذاكو

  .ءفي لالشتراكة تيث قوته الشرائيبعد شهر، ح  ةاريشتري به سي أن د املرنيري والرخص،



١٢٢

ن كتميال و  النقد، يفحصل الترتل ،بعد سنة بألف ، دارهكباع املرن بعد ذل و أخذه الراهنفإذا

  .مثلة من األك ذلريغ إىل ة للنقد،ي لضعف القوة الشرائ،لفارة باأليالسء من اشترا

ن هذا كي الزمن السابق مل يف ذإرناه، كخالف ما ذى على والفتو النص إطالق: قالي أن نكميال و

انت كن إ و،منصرفة عن مثل هذه املواردى  والفتاودلةالبضاعة، فاأل و النقد يفنالتالعب املوجود اآل

  .د التأمليمز إىل املسألة حباجة

  



١٢٣

  .ضمنه لو تلفي  ال،دهي  يفمانةأالرهن :  الشرائع يف قال:)٢٢ مسألة(

بار خوجب محل األيخبار احلجة املعمول ا، مما  بعد ورود األك ذل يفالكش اإلنبغيي ال: أقول

 عي واحلسن البصري والثوريالنخ وحيعن شر و.مضمون أنه فةي حن أيبة، فعنيالتق على املخالفة

 اجلواهر يفى رناه ادعك ذلذا الذي والت،يمع بعض التفصن ك، لأيضاًهم الضمان ريغ ويأصحاب الرأو

ه في ىكح و،شهراأل إىل  عدم الضمانالدروس استغرب نسبة وننا،ي عدم الضمان ب يفدهجيعدم خالف 

 مجاع واإل،حيرة واملفاتكة والسرائر والتذينه من اخلالف والغ عليحي الصرمجاعرامة اإلكتبعاً ملفتاح ال

  .ةيفاكجممع الربهان وال وشف احلقكالظاهر عن 

 أيضاً احلدائق  يفنك ل،مجاعاإل  معىن يفك خمالفاً متروروي مان إ كقول املسال و: املفتاح يفقال

  .ستند امل يفناقش و،مجاعه اإل عليخيالشى بل ادع: قال واملشهور، إىل نسب القول بعدم الضمان

  .اتيعدم الضمان متواتر الروا على دل فين،اك فيكو

 رجل رهن عند رجل رهناً  يف،)عليه السالم( اهللا قال أبو عبد:  قال،ل بن دراجيعن مج مثل ما

   .)١(ه مباله عليرجع املرني وهو من مال الراهن:  قال،فضاع الرهن

 رجل رهن عند رجل داراً  يف،)لسالمعليه ا( عبد اهللا  أيبعن أبان بن عثمان، عن رجل، عنو

 أو  فجذم،ك رجل رهن عنده مملو يف:قال و،رض تربة األ يفون مالهكي:  قال،ادمت أو فاحترقت

  مل  ونشر املتاعيرهن عنده متاع فلم 

                                                

.١٦٥ ص٢ج:  التهذيب،١ ح٥الباب ١٢٥ ص١٣ج:  وسائل الشيعة)١(



١٢٤

  .)١(ال: )عليه السالم(  قال،كنقص من ماله بقدر ذلي هل ،لكه فتأكرحيمل  وتعاهدهي

: املختلف يك حم يفالعالمة لذا قال وخالف، ان ضامناً بالكال إطاً، ويفرن تكيمل  أنه والظاهر

  .طاً واملفرط ضامنيون تفركينشره  إىل  نشر الثوب املفتقركتر ألن املرن الضمان،على  أن قرباأل

  يفاتير نصوص الرواكذي  ألنه،ة واردرية، فغيمبضمون الروا  أفىت الذياملقنع على الكشأما اإل

عدم علم  على ورك احلدائق من محل اخلرب املذ يفما و،ةياجلواب عن الرواك فاجلواب عنه ى،تاوصورة الف

ط يان عدم علمه من باب التفرك إذا نفعي  احلال، الكتل على املتاع مع بقائه إىل املرن لوصول الضرر

  .هريغ وديل اليشمله دل في،أيضاً

 أو ءبه شييص فيرهن الرهن عند الرجلي الرجل  يف،)عليه السالم( عبد اهللا  أيب عن،عن احلليبو

  .)٢(ه عليرجع مباله: )عليه السالم(  قال،عيضي

  .مجالإلو عن خي نه الكل

 ، أحدمهاكن فهليرجل رهن سوار: )عليه السالم( عبد اهللا يبقلت أل:  قال،د بن زرارةيعن عبو

 أو رهن عند رجل داراً فاحترقت رجل  يف:قال و.يما بق فيه حبقه عليرجعي: )عليه السالم( قال

   .)٣(رض تربة األ يفون مالهكي: )عليه السالم(  قال،ادمت

سألته عن رجل رهن عنده آخر :  قال)عليه السالم( عبد اهللا  أيب، عنكاملل ل بن عبديعن الفضو

  : ، قلتنعم:  قال،خر اآل يفون حقهكي أحدمها، أكعبد بن فهل

                                                

.١٦٤ ص٢ج:  التهذيب،٩ ح٥الباب ١٢٧ ص١٣ج:  وسائل الشيعة)١(

.١٠١ ص٢ج:  الفقيه،٣ ح٥الباب ١٢٦ ص١٣ج:  وسائل الشيعة)٢(

.١٦٤ ص٢ج:  التهذيب،٢ ح٦الباب ١٢٨ ص١٣ج:  وسائل الشيعة)٣(



١٢٥

 ون حقهكيمها أاحدإت ك فهلنيدابتأو : قلت .نعم:  قال، التربة يفقهون حكيداراً فاحترقت أ أو

غالماً فأصابه  أو عاماً فقد،ط أو ه،كتر  من طول ماكمتاعاً فهل أو :، قلتنعم:  قالى،خر األيف

ون كيهذا حنو واحد :  قال،تكهل نشرها حىتيمل  وتعاهدهاية مل يها مطوكاباً تريث أو ،ي فعمجدري

   .)١(ه عليحقه

ان كن إ ه فيون الرهن مباكيسألته :  قال،)عليه السالم( عبد اهللا  أيبعن أبان، عن رجل، عنو

 نقص متاعه، أو ت ماله،كلص فهل أو قيمتاعاً، فأصابته جائحة حر أو فضةً أو ذهباً أو دابةً أو واناًيح

 ه،عليء شي ، فالءجد له شيويله فلم كذهب متاعه إذا  :)عليه السالم(  قال،نةيبته بيمص على س لهيلو

   .)٢(صدقي له مال، فال ويت مايليقال ذهب من بن إو

 ال الإوجه حللفه بعدها، و  ال ألنه،نيميه  علينان النفس فالينة توجب اطميانت قركن إ لعل املرادو

  .حنوه وصدق بدون حلفي

به يص فيرن العبديالرجل : قلت له:  قال،)عليه السالم( ميبراهإ  أيبسحاق بن عمار، عنإعن و

الناس ن إ :قلت: ، قالموالهعلى  : قال،كون نقصان ذلكيمن على ء نقص من جسده شيي أو عور

 نقص من مال الرجل بقدر ماي جسده  يفنه فأصابه نقصانيانفقت ع أو رهنت العبد فمرضن إ :قولوني

 تهيجنا:  قال،تهيون جناكيمن لى  عالًيالعبد قتل قت أن ت لويأرأ: )عليه السالم(  قال،نقص من العبدي

   .)٣( عنقهيف

                                                

.١٦٥ ص٢ج:  التهذيب،١ ح٦الباب ١٢٨ ص١٣ج:  وسائل الشيعة)١(

.١٦٥ ص٢ج:  التهذيب،١ ح٩الباب ١٣١ ص١٣ج:  وسائل الشيعة)٢(

.١٠٠ ص٢ج:  الفقيه،٤ ح٥الباب ١٢٦ ص١٣ج:  وسائل الشيعة)٣(



١٢٦

به يالدار فتص أو رهن الغالمي الرجل :)عليه السالم( ميبراهإ يبقلت أل:  قال،سحاق بن عمارإعن و

 هو:  قلت،ونكي من على الًيت لو قتل هذا قتيأرأ: ، مث قالموالهعلى  : قال،ونكيمن  على فةاآل

 نار فزادي مثنه مائة دانكت لو يأرأ: ، مث قالذهب من مال هذايفلم  ،ىترأال  : عنق العبد، قاليف

   .)١(ون لهكي ه ما عليونكي كذلك و:ملواله، قال:  قلت،ونكيان كنار ملن ي ديتائبلغ مو

 الرهن فهو من مال الراهن كهلإذا  :قالأنه ) عليه السالم( عبد اهللا  أيبسالم، عنعن دعائم اإلو

   .)٢(ن حبالهيوالد

 عنده الرهن  الذي يفما قاالأ ،)هما السالمعلي( عبد اهللا أيب و جعفر أيب عنى،خرته األيروا وبل

  يفاختلفا ونة لهيب ال وذبه الراهنك وضاع أنه ىادعن إو ):قال أن ىلإ(ه بألف يدي  يفرهن أنه دعيي

   .)٣(من الفضلى عما اد فينةيصاحبه البعلى  و،نهيمي هو عنده مع  الذيمته، فالقول قوليق

 على ون رداًكي أن نكمي مما ،أيضاًالقاعدة  إىل سحاقإ خرب  يف)عليه السالم( قد أشار االمامو

ون كي أن الرهن خراجه للراهن، فالالزمحيث إن  و قبال اخلراج، يفالضمان إىل ن ذهبوا الذيالعامة

  . ه عليضمانه

غلق الراهن الرهن من ي ال: قال أنه )سلمو وآلهصلى اهللا عليه ( الغوايل، عن النيبى فمن طرقنا رو

   .)٤(رمهه غُعلي ونمه له غُ، رهنه الذيصاحبه

                                                

.١٦٤ ص٢ج:  التهذيب،٦ ح٥ الباب١٢٦ ص١٣ج:  وسائل الشيعة)١(

.١ ح٥الباب ٤٩٤ ص٢ ج: الوسائلك مستدر)٢(

.١ ح١٧الباب ٤٩٥ ص٢ ج: الوسائلك مستدر)٣(

.٣ ح١٠الباب ٤٩٥ ص٢ ج: الوسائلكدر مست)٤(



١٢٧

  .)١(بأن اخلراج بالضمانى قضأنه  ،)صلى اهللا عليه وآله(، عنه أيضاً رويو

  .ون النفع للراهنك  يفالمك الأيتيسو

   .)٢(هايف الرهانة مباذهبت  :ح واحلسنيشر وهقي، عن الشعيبي ما عن سنن الب،من طرقهمو

لزم ي  اليتخرات األيه بعضهم للروا فيلكأشن إ وال،كشون مورد اإلكي أن نبغيي م الكه فاحلعليو

  .لنا القول بالضمان هلم ال أن  علىقد عرفت داللة نفس أخبار املشهور وة،يالتق على محلها

 ريأمى قض:  قال)لسالمعليه ا(  جعفر أيبس، عني ما عن حممد بن قات هييان، فالرواكف يكو

 صاحب الرهن، إىل  الفضلؤديي أن كثر من مال املرن فهلكأان الرهن ك إذا )عليه السالم (نياملؤمن

 سيرهنه فل ماى سويان الرهن كن إ وصاحبه فضل ماله، إىل ى الرهن أدكان أقل من ماله فهلكن إو

   .)٣(ءيه شعلي

ثر من مال كأان كن إ : فقال، عن الرهن)يه السالمعل( عبد اهللا سألت أبا : قال،ريكعن ابن بو

 صاحبه  إليهى الرهن أدكان أقل من ماله فهلكن إ وصاحب الرهن، إىل  الفضلؤديي أن كاملرن فهل

   .)٤(ءيه ش عليسيفلء سوا انكن إ وفضل ماله،

 الرهن يف :)عليه السالم(علي   عن قول)عليه السالم( جعفر سألت أبا  : قال، محزة أيبعنو

   : فقال،ترادان الفضليف يك: ، قلتكقول ذلي )عليه السالم(علي  انك:  قال،ترادان الفضلي

                                                

.٨٩ ح٢١٩ ص١ ج:ئالئ الل غوايل)١(

.١٧٤ ص٢٥ ج: انظر اجلواهر)٢(

.١٥٢ ص٢ج:  الفقيه،٤ ح٧الباب ١٣٠ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٣(

.١٦٤ ص٢ج:  التهذيب،٣ ح٧الباب ١٢٩ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٤(



١٢٨

نكن إرد الرهن ساويي ان الكن إ وصاحبه، على ان الرهن أفضل مما رهن به مث عطب رد املر 

   .)١(ك ذلريغواحليوان   يف)عليه السالم(علي  ان قولك كذلكو :، قالفالنقص من حق املرن

 يساويهو  ورهن مبائة درهمي عن الرجل )عليه السالم( ميبراهإ سألت أبا  : قال،سحاقإعن و

ه فضل  في أخذ رهناً ألنهنعم،:  قال، درهميتائصاحبه م على ردي أن الرجلى  أعل، كمثائة درهم فهلثال

 ه،يب والفقيالتهذ وايفكذا رواه الك كاب ذلحسعلى  : فقال، نصف الرهنكفهل: ، قلتعهيوض

   .)٢(نعم: )عليه السالم( ترادان الفضل؟ قال في:قلت:  األولزادو

 ى علسألته عن رجل رهن عند رجل: ، قال)عليه السالم( عبد اهللا  أيب، عنرمين محران األ أيبعنو

 ان النقص مما رهنهكن إ وه بفضل ما رهنه، عليرجعي:  فقال، فضاعنيلفأ ساويي والرهن ،ألف درهم

   .)٣(ه فيه فالرهن مبا عليما رهنه يساويان الرهن كن إ والراهن بالفضل، على ه رجععلي

د يؤيهذا مما  وخر،اآل على حدمهاألء شي  فال،مبقابله أي ه فيمابـ املراد  أن الظاهر: أقول

  يفظرظهر وجه النيرناه كمن ما ذ والعامة،ء ث عرفت مثل هذه العبارة من مجاعة من علماية، حيالتق

 هو معىن ورجع بالباقيي ونهيسب الرهن من دحي أنه ه فيالرهن مبا قوله نيعي و:ث قالي حالم احلدائقك

  .د عن ظاهر اللفظيبع إالّ أنه  حد ذاته يفحيصح

                                                

.١٦٤ ص٢ج:  التهذيب،١ ح٧الباب ١٢٩ ص١٣ج:  وسائل الشيعة)١(

.١٠٢ ص٢ج:  الفقيه،٣٩٦ ص١ج: ع الفرو،١٦٤ ص٢ج:  التهذيب،٢ ح٧الباب ١٢٩ ص١٣ج:  وسائل الشيعة)٢(

.١٠٠ ص٢ج:  الفقيه،٥ ح٧الباب ١٣٠ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٣(



١٢٩

  .را قبل هذه العبارةكادة الرهن واملال ذيمن ز الًكحيث إن ه،  فيصحة ال: أقول

  :مورأ بأحد ني الطائفتنياجلمع بن إ مث

 ذهاب مجع من كهم بعد ذلي سحاق املتقدمة، والإة ينة رواي بقر،ةيالتق على ة الثانيمحل: ولاأل

ء صحاب عن عطاه األ علي الذينقل القول أنه رةك التذ يفالقول املشهور، فعن العالمة إىل العامة

  .ابن املنذر وأمحد و ثورأيب ووزاعي والشافعيوالزهري واأل

 مذهبه،  يفان خمتلفاًك )عليه السالم( مام السجادد املشهور تلمذه لإليرأن إ الزهري أن ىفخيال و

  .من العامة أو صحابمن األ أنه هل

ة ي روا يف)عليه السالم( نة قولهيط، بقريالتفر على ةيط والثانيعدم التفر على  األوىلمحل: الثاين

  .عهيه فضل وض في أخذ رهناًألنه :ةريخسحاق األإ

 عبد اهللا  أيبعن أبان، عن  أو، عمن أخربه، االستبصار، عن أبانري غ يفخ الثالثةيمبا رواه املشاو

  حقه يفه رجعكستهلين  أريضاع عند املرن من غ إذا  الرهنيف :قال أنه ،بدون واسطة )عليه السالم(

   .)١(نهمايما ب فيه ترادا الفضلكن استهلإالراهن فأخذه، فإىل 

  . التعمدكن ظاهر االستهالإف

عليه ( عبد اهللا  أيبمان بن خالد، عنيب عن سليالتهذ وايفك ال من ما رواهأيضاً كظهر ذلي وبل

نت أأبق الغالم ف أو ت الدابةكهلن إ و،كعليء يش دابة فماتا فال  أوارنت عبداًإذا  : قال)السالم

   .)٢(ضامن

                                                

.١٦٤ ص٢ج:  التهذيب،٧ ح٥الباب ١٢٦ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)١(

.١٦٥ ص٢ج:  التهذيب،٨ ح٥الباب ١٢٧ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٢(



١٣٠

ن رجل عند رجل رهناً فضاع ما ره أن وأعلم:  قال،اتي متون الروا هي اليتذا عبارة املقنعكو

  .ه مباله عليرجتع املرني وعه فهو من مال الراهن،يضين  أريمن غ

علي  اي بعض قضا يفرنا مثلهكما ذكلزام، ة صدرت من باب قاعدة اإل الثانيالطائفةن إ :الثالث

  .ا تسعاًصار مثنه: )عليه السالم( ث قالية، حيه، واملسألة املنربريغ ورث اإل يف)عليه السالم(

مانات من ام األك وله سائر أح،مانةأنه أ قالوا ب الذيالقاعدة املشهورى مقتض أن له ظهركذا و

  .ك ذلريغ ونه،يميقبول قوله ب

س يل وحق أنه  ملساعدة العرف،طيتلف بدون التفرن إ وشترط الراهن الضماني أن بعدي نعم، ال

  .عند شروطهممة يم، بضمكحب

وجه للتهاتر بدونه،  ال إذ بشرط املماثلة، إالّ ط، فالظاهر عدم حصول التهاتريالتفرتلفه بأنه إذا إ مث

أخذ الراهن الدراهم بدله ي أن وجبي تاب الكن تلف الإتابه رهناً، فكأعطاه  واستقرض دراهم إذا ماك

د يعط اترا بقي مل فإذا واملرن من الراهن دراهم،  تاباً،كطلب الراهن منه ياً، بل يتاب مثلكان الكلو 

تاب من ذمة ك عدم انتقال الاألصل فالّإجباره، وإن كميمل  أن روه، بشرطكما ذ على وم االحتسابي

  .دراهم إىل املرن

ط حصل التهاتر يان بتفرك إذا طه، أمايتلف بتفريسقط حق املرن ما مل يال : لذا قال اجلواهرو

ل حال لظاهر ما ك على احتمال التهاتر وخر،نا لآلويمنهما مدكل ان ك الّإقهراً مع حصول شرائطه، و

  خمالفة الضوابط،  على د لقصورها عن اجلرأة اي بعه، فيالظاهرة أو كذل على مسعته من النصوص احملمولة



١٣١

  .ىانته ، شبه التهاتر منهاإرادةاحتمال  و،ةاملساوا على الغالب على اايخصوصاً بعد احتمال جر

  .م الأ ،تهكوجب تعلق احلق بتريوت املرن مما مي أن نيفرق ب ه فالعليو

نعم قدر  .ذمة الراهن دراهم على للورثة وتاب،كت ي املةك تر يفان مورثاً للراهن، فللراهنكن إو

طلب نفسه من ي ألن معىن ال إذ سقط حق سائر الورثة منه،ي ذمته للمرن  يف اليت الدراهم يفحق الراهن

ان ك وأعطاه دابة رهناً، وتاباًك اقترض منه  الدراهم، مثالًري قبال قرض غ يفان الرهنك إذا ذاك ونفسه،

الورثة  و،طلبه دابةين الراهن إطاً، فيقد أتلف الدابة تفر وفمات املرن، ،ربعةاأل الراهن أحد أوالد املرن

 ان القرضك فإذا، منفصالً  حال االجتماع ال يفمةيله الق تاب مباكطلبون الراهن ثالثة أرباع اليالثالثة 

مته يخر فرد بقان للولد اآلكمات  و املرن،ان الراهن أحد ولديك و،ء زوج حذاالراهن من املرنعلى 

 ال ـ ل فرد فرد منفرداً واحداًك ومتها جمتمعة عشرة،يانت قك إذا  ـ مخسة دراهمهي وة،ياالجتماع

  .ما هو واضحكدرهم واحد، 

 املرن مبا أوجب عدم خسارة املرن، إىل سلمهي  الذي متاعهلو أمن الراهن أنه هو و،ءبقي شي

طه يتفر ألن ،نية التأمكلشر أو ،ضمن املرن للراهن للقاعدةيه املرن مبا أوجب تلفه، فهل  فيفرطن إو

 املرن اخلسارة للراهن، عطي يالراهن حىت على خسارة ث اليح و،ديالعلى  ليأوجب خسارته لدل

  . واقعاً هي خسرت اليتةكاخلسارة للشر إعطاءفالالزم 

   ث أخذت بدهلا،ية بالتلف، حكة مل ختسر الشركالبدل للشرى الراهن ملا أعط ألن ، األولالظاهر



١٣٢

والبدل هو ما  ـ ةكدخل بدل ما أعطاه للشري أن البدل، فالالزمى أعط ثيخسر الراهن، حإمنا و

ة كأخذ من الشري أن نم، فللراهنرم فله الغ الغه علين منإسه، فيك يف ـ جل العطبة ألكه الشريتعط

ء  لشيني مجعاً لعوضكون ذلكي ال ون،من املرن بدل ما أعطاه من الره و،نيجل التأمبدل ما أعطاها أل

  .نيئيواحد، بل العوضان لش

أخذ من ين الراهن إ ف،املرن على وجب عوضاًي فلم ،طاًين تفركيأتلفه املرن مبا مل  إذا أما

  .نيجل التأمة بدل ما أعطاه ألكشرال

  . أعطاه للراهن الذيمن املرن القرضأ إذا هو ما وسها،كعرف عيمن هذه املسألة و

  .ملا أعطاه أو ل من املرن والراهن ملا أخذه،ك ني تأمهي وربع للمسألة،بذا ظهرت الصور األو

 ةيئاً عاريأخذ الراهن ش ا إذما فيةي للعاررياملستع أو ري املعنيمها تأم و،أيضاًى خرأبل أربع صور 

  .جنيب من األني بصحة مثل هذا التأمقلنا إذا املرن للرهن، و الراهنرينسان ثالث غإ نيتأم و،رهنهو

  .مرناً وه راهناًريغ وظهر حال الغاصبيها نمو

  



١٣٣

 ،نيرصحاب خصوصاً املتأخ األنياملشهور ب :مع اجلواهر ممزوجاً  الشرائع يف قال:)٢٣ مسألة(

 أو وبك الرهن بر يفنئذيالراهن، فلو تصرف املرن ح إذن  الرهن من دون يفعدم جواز تصرف املرن

 على ني األول يف املثلأجرةلزمه  و،تلفت  لونيضمن الع والراهن أمث إذن جارة من دونإ أو مثالً ىنكس

رامة نقل ك مفتاح اليف وذنه،إ ريغ بري انتفاع مبال الغ ألنهه، عليمجاعرمبا ظهر من بعضهم اإل واملشهور،

  .ىانته ،ه عليمجاعح اإليظهر من املفاتيقد  و: قال،احلدائق وةيفاكال وك عن املسالكذل على الشهرة

 يف تصرف ال أو ،الراهن مثالً على اًيان ولك أو ما لو تصرف مث أجاز الراهن، فيالمك الأيتيسو

ل الرهن عند الدولة ي بتسج،لدار املأخوذة رهناً عند آخررهن املرن ا إذا ماك االعتبار،  يف، بلنيالع

  .ني الع يففقط بدون تصرف

  .ءمنا األري غنيسائر املتصرفكمانة صار بعد خروجه عن األ أنه املشهور على دل فيان،كف يكو

 الثوب أو رهن العبدي عن الرجل )عليه السالم( ميبراهإسألت أبا :  قال،سحاق بن عمارإة يرواو

 من لبس هذا الثوب، فألبس الثوب  حلّ يفأنت: قول صاحب املتاع للمرن فيت،يمتاع الب أو ياحللأو 

فارن داراً هلا : ، قلتفعلي أن ما أحب وأحله، إذا هو له حالل:  قال،استخدم اخلادم ونتفع باملتاعأو

، ك ازرعها لنفس:ضراأل صاحب فقال ءضاياً بأرضرن أف: ، قلتلصاحب الدار:  قال،غلة ملن الغلة

  زرعها لنفسه مباله، فهو ي ،س هذا مثل هذايهو حالل ل: فقال



١٣٤

   .)١(عمرهاي وزرع مبالهي  ألنه،ما أحلهكله حالل 

 يف : قال)عليه السالم( ني املؤمنريأمن إ :)عليه السالم(  جعفر أيبس، عنيعن حممد بن قو

عمله خالصاً، مث  وتسبه نفقتهحي أنه ،ها ماله عليأنفق وها مثرة فزرعها فيسيرنها الرجل لي البور رضاأل

دفع يماله فل  استوىففإذاماله،  ستويف ي حىترض ارن به األ الذيحسبه من ماله فيرضب األينظر نصي

   .)٢(صاحبهارض إىل األ

 أن ل رهن له غلةك يفى قضو :ث قالي حد يف)عليه السالم( عبد اهللا  أيب العباس، عن أيبعنو

   .)٣(ه عليحتسب لصاحبهغلته 

داراً هلا  أو اًأرض عن رجل رهن مباله )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا: ، قالرخيكم اليبراهإعن و

 رضتسب لصاحب األحي أن الدار مباله ورض ارن األالذيعلى  :)عليه السالم(  فقال،ةريثكغلة 

   .)٤(ن لهيطرحه عنه من الدي ووالدار ما أخذه من الغلة،

ن مثرا إها مثرة، ف فياًأرضرهن رجل ن إ : قال)عليه السالم(  جعفر أيبس، عنيعن حممد بن قو

  .)٥(صاحبهارض إىل دفع األيماله فل  استوىففإذاأنفق منها،  وها فيعمل له حساب ما ومن حساب ماله

  .أيضاًمنها ى خرأ مجلة  تأيت اليتاتيها من الرواريغ ىلإ

  :لم حوهلا هنا أربعةكن التكمي ليت اامكحاأل أن ىفخيال و

   والنفقة ،املرن أو ،تصرف الراهن

                                                

.٦٤و ١٦٥ ص٢ج:  التهذيب،١ ح٨الباب ١٣٠ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)١(

.١٦٤ ص٢ج:  التهذيب،٢ ح١٠الباب ١٣٢ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٢(

.١٦٥ ص٢ج:  التهذيب،٤ ح١٠الباب ١٣٢ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٣(

١٠٠ ص٢ج:  الفقيه،٥ ح١٠الباب ١٣٢ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٤(

١٠١ ص٢ج:  الفقيه،٦ ح١٠الباب ١٣٣ص ١٣ ج: وسائل الشيعة)٥(



١٣٥

  :حنوها والشرط ووالغلة

 ،قةيوث إالّ سيالرهن ل إذ ، واملرن ممنوع عن التصرف،للراهن التصرف أن  التصرف يفاألصلو

  للراهنألصلا على أما سائر التصرفات فهي، قةيونه وثكون خالف كي  الذيمتنع التصرفإمنا قة يوالوث

  .هك ملألنه

  . التصرف يفعلم وجه عدم حق املرنيمنه و

رجل رهن   يف،)عليه السالم(  جعفر أيبرواه حممد بن مسلم، عن د جواز تصرف الراهن مايؤيو

 قدرن إ تيأرأ: ، قلتنهايب ونهيولون بحين ارنوها الذين إ :فقال:  قال،طأهاي أن ل لهحيته قوماً أيجار

   .)١(به بأساًى أر نعم، ال: )عليه السالم(  قال،اًيها خالعلي

ن  الذيعلم بهيمل  واًيها خال عليقدرن إ : قال)عليه السالم( إالّ أنه مثله،ى خرأة ي روايفو

   .)٢(ارنوها

:  قال)عليه السالم( إالّ أنه ر مثلهكذ و،)عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا: ، قالة احلليبي روايفو

ه حراماً عليهذاى أر نعم ال)٣(.  

   .لها صحاحكات يهذه الرواو

  .لهاينة ذي خصوصاً بقر، األوىل علىملحية الدعائم يروا يف ما أن علميمنه و

 إذن ريطأها بغي أن أراد وة،يرهن الرجل اجلارإذا  :قالأنه ) عليه السالم(  جعفر أيب عنىفقد رو

  ها فال أوطا ف إليهوصلن إ و،كن له ذلكياملرن عنده مل 

                                                

.١٦٤ ص٢ج:  التهذيب،١ ح١١الباب ١٣٣ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)١(

.١ ح١١الباب ١٣٣ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٢(

.١٦٤ ص٢ج:  التهذيب،٢ ح١٣الباب ١٣٣ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٣(



١٣٦

   .)١(ولدت إذا م ولدأانت ك و، إليهن من ماله وردتيالدى علقت منه قضن إ وه،عليء شي

   .)٢(﴾وأَنِكحوا الْأَيامى ِمنكُم﴿: تعاىله بقوله  عليج مستداليخ التزويقد جوز الشو

 يف همريغ ويند الثايالشه ومرييالعباس والص أبو و، الدروس يفديرة والشهك التذ يفمةأجاز العالّو

 ريتأب ووانياحل يض ورعي املرةمداواك ،املرن على عود به النفعيجواز التصرف مبا  ،المهمك يكحم

  .النقص إىل ؤديمل ن إ ةيخفض اجلار وخنت العبد والنخل

لي يردبات املتقدمة األيعمل بالرواال إىل مال و،اشاين والبحراينكور الكقد جزم جبواز الوطي املذو

  :أمور إالّ ك قبال ذل يفسيل و،واخلراساين

 مفتاح ك ذل يفمأقواهلل ير تفصكقد ذ وى، املدعمجاع واإل، عدم اجلواز يفالشهرة احملققة: ولاأل

  .تبعه اجلواهر ورامة،كال

   .)٣(املرن ممنوعان من التصرف والراهن: )صلى اهللا عليه وآله( النبوي: الثاين

  .الرهنى املنع مقتضن إ :الثالث

المهم كظاهر  وس حبجة، خصوصاًياملنقول ل وس حمققاً،ي لمجاعاإل إذ ى،فخي ال ل ماكال يفو

  الراهنكيهو حتر ومةكجه احلومها من االستدالل للمنع بأن ريغ وكرة واملسالكما عن التذكاستناده، 

  ن إ :هفي و، اجلملة النتفت الفائدة يفجاز االنتفاع ولو  جبواز التصرف، فلوتنتفيء دااألإىل 

                                                

.١ ح١١الباب ٤٩٥ ص٢ ج: الوسائلك مستدر)١(

.٣٢ اآلية : سورة النور)٢(

.٦ ح١٧الباب ٤٩٦ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٣(



١٣٧

ثروا من مواضع اخلالف باملنع كلذا تراهم قد أ ونع،مي  للوثاقة الملنايف اريقة والتصرف غيالرهن وث

  .جازةواإل

املرن من  على ه فيضرر ال ذا ماكو: ن للتصرفي النقل من بعض اوز يف اجلواهر يفقال

ان ك إذا ،كحنو ذل وبةوب الداكر ون الداركمس ولبس الثوب وة واالستخداميل اجلاريقبتكالتصرف، 

  .حنوه وه بنقص للمرهون فيث ال ضرريحب

خنت العبد والفصد  وةيخفض اجلار و النخلريتأب ووانياحل يض ورعي املرةمثل مبداوا أن مث بعد

ح يبل عن املبسوط التصر .نيهم من املتأخرريغ ودانيصرح به الفاضل والشه: ، قالكحنو ذل وواحلجامة

  .أيضاًة ريخ األبعدم املنع من الثالثة

  يف التأملنبغيي اجلواز، بل ال صولاألى مقتضن إ ه فينكل:  قال،ل املنعي دلإطالقر كذ أن مث بعد

 مطلق إرادة  يفكشي ون سبباً حلفظ املال، بل قدكي مما كحنو ذل وعلفها و الدوابشجار ورعيسقي األ

 محله ورم ملسهحي  الذيري الغلماكون كيث يتضمن انتفاعاً حبيمل ن إ و،همافتاو يفالتصرف من املنع 

ه جيان تزوكته املرهونة يجار أو زوج الراهن عبده املرهون إذا عن اخلالف يك احمل يفحنومها، بلو

هو  و: الدروسيف و،كبعد الف إالّ الزوج إىل سلميال : قال إالّ أنه عن املبسوط، يكاحملك ،حاًيصح

ان كم ي والتسلنيك له العقد دون التم:ليق لو: م اجلواز قالجعل املعتمد عد أن  املختلف بعديف وب،يقر

ما جزم به املختلف، بل الظاهر ك العبد املرهون، رينقدح صحة تدبيمنه  و،كذلكهو : قلت. وجهاً

    يفشهد لهيما ك، كة لذلي من الوصري التدبريجواز غ



١٣٨

 ممنوع ريغ إالّ أنه املال،  يف الفلس املمنوع من التصرف يفيكركال وما صرح به الفاضلاجلملة 

ان انتفاع كمإفرض  فلو: قال إىل أن ه،عليء نزاوان املرهون واإلياحلء نزاإخ جواز يبل عن الش .كمنها لذل

 جرةأطلق له أجره، فاأل أنه خي عن الشيكقد ح: ك املساليف وبعد جوازه،ي مل ني الع يفمن دون تصرف

  .ملخصاًى انته ،)١(ه غرمهعلي وله غنمه،: )هصلى اهللا عليه وآل(ده بقوله يين تأكمي وله،

  . املسألة يف توقفهماكظهر من الوسائل واملستدريو

 االستناد ال حمتمله فقط،ما ظاهر أ وى، املدعمجاع الشهرة احملققة، واإل يف ظهر وجه النظركبذلو

  الذيال التصرفقرب احتمضافة إىل ها، باإلريغ وقاوم الصحاح املتقدمةي ف السند الي ضعالنبويو

  .م واملوضوعكنة احلي هو املنصرف منه بقركقة، بل لعل ذليونه وثكاً ليان منافك

 حق املرن، فالقول مبقالة نايفي  الذيثر من التصرفكس أيل أنه الرهن، فقد عرفتى أما مقتض

  . اتباعهم يفاطيان االحتكن إ والقاعدة،ى  املشهور هو مقتضريغ

 فإذاه، ينافيعدم جواز تصرفه تصرفاً  و حق املرن،نايفي فه تصرفاً الالقول جبواز تصر على مث

ة ي منافريثر من السنة غكة، ولأليجارة ملدة سنة منافانت اإلك إذا ماك هما،يلكتصرف تصرفاً مشل 

ة ينافامل إىل بالنسبة وة صحت،ي املنافريغ إىل  فبالنسبة، مثالًنيأجرها سنت و،بعد السنة ما إىل بالنسبة

 ة،ي املناف يفجارةان املستأجر عاملاً بالواقع بطلت اإلكن إالّ فإجازة املرن، فان أجاز فهو، وإعلى  توقفت

   الفسخ، إىل للمستأجر بالنسبةء شي الو

                                                

.٣ ح١٠الباب ٤٩٥ ص٢ ج: الوسائلك مستدر)١(



١٣٩

  .الراهن إىل له بالنسبةك لتبعض الصفقة، هذا ، حق له الفسخان جاهالًكن إو

 قتضيي  والرهن ال،أجنيب أنه من ملا عرفت ،ني الع يفوز له التصرفجي املرن، فال إىل أما بالنسبة

  له،جرةن أجاز فاألإ، ف فضويل ألنهجازة الراهن،إ على حنوها توقف وجارة تصرف باإلفإذاالتصرف، 

  .ز بطلجيمل ن إ و،ك املالألنه

  .هو مسألة التصرف منهما و،األمر األول  يفلهكهذا 

ناً يانت عكء سوا ،ك املال ألنها للراهنأات ي الروايف هو املنفعة، فقد تقدمت و: الثايناألمرأما 

منفعة الدار كمنفعة  أو ،ما أشبه ورب والصوفكالسمن والكمتصلة  أو ،ض والثمريالب والولدكمنفصلة 

  .ةيمة السوقيارتفاع القكسبب  بال أو وان،يتعلم احلكه  فيمته بسببيارتفاع ق أو ان،كوالد

إذا  :قال أنه ،)عليه السالم( عبد اهللا  أيبعنرواه الدعائم،   ما،دمما تقضافة إىل ه باإل عليدليو

والد رهن مع توالدت الغنم، فاأل أو نتجت الدابة أو مة فولدت األ،الغنم رهناً أو الدابة أو مةان األك

  .)١(مهاتاأل

  يفاللذا ق و املشهور قالوا بالعدم،،ه علينفاقهإ قبال  يف الرهن يفتصرفي أن مث هل للمرن

الرهن بوجه  على ونه قد أنفقك ني عدم جواز تصرف املرن ب يففرق ال: اجلواهر مازجاً مع الشرائع

الدابة كان للرهن مؤنة كن إنئذ فيح و،ل حالك على ري مال الغ يف لقبح التصرف،نفقيمل  أو ،يشرع

احد مع اجتماع  وريما عن غكحنوه ظلماً تقاصا،  ووبكها بر فيان قد تصرفكها، ولو  عليأنفق

  .قاصتشرائط ال

                                                

.٢ ح١٧الباب ٤٩٥ ص٢ ج: السائلك مستدر)١(



١٤٠

الراهن  على رجعي أو وا،كان له ركها  عليأنفق إذا :ابن محزة وديابن سع واحلليب وخيقال الشو

  .مبا أنفق

 مثل ري غيف ،نفاق قبال اإل يفتصرفي أن هل له أنه  يفنالم اآلكالإمنا  و مسألة النفقة،ستأيت: أقول

مل  والفرج للراهن ألن القاعدة،ى ما هو مقتضكعدم اجلواز لى  عث أطبقواية املرهونة، حي اجلاروطي

  .فعل إذا ه عليروا وجوب املهركلذا ذ وه،بحي

ر كحنوه ذ و،ءشي نصفه، ولو طاوعت فال أو املرن بالوطي العشر على بجي و: القواعد يفقال

  .ه عليمجاعالف اإلعن اخل واملشهور، أنه عن الروضة واللمعة، والدروس وريالتحر والشرائع واجلامع

 كهم بذليسامأ قال مجاعة تقدم ،هاريغ ورامةك مفتاح ال يفلمام املنقولةك من ك ذلريغإىل 

  رهناً مباله ألهريالبع أو أخذ الدابةي عن الرجل )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قال، والد أيبحيلصح

 س لهيعلفه فلي رهنه عنده  الذيانكن إ وبه،كري أن علفه فلهيان كن إ :)عليه السالم(  فقال،بهكريأن 

  .)١(بهكريأن 

قال رسول اهللا :  قال)عليهم السالم( ي عله، عن آبائه، عن أبيعن ، عن جعفر،وينكخرب السو

ان ك إذا شربيب نفقته، والدر كري الذيعلى  وان مرهوناً،ك إذا بكريالظهر : )صلى اهللا عليه وآله(

   .)٢(قتهشرب نفي الذيعلى  ومرهوناً

  قال رسول اهللا :  قال،)عليهم السالم( ، عن آبائه)عليه السالم (بن جعفرى عن البحار، عن موسو

                                                

.١٦٦ ص٢ج:  التهذيب،١ ح١٢الباب ١٣٤ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)١(

.١٦٥ ص٢ج:  التهذيب،٢ ح١٢الباب ١٣٤ ص١٢ ج: وسائل الشيعة)٢(



١٤١

   .)١(ب الظهر نفقتهكري الذيعلى  وان مرهوناً،ك إذا بكريالرهن : )صلى اهللا عليه وآله(

   .)٢(وبكالرهن حملوب ومر: قالأنه ) صلى اهللا عليه وآله(عنه و

  .)٣(ب النفقةكري ولبحي الذيعلى و :وزاد. مثله )صلى اهللا عليه وآله( عنه ،عن الغوايلو

 الراهن مجلة من احملامل، مثل مساواة حقي على محلومها ونيت األولنيتير املشهور الرواكوقد ذ

 ريغ إىل ،كذل على نةينفاق قررهنه مع عدم اإل ألن  أو للمرن باالستفادة ولو للعادة،ذناإلواملرن، و

  .عراض املعظم عنهما إلكذل و من احملامل،كذل

  أيبيف وى،تاب فتوكست يل و متون أخبار هي اليتةي النها يفاحنصار اخلالف:  اجلواهر يفبل

  .ىانته ،انيالعكس النقل يل والمه،ك نقل لنا  الذيالصالح

 ة،يمورد الروا على بد من االقتصار ل مبقالة املشهور الين قإور تأمل، فك حصره املذ يفانكن إو

 ريغ إىل ة،ي قبال العنا يفمثرة البستان وانكالد وار الدارجيإمثل  إىل عنهى تعدي  خالف القاعدة الألنه

 الراهن بالخالف، والسرائر ال إذن س للمرن االنتفاع بالرهن بدونيرة لك، خصوصاً بعد قول التذكذل

انت املسألة كن إ و، الثاينبعد احلملي ال وا،مهريغ ومجاعحال لإل على  الرهن يفوز للمرن التصرفجي

  .حمل تأمل

وجب خالف ي قة اليجعله وث و،ك املال ألنهالراهن على هو النفقة، فهي و: الثالثاألمر أماو

   على دل  ما،كذلضافة إىل ه باإل عليدلي وة،ي األولالقواعد

                                                

.١ ح١٢الباب ٤٩٥ ص٢ ج: الوسائلك مستدر)١(

.٢ ح١٢الباب ٤٩٥ ص٢ ج: الوسائلك مستدر)٢(

.٣ ح١٢الباب ٤٩٥ ص٢ ج: الوسائلك مستدر)٣(



١٤٢

فوائد الرهن  أن  علىمما دلتقدم  مة مايرم، بضمه الغينم فعلمن له الغ ون اخلراج بالضمان،أ

  .للراهن

 له ، رهنه الذيغلق الرهن من صاحبهي ال: قال )صلى اهللا عليه وآله(  عن النيب،يلة الغوايرواو

   .)١(رمهه غُعلي ونمهغُ

 حال  ألنهبل بدونه،م، كجباره بسبب احلاإان له ك ،نفاقهإام الراهن بي املرن من ق أىبفإذاه عليو

أشرفت  أو وان الراهن،يمرض ح إذا ماكح، صالاإل حال كذلك ونفاق،ه باإل فيتصرف النيب و مالهنيب

  .ك ذلريغ إىل اخلراب، على الدار املرهونة

حتت نظارة  إالّ ح املنعصالاإلنفاق وه حبجة اإل عليالراهنء اليخاف من است إذا نعم للمرن

 أو نفاقامتنع الراهن من اإل إذا كذلكو حقه، على  التحفظ يفله احلق ألن ما أشبه، أو ثقة م أوكاحلا

  .مكجباره بسبب احلاإان للمرن ك ،ه بالرهنكضر تريح مما صالاإل

 ثر،كأ وبعد اخلراب املائة حىتى  تسوهي و قبال مائة يفرهن الدار إذا ماكضر رهنه، يمل  إذا أما

من باب  إالّ  اجلرب يفحق له رن الن املإن، فيتاً بقدر الديحنوه م و مما لعظمه مثالًالً فيان املرهونكأو 

  .راًكح منصالاإلنفاق وان عدم اإلك إذا رك عن املنالنهي

 كذل وما أنفق، فيالراهن إىل أنفق املرن فله حق الرجوع ونفاقاإل على ن جرب الراهنكميمل  إذا مث

داره  أو ه متوت،ريغنسان دابة إ ىرأ إذا ما فيكذلكاحلال  أن ماك، ك املالزم عرفاً لذلذن الشرعيلإل

  لزمه الشارع يتنهدم مما 

                                                

.٣ ح١٠الباب ٤٩٥ ص٢ ج: الوسائلك مستدر)١(



١٤٣

 حق له ث الي، حن أمر شرعيكيذا مل  إع، خبالف ماجوان له الركرمم  واحلفظ فأنفق ونفاقباإل

صالة  االمتناع ألك، فللماليكال مال وشرعي إذن ال إذ أنفق بقصد الرجوع، وعملن إ و الرجوعيف

  .ارهي اختريسه بغيكمن ء يرج شخي نفسه، فال وماله على نه مسلطأل والعدم،

أنفق  أو ،ال نفاق أواإل إىل ان حمتاجاًك أو ،ال املرن أنفق أو أن  يفاملرن واختلف الراهنوإذا 

 أو  باحللفلألصل قوله املخالف ميوجب تقدي ناً اليون املرن أمك و مع الراهن،األصل، فالًيقل أو اًريثك

  .نةيالب ياملدععلى  أن بدونه، مع

 وان حىتيلب احلحي ن الأك ، منافع الرهن تفسدكتري ال أن حنوه أو غاب الراهن أنه إذا  الظاهرمث

مانة  خالف األ ألنه،كما أشبه ذل أو ،تتساقط مثاره فاسدة للشجر حىتء املا يعطيال  أو به،يفسد حلي

ان ك إالّ إذا كجاره ذلى  عللزمي ث الي، ح، خبالف مال اجلار مثالًنيأم أنه ىاملستفادة من النص والفتو

 ةيالعار وعةي والودأجرة املستنيد املرن حال العي عدمه، فحال الرهن بإرادةراً علم من الشارع كمن

  .ك ذلريغ إىل ،الزارع والساقي ورياملستع وودعيد املستأجر والي بةأشجار املساقا وليخن و املزارعةأرضو

أما النفقة  و:ث قالي، حكمنهم املسال و،ءمن الفقهالمات مجلة ك  يفظهر موضع النقديمما تقدم و

ن تعذر أنفق إم، فكاحلا إىل غاب رفع أمره أو ن امتنعإالّ استأذنه، فإ وغرم، جع مباإن أمره الراهن ا رف

ر سابقاً كمما ذء  شي يفكن تصرف مع ذلإثبت له استحقاقه، فيه ل عليأشهد وة الرجوعيهو بن

  .ىانته، الفضل بفضله رجع ذو وتقاصا ومث،اإلضمنه مع ) اللنب ووبكالرك(



١٤٤

ان له كال إما أشبه، و والصوف وفيالنتاج والثمر بعد التجفك ،بقاهأالثمر ء بقاإن ك أمفإذاه يوعل

 دخر مثنهي أو نه،ي من دكنقص ذليما أشبه، مث  أو عهيب أو م صرفهكاحلا إىل بعد الرجوع أو مستقالً

  . مث البدلنيبدله له، والالزم هو حفظ العو

 ،ال أو انيتساوياستفراخه، فهل  أو حفظ مثنه، وض لدجاج الراهنيع البي مثل ب،ن أمرانكولو أم

  .هماي أميتقد أو مانة من التساوياألى ون مقتضكي  ماحيالظاهر ترج

  ن مراجعةكميما مل في م قام بنفسهكن احلاكيمل  إذا مانةعلم لزوم عدم العمل خبالف األيمنه و

مل تبع أخذها  إذا داراً أو املرض، يذبح مات لتفشيمل  إذا واناًيانت الرهانة حك  لومثالً ،الراهن

 مثلة، فان من األك ذلريغ إىل صرف سقط عن االعتبار،يذا مل  إنقداً وضع بعنوان الرهانة أو الغاصب،

عدداً مع ان متكن إ وان مقتضاها واحداً عمل به،كن إمانة، فاألى لزم مراعاة مقتضي كل ذلك يف

ات يجزئ و،ريتخيح يبدون الترج ومانة،األى  خالفه خالف العمل مبقتض الذيح عمل بالراجحيالترج

  .ا إليه للتعرضة ال داعيريثكاملسألة 

  .مانةاله خالف األه حبكون تركيبه الترتل مما يصي إذا علم حال مايمنه و

ان عن جهل كال بأن إ و، ضمنطاًيان تفركن إمانة، فه األيقتضيفعل ما ي مل فإذاان، كف يكو

  .اهللا سبحانه العامل وضمن،يحنوه مل  وباملوضوع

الف خيهما مل يلكمن  أو خراآل على ل شرط من أحدمهاك ف،هو مسألة الشرط و:أما الرابعو

 الرهن  يفالراهن التصرف على شرط املرن إذا تاب ماكالف الخيمما  وات،طالقالسنة جائز لإل وتابكال

  فوق املائة  وسترد املائةي وقرضاً، مثالً مائةى أعط إذا ماكوجب الربا، ي كذلث إن حيجماناً، 



١٤٥

  .عشرةى منفعة الدار تسو و، الدار سنة يفتصرفي

ما أشبه،  وهاريتعم و قبال حفظها يفله منافع الدار أن شترطي أن  صور، مثل يفكصح ذلينعم 

على  و،بهكري أن علفه فلهيان كن إ :اتيروا ال يفلذا تقدم و،ك قبال ذل يفاملنفعة صارتحيث إن 

  .ك ذلريغ إىل ،ب نفقتهكري الذي

س الربا، فقد استدان كادة عين أخذ الزياملدحيث إن ئاً، ياملرن ش على شترط الراهني أن مثلو

، ةيون املعاملة عقالئكقد ت وه مائة فقط، عليردي وجرا عشرةأاطة ثوبه مما ياملرن خ على شرط ومائة

 جل حفظ الراهن ماله،ئاً أليشى ان املرن أعطك ف،ان خمطوراًكان عند املرن ك إذا املالحيث إن 

 الدار ىنكس وون نتاجه لهك ووبهكوان وريب املرن بشرب لنب احلي تص اليتادةيون الزكت أن مثلو

ته رهناً، املقترض داب إعطاءو  قرض مثل الدابة يفادة النفعيز أو ة للمال،يادة املضاربي قبال الز يفهاريغو

النفع   يفكذلك و نفعاً فال ربا،نيقيال الطرك  يفنإة، في عارريأعطاه البع وما لو أخذ الفرس قرضاًك

الربح  إذ ، الراهنلسعيى خرأ نفع عشرة إضافةللمائة بان نفع املائة عشرة ك إذا ماك للقرض، املضاريب

  . رأس املال يف العمل احلايلنيب وم،كو عمل مترا ه الذي رأس املالنيقسم بي

املرن ه  علي شرطفإذا، ةقي احلق يفعشرة و اقترض الراهن مائة لسنة، فقد أخذ مائةفإذاه عليو

 هو علة  الذي املال يففساد ال وأخذ املرن من الراهن زائداً،ي عشرة مل سوييهو  وب الرهنيشرب حل

وم قوة املائة ي  يفاقترض منه مائة إذا ماكالتضخم،  أو جل الترتلادة أليون الزكت أن مثل وحرمة الربا،

  ث يوم رد املائة بعد سنة، حي  يفةية بقدر ضعف قوة املائة الشرائيالشرائ



١٤٦

 شترطي أن ن للمرنإ، فاةيوم الرد مخس شي يف واة،ي القرض عشرة شني باملائة حى تشترمثالً

ترتل ي  الذياخلمسون أي ار الدار بقدر التفاوت،جيإان كما  في داره هذه السنة، يفالراهن التصرفعلى 

ن أل، نيأرجع مخس واملقترض أخذ مائة أن جةيون النتكت و،ني اخلمسك خالل السنة بقدر ذل يفالنقد

  .مثلة من األك ذلريغ إىل ،أيضاً ني اخلمسساوييار الدار الذي جيإ و،نيساوي اخلمسيء املائة حال الوفا

وم القرض، يمته يثر من قكرجاع أوم اإلي  يفةيت قوة النقد الشرائانك بأن ،سكأما مع فرض الع

عطي ي أن ه عدم بعدريغ و)االقتصاد :الفقه(  يفرناكوم الرد، فقد ذي نيمائت ووم القرضيانت مائة كن أب

ه بقوت إالّ اعتبار عند الواقع  واسطة فقط، فاليالنقد الورق إذ  املثال، يفنيمخس أي ة،يبقدر القوة الشرائ

  .ه فيما ضمن فيترتب مسألة الرهنيه علي وة،يالشرائ

مة يالذهب له ق إذ ات،ي زمان الروا يفماك ذهباً و احلال، يفماك النقد ورقاً نيالفرق بى فخيال و

جارات وقاف واإلا واألي املهور والوصا يفالة جترييخبالف الورق، واملسألة سس حوالة، ية فليذات

  . بعض مباحث الفقه يفاهما فصلنكها، ريغ وريقارواأل

  . حمله يفما قررك ،العقدى مقتض أو تابكخالف ال إالّ إذا حيان، فالشرط مطلقاً صحكف يكو

الدار  والدوابء راك يف :قال أنه ،)عليه السالم(  جعفر أيبرواه الدعائم، عن  املقام ما يفدهيؤيو

ون رهناً مع كي أن شترط املرني أن  إالّ،له للراهنك كاع املرهونة ذليلة الشجر والضغ واملرهونة

   .)١(األصل

                                                

.١ ح١٠الباب ٤٩٥ ص٢ ج: الوسائلك مستدر)١(



١٤٧

 رهناً أيضاًوان يون نتاج احلكي أن ثر، فلو شرطكأ ازاً الكشرط فالالزم بقدر الشرط ولو ارت إذا مث

ن تعاسرا إ ف،يني التع يف التراضيأحدمها رهناً حسب إالّ علجياز واحداً، مل كان االرتكنما ي، بنينتج اثنأف

ان للمشروط له حق كالّ إجباره فهو، وإن كن أمإذ شرطه فيه من تنف علي املشروطىبأن إ وفالقرعة،

  .ن رهنكيمل  إذا ه ما عليترتبي والفسخ،

  . ال عقد بدونه ألنهد،يداً ال شرطاً بطل مبجرد عدم حصول القية قيانت اخلصوصك إذا نعم،

ما  أو الدابة أو مر الشجريثا لو مل مكن نفع، كيمل  ولراهنان الشرط انتفاع املرن بنتاج اك إذا مث

  .حنو الشرط حق له الفسخ على انكن إ وما تقدم،كد بطل يحنو الق على األمران كن إأشبه، ف

ن مل إان له استرداده منه، فكجازة الراهن، إنتفع املرن بدون ا وديال ق ون شرطكيمل  إذا أما

 الرهن ال:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا  أيب عنرواه الدعائم، خصوص ماو، دلتهن حق له التقاص ألكمي

   .داًيصلح مؤي  فإنه،)١ (قوصص به وه فيما انتفع به من الرهن حسب مما هو و،نتفع بهي

  . الفضل يفالتراد على ات السابقة الدالةيمجلة من الرواضافة إىل باإل

  

                                                

.٢ ح٨الباب ٤٩٥ ص٢ ج: الوسائلك مستدر)١(
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خاف جحود الوارث ن إ دهي  يفنه ممايد ستويفي أن وز للمرنجيو : الشرائع يفقال :)٢٤ مسألة(

  .مع اعترافه

مل ن إ وجب ذهاب حقهي  الذي بعد خوفه من اجلحودكتقاص عن حقه بذلي  ألنهكذل: أقول

 رجل  يف:)عليه السالم(  احلسنيباتبة املروزي ألكبعد مطلقات التقاص م ك ذل يفاألصلتقاص، وي

 على ان لهكن إ :)عليه السالم( تبك ف،عنده رهناً وأن ه ماالًعليى رجل فادعء مات وله ورثة فجا

 أقر مبا عنده أخذ به مىت وورثته، على رد الباقيي وده،ييف  أخذ ماله مماي فل،نة لهيل، وال بت مايامل

 نيميهم  عليرون، فلهكنيالورثة  ونةيقم البيمل  مىت و،نيميحقه بعد ال أويف ودعواه على نةيطولب بالبو

  .)١(تهم حقاًيم على  لهعلمونيلفون باهللا ما حي ،علم

 إذا ماكمها، ريغ أو ورثته أو  نفس الراهنون الطرف للمرنك نيعدم الفرق بالقاعدة ى مقتضو

ما  في،كصح ذلينه إحيث ئاً للمسجد رهناً، يأخذ منه ش واملسجد،ء جل بناناً ألياملسجد د ملتويل يأعط

  .ات املسجدكلنه من ممتصح رهي

  .ءباة علمه باإل صور يفكذلكم كاحل أن ماك

مع الوهم،  ة تنسجم حىتياخلوف حالة نفسان إذ ،ون ومهاًكي قد  الذيخوفه أو  صورة ظنه يفأما

 دة عندهنة املوجويالب إىل اجي صورة االحتيف أو ه، علي املشقةإجيابن كار، لكنصورة علمه بعدم اإل يف أو

 أو  دائر مدار الواقع من امتناع الراهناألمر أن ةي األولالقاعدةى ت، فمقتضياملى على  دعو ألنهه،حلفأو 

ما في إالّ ،جهل أو ة علمي مدخلريالواقع من غ على لفاظ موضوعسائر األكالتقاص  ألن ،ءداورثته من األ

  .ليخرج بالدل

                                                

.١٦٦ ص٢ج: يب، التهذ١ ح٢٠الباب ١٤٠ ص١٣ ج: الشيعةوسائل) ١(
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  .جازة الراهنإ على اً، توقفيع فضوليان البكباع مث ظهر اخلالف،  وقن اجلحودي تفإذاه، عليو

 قنيس بأن تكذا لو انعك و،نيأخذ الد ورجعهألرهن تقاصاً، مث ظهر اخلالف أخذ بعض ا إذا ذاكو

ع يان البكان جاحداً، ك أنه ، مث ظهرفضويل أنه بب عدم مباالته مما زعم باعه بسكمع ذل وحدجي الأنه 

  .ةي األولحاً، هذا حسب القواعديصح

 موارد اخلوف  يفنإ ف،ضرر الل يث دلية اخلوف حيفاك، فالظاهر لثانويل ايأما حسب الدل

الشارع سبب ضرر  أن كذل ان معىنكء فايع واالستيأذن الشارع بالبي مل فإذابعضها مطابق للواقع، 

  .القاعدةى ه مقتضريغ أو عيبالبء فايان جواز االستكسبب الضرر ي الشارع الحيث إن  واملرن،

عن شرح  وعرف،يالف  خريصحاب من غ األك صرح بذل:عنه يكما ح في،اضي الر يفلذا قالو

الته كانفسخت و أو عي الب يفالًيكن وكيمل ن إ من الرهنء فايللمرن االست أن  علىمجاع اإلرشاداإل

ه ريغ أو نة،يم لعدم البكثباته عند احلاإن كميمل  والورثة للحق، أو خاف جحود الراهنن إ مبوت الراهن

  .رضامن العو

  .مكثباته عند احلاإن كميمل  أو نة مقبولة،ين له بكتمل ن إ ،أيضاً مجاععن جممع الربهان اإلو

 املراد اخلوف املستند: الم احملققك ري تفس يفث قالي، حكالم املسالك  يفظهر وجه النظريومنه 

  .ن املثمرة للظن الغالبالقرائإىل 

  ن كوز له التقاص، لجيان ك سبب أي صورة خوفه من يفف هذا،على و
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 باع نصف دار الراهن، إذا مثالً ،نااألمر رضاتع الإالراهن وعلى  وجب التقاص ضرراًي مل اذإ

باع فردة حذائه،  إذا ذاكو، نما النصفان معا بثالمثائةيخر مائة ب صار النصف اآل،نهينصفها مبائة قدر دو

  .نيان الرهن الفردتكث يح

 ال ميد تقدبعيورثته مع علمهما مل  أو ار الراهنكنإان السبب ك فإذا الضرران، رضاتعوإذا 

ون ك فيالشارع أوجب ضرره، أن نفسه، ال على اره عمداً أوجب ضرراًكنإالراهن ب إذ  املرن،ضرر

  .قدامهإ أوجب ضرر نفسه ب ألنهار له،يخ ث اليثر، حكباألء االشترا على قدمي حاله حال من

مع  وأحدمها أقل، انكن إ نيالضرر  قدم أقل،جهل ورثته مثالً أو ان الراهن،يان السبب نسكوإذا 

تضرر الراهن  ،ل الداركع ين بكمي ث اليح باع نصف الدار إذا حق للمرن التقاص، مثالً يالتساو

دفع ضرر يث ي بقدر مائة، حريضرار الغإق حي  ال فإنه هو مخسون، الذينهيبع فاته ديمل وإذا  بقدر مائة،

  . عن نفسهنيمخس

 ،هريغ إىل توجهيرب كضرراً أ أن علمن إ ونفسه،إىل  حق له دفع الضرر املتوجهن إ ونسانن اإلإف

 ،بسبب عدم وجدانه ملال هذا ذهبي أنه علمن إ وهو مخسون، ود سلب مالهيريهرب عن لص ي أن مثل

نسان مل اإلحيث إن  كذل إالّ أن ،ضرر ال حبث  يفما قرركسرق من ماله مائة،  فينسان آخرإإىل 

  .هريوجب ضرر غي

 ،ادتهينع زمينع أصل الضرر ميما ك ضرر الل ي، فدلرينسان ضرر الغإلأوجب نفس ا إذا أما

سد  عرف األكقال هنابنه من يخذ دة ألالغاب إىل ليذهب بالل إذا ، مثالًضرار أعدة إىل ل ضرركالحنالل 

 أو ضرر نفسهي أن نيأمره دائر بن ين الداإنه، في د فإنهذهبيمل ن إ و،موضع البقال فذهب وافترسه

    يفل هذه املسائليتفص و نفسه،ضرر ال على  البقالضرر القدم  فيثر البقال،كضرر أب رضري



١٥١

  .ضرر الحبث 

ل كع ي بنيب وخر، نصفه اآل يفتضرر الراهنيث يأخذ نصف الدار، حي أن ني باألمردار  إذا مث

ل عدم يدل على رضر الل يع لتقدم دلي قدم الب،الراهن على نيتفوت العإمنا  وتضرر،ي ث اليالدار ح

  .نهما عرفاًي عند اجلمع بري الغك مل يفالتصرف

ع نصف يبيأو  ،نه مخسونيد ألن ،مةيرجع نصف القي وع الدار مبائةيبي أن ني باألمردار  نعم، لو

  يف تصرف ألنهل،كع الي ب يفحق له  ال،مةي والقني العنيتفاوت ب ث اليخر، حرجع نصفها اآلي والدار،

  . وجهري غ من الثاينالنصف

ون حال التقاص كي ،قل من الواقعن باألكن، ليورثته بالد أو لو اعترف الراهن أنه عرفيمما تقدم و

 عدم  يفل املتقدميه الدل فيأيت في اجلملة، يفني عدم اعتراف بالدأيضاً املورد يف ألن حال عدم اعترافهم،

  .لكاالعتراف بال

الالزم  أو هما،يتقاص من أي أن ق لهحي، فهل آخر للراهنء يش وان عند املرن الرهنكولو 

 ن،ي قبال هذا الد يفمن وجود رهن و،ل التقاصي دلإطالق احتماالن، من ،التقاص من الرهن فقط

  . أقربالثاينو

زعم ي ن بعنوان آخر، مثالًكنه، ليد إعطاء  يفاستعد الراهن إذا ق للمرن التقاصحي ال أنه والظاهر

 ن استعداده للدفعإما أشبه، ف أو ةيرش جناأطلبه املرن يإمنا  قباله، و يفنيد فالعة يالرهن ود أن الراهن

 صورة االضطرار، يف إالّ  إليهصاري  الاألصل خالف  ألنه عدم التقاص،يف يفكينه ياملرن بقدر دإىل 

  .خوفه أو ءاب صورة علمه باإل يفلهك املقام، هذا  يفاضطرار ال أنه واملفروض

  انت بقدر العسر كن إن توجب مشقة، فكل وءبا عدم اإل صورة يفأما



١٥٢

  . االقتصاص يفحقهى  ماله اقتض يفمجع مع حقه فإنه إذا بعد جواز املقاصة لرفعهما،ي مل ،واحلرج

  .فيلكوجب التي  رفع العسر ال:قاليفال 

  .ار الغنبيوجب خيرفع الضرر  أن ه منريغ وخيره الشكما ذكنه إ :قاليإذ 

ى على  دعو ألنه،مكاحلا إىل نة، فالالزم الرجوعيانت عنده بك ما لوك ،كذل أي نكيمل  إذا أما

  .صالة عدم التقاصأ وجه  يفقفيحمذور  ال إذ ت،يامل

 ري بغري مال الغ يفما خالف أصل عدم جواز التصرف فيمن وجوب االقتصار و: اجلواهر يفقال

 طلق املصنف بلأن إ وه اخلرب وفاقاً جلماعة، علينص و،نةي اعتبار عدم الب يفعلم الوجهي ،قنياملت على ذنهإ

م، كثبات عند احلاان اإلكمإال عدم  و،نةيشترط عدم البي نه الأح بيبل عن جممع الربهان التصر، هريغو

  .ىانته ،ون قد خرج خمرج الغالبكي أن نكميشعار إها فيإمنا ة باالشتراط، وحي صررية غيوالروا: بل قال

  .عترفوني بعض ورثته ال وعترفون،يان بعض ورثة الراهن ك إذا ماظهر حال يمما تقدم و

 إذ التقاص، على مقدم أنه ورثته خلسة، فالظاهر أو أخذ ماله من الراهني أن ن املرنكمأ إذا أما

ه ي فقط، فف الثاين االختالسيف و هذا الشخص، يفل طلبهكص يتشخ ومة،ي بالقنيل العي التقاص تبديف

  .خالف أصل واحد

االختالس  ألن  عنده من التقاص من مال آخر عند الراهن، الذيعلم تقدم التقاص من الرهنيمنه و

  .ال ضرورة مع وجود الرهن ومع الضرورة، الإ  إليهصاري  الاألصلخالف 

ون مال ك أي س،كالعكان كان الرهن النقد ك واً،ي عند الراهن مثل الذيان مال املرنكولو 

  .اًيرهن مثلان الك واملرن النقد

  



١٥٣

من  إىل مهيتسل أو هما، عليد عدل، فللعدل رده على يوضعاهوإذا  : الشرائع يف قال:)٢٥ مسألة(

ذما، ولو سلمه إ ريمها من غري غنيأم إىل م، والكاحلا إىل مه مع وجودمهايوز له تسلجي ال وانه،يرتضي

  .ضمن

 قةي رد الوث يف حقهاألصلئها عنده، فبقاإ  يفه عليلزوم ن العدل ال فأل، األولمكأما احل: أقول

ان احلق خمتلفاً، كن إ وهما،يلكهو حق  ذإأحدمها، ولو فعل ضمن،  على  رده يفال حق له وهما،علي

إمنا ، وكثر من ذلكس أيحقه ل إذ ثر،كأ نه الي للراهن ضمن للمرن بقدر دنيالعى فعل فأعط إذا نهكل

  .ثركأ أو نيلد بقدر انيانت العك إذا نهيضمن له بقدر دي

 نيان الراد للعك ، عندهنينه بواسطة وجود العيل دكن املرن من أخذ كن متإانت أقل، فك إذا أما

ضمن ي مل ،نيمة العيبأخذ قدر ق إالّ نكتميمل ن إ والراهن، إىل نه بردهيل دك أتلف  ألنهنه،يل دكضامناً ل

  .لقدر اكبذل إالّ ه عليتلفي مل  ألنه، القدركبذل إالّ الراد

ن إ و،نيماألعلى ء شي ن الراهن من استرجاعها، فالك متنإ للمرن، فني العنيماألى أعط إذا أما

 نيمها األؤعطاإسبب  إالّ إذا ئاً،ي شنيمضمن األيأقل مل  أو ني بقدر الدنيانت العكن إن فكتميمل 

 اًبتان ثاكنه يد ألن ، الرهنم بدون ردكنه عند احلاي بأخذ د،ف الواقعيين من تزكاملرن مت أن للمرن

 من ني سبب فوت الع الذينيماأل إىل ن الراهن له حق الرجوعإف ،ثبات الرهنإن الراهن من كتميمل و

 سبب فوته  الذي ألنه،نيماأل على ان للراهن الرجوع بالتفاوتكن يثر من الدك أنيانت العكن إ وده،ي

  .دهيعن 

 ره،كما ذكم، فهو كاحلا إىل مه مع وجودمهايوز له تسلجي ال و:اً بقولهيره الشرائع ثانكذ أما ما

  الغائب والقاصر واملمتنع،  م ويلكاحلاألن 



١٥٤

  .ميعدم امتناعهما عن التسل وعدم قصورمها وواملفروض حضورمها

ن كيمل ن إ وان ضامناً،ك عاملاً أيضاًم كان احلاكن إان ضامناً، فكم كاحلا إىل  سلمهفإذاه عليو

 ان له الرجوعكن إ ومن تسلمه، وضمن هو:  اجلواهر يفاً بدون قرار الضمان، ولذا قالان ضامنكعاملاً 

  .العدل مع الغرورإىل 

جهله  أو ،مكعلمه باحل ومع علمه باملوضوع أو تسلم مع جهله باملوضوع،ي أن ماإم كاحلا: أقول

 إالّ  العدالة، اللهم عذر، فقد سقط منريجهل غ أو عمد وان عن علمك إذا  عن عذر، أمام جهالًكباحل

  .تهكرجعت مل وسقطت عدالته مث تاب وتسلمهإذا 

ن كيمل  إذا حنوه ومن أتلفه على قرار الضمانإمنا  واجلهل، وتبع العلمي حال، فالضمان ال أي علىو

  .تاب الغصبك  يفورةك حسب القاعدة املذ،الغار على غرور، واالّ فالقرار

م كجازة احلاإ بكان ذلكن كل و،ذماإشترط يث يح ،ماذإه بدون ريغ إىل نيمسلمه األوإذا 

 يخذ واملعطعلم اآليما مل  في الغار ألنهم،كاحلا على الضمان أن ة، فالظاهريم والكون للحاكي أن بدون

 على انكالّ إت املال، وي ب يفان خطائهك، أً خطكم فعل ذلكان احلاكن إ، فك ذل يفمكعدم حق احلا

  .نفسه

جهله،  ومك علم احلا يف وجهله، مضروباًنيم من علم األ،ة للمسألةيجوه الثمانظهر الوي كمن ذلو

  .جهله وخذ علم اآل يفمضروباً

ن كيمل ن إ وه،عليء شي املرن، فال أو الراهن إىل  أيخر،أحدمها مبوافقة اآل إىل نيمولو سلمه األ

حصلت  وه،ك مل ألنهالراهن إىل نم الرهيان الالزم تسلك إذا ماكمه حبق، يان تسلكن إخر فمبوافقة اآل

  قد  و، دائرة الدولة مثالً يفله رهناًيقة بتسجيالوث



١٥٥

ء شي ، فالكنهما ذليعقد الرهن بء تضاالقاملرن  إىل مهيان الالزم تسلك أو الراهن، إىل سلمه

 نيمل واحد من األكان كمن سلّمه حقاً،  إىل مهين تسلكيمل ن إ وأهله، إىل  سلّم احلق ألنهه،علي

  .حق املرن وحق الراهن إىل قد تقدم قدر الضمان بالنسبة وخذ ضامناً،واآل

، ك مال ألنهالراهن، إىل مهيث جوز تسلي ح)رمحه اهللا( لييردبمما تقدم ظهر وجه قول األو

 م احلقيستلزم تسلي ان الرهن الك تقدم مما ما على ملحي أن بد من  ال فإنهوالستصحاب جواز تسلمه،

  .رناملإىل 

  .ه حمل نظرإطالق ،بيالمه غركن إ :فقول اجلواهر

ان حقاً له، ك ما إىل نظرياملرن  إىل مهي تسل يفعدم الضمانى رين من  أظهري كمن ذل أن ماك

  .هي وجري غأيضاًه  عليالكش اإلإطالقف

ن  أولو امتنعا عن قبضه من العدل بعد:  الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر يفان، فقد قالكف يكو

عدل  أو مكاحلا إىل مهيأراد تسل ونيانا غائبك املمتنع، ولو  هو ويل الذيمك أقبضه احلا،طلب منهما

 إىل ان أحدمها غائباً سلمهك ذا لوك ومن تسلمه، و هو،سلم ضمن لوي وزجي ضرورة مل ريآخر من غ

  .ملخصاًى انته ،م ضمنكاحلا إذن ريه من غريغ إىل  ولو دفعه،مكاحلا

 ضمن عقد  يفه عليان الشرطكن إف ،مثالً عةي ودنيأم إىل م الراهن واملرن الرهنسل إذا :أقول

الشرط حقهما  ألن قبال، إالّ إذا مكاحلا إىل  أوما إليه الدفع يف ال حق له،عندهى بقي أن ازاًكولو ارت

 أن نوناملؤمى هلما مبقتضء الزم الوفا ألن سقط،يخر مل سقاطه، ولو أسقط أحدمها دون اآلإفلهما 

  .ءل بفقد اجلزكفقد ال يس شرطاً واحداً مقوماً ما حىتيل منهما شرطاً، فلكل



١٥٦

ا  أبيفإذاأنفسهم،  على ما، لقاعدة تسلط الناس إليهرجاع اإل يفان له احلقكن شرطاً، كي مل إذا أما

 تنع والغائباملم  ويل ألنهم،كاحلا إىل مي حق له التسل،حنوها وبةيهما لغ عليقدريمل  عن تسلمه، أو

  .حنومهاو

الضمان خالف تسلط  إذ م،كاحلا إىل مهي قول الشرائع بالضمان بتسل يفعلم وجه النظريمنه و

 ريتقص  ال اليتبةيالغ حال احلضور من إىل ه عليل اجلواهر له بوجوب الصربيتعل وأنفسهم، على الناس

س له دفع ي ل: الودعي يفكسالالم املك، مستشهداً بك مثل ذل يفمكة احلاي عدم والاألصلمعها، و

دفعه يل تسلط الناس مل يدل إذ ، ظاهر الوجهريمع الضرورة، غ إالّ كبة املاليم مع غكاحلا إىل عةيالود

  .ء واجب الوفاريالم وعد غكال إذ  حضورهم،نيح إىل فظهحي أنه الماًكأعطامها  إذا مافي حىتء شي

 ليدل ال إذ  عرض واحد، يفمها و،نهيأم أو مكاحلاإىل  سلمهي أن  فالالزم،مي التسلنيمأراد األ إذا مث

انا كمها ولو ريغ إىل  سلمهفإذا ،ليما خرج بالدل إالّ امكح األ يفعله مثلهجيونه نائبه كالترتب، بل على 

 ما قال به الشرائع واجلواهركة، يكال مال وةيجازة شرعإن كي أهله، فلم ريغ إىل  سلمه ألنه ضمن،نيعدل

  .مهاريغو

 على داعه العدل، بل الثقةيإ جواز  يفالكشإداع، فال ياإل إىل اضطر ونهيأم ومك لو تعذر احلاأما

 )رمحه اهللا(ى خ املرتضي، خالفاً للشبأس د فالياحلم  ومثل عبدكان مثلكن إ ةيما رجحناه من روا

  .ضمان نئذ اليح وث اشترطوا العدالة،يه، حريغو

 مكامتنع احلا إذا ذاكو، الثقة إىل وز دفعهجي أو حفظه بنفسه،ن اضطرار، فهل الالزم كيمل  إذا أما

   على تسلط الناسى نه من التسلم، مقتضيأمو



١٥٧

ه  فيعمليال  ألن ن قبوله من الراهن واملرن ملزماً حلفظه عنده، بل ملزمكيمل  و،كأنفسهم ذل

 أودع من ثقة أنه واهر مناجل يف ما و، عقالئيري غس عمالًيالثقة ل إىل مي، والتسل عقالئيري غعمالً

  .نفع عند التنازعيإمنا  ورتبط باجلواز،ي شهاد الاإل إذ اط،يمن باب االحت أنه أشهد، الظاهرو

ن كم، لكتعذر احلا والعدل مع احلاجة إىل ضمن بالدفعيامتنعا مل  لو:  القواعد يفرناه قالكوملا ذ

  . التعذر والعدالةل من اشتراطيك  يفالمكقد عرفت وجه ال

 دائر مكاحل ألن مباالة، فالظاهر عدم الضمان،  ثقة، من جهة الالريغ أنه الثقة زاعماً إىل ولو دفعه

  .وجب الضماني ال ،نه حرامأل بيقن إو جمرد التجري ومدار الواقع،

  الواقع،ريغي ف، والزعم اليلكؤد التي مل  ألنه،ضمنيثقة، فهل  أنه  الثقة بزعمريغ إىل سلمه أما لو

وجب الضمان، يطاً يتفر أو فراطاًإس املقام يل ولف بالعمل حسب نظره،كنسان ماإل ألن ضمني الأو 

  .همريغ ومي والق عمل الوصي والويل يفرنا مثلهكقد ذ و، الثاينالظاهر

سترجع ين مل إن، فكمأن إ ه االسترجاع علي وجب إليهة من سلميظهر له عدم صالح إذا نعم،

 نت أثق، فلهماكقال بل  وثق مبن وضعه عنده،ين كي مل نيمنان بأن األ والراهنيمضمن، ولو اختلف األ

  .ه احللفعلي

  يفرهكذ ،كقول به، خالفاً للمساليشترط العدالة ي من ،انمياإل وسالم اإلنيم األ يفشترطيهل و

  .ل مذهبكسالم، بل العربة العدالة عند  عدم اإلتنايف العدالة الن إ :ث قاليح ، الرهنريغ

  .ما رجحناه، فالمانع منهكالثقة  إالّ شترطي أما من مل

  داع ياإل أن والظاهر



١٥٨

 عدمه، وون أثره الضمانك يوضع فقط حىت أنه وضع، ال وفيلكمطلقاً ت أو من الثقة املسلم

ان كن إ الشارع لبنائهم، بل ريتغ على ليال دل و الثقة،ريغ إىل ميعدم التسلء العقالء بنا ألن كذلو

  . حمرمةهي وانة،يون خالفه خك فياهم،يإر الشارع ي تقرليه دلريغ وكمثل

 ال إذ ،نين القائمون به مسلمكيمل ن إ ون، املتعارف اآلكداعه البنيإة يفاكعلم يرنا كمما ذو

  .ثر وثاقة من الفردكة للفرد، بل هو أيخصوص

 ، الثاينانكمإاً، مع يئ عقال األولنكيمل  إذا  الثاينقدميوثق  الثقه واألني باألمردار  أنه إذا بعديال و

 مينه التسلكقد أم ووصلها،يعة املسافر الثقة ليلو سلّم الود أنه ىلذا نر و،ءار العقالياملع أن قد عرفتإذ 

  .عطائها املسافرإبء صاهلا فسرقت وخبه العقالي إلكالبنإىل 

 تؤدواْ اَألماناِت أن مركُمِإنَّ اللّه يأْ﴿: وثق، لشمول قوله سبحانهلزم األيخ مل ين توبكيمل  إذا نعم،

  .طيفراط والتفراإل أو انةينئذ من اخلي حكعد ذلي ال وهما،يلك ل)١(﴾أَهِلهاإىل 

 بدون الضرورة، كله، فهل له ذلينه تبدكأم والثقة من تسلم الرهن، أو مكستعد احلايمل  إذا مث

 أبدهلا بالنقد فإذاعة شاة، ي الود مثالًأنفسهم على الناس مسلطوند التخلص منه، لقاعدة يريث يح

تمل حي وذنه مع قاعدة السلطنة،إ ري بغري مال الغ يف التصرفرضا احتماالن، لتع،فال الإ و،تسلموه

حيث أنه لها بالفحم، ية، ومثل تبديس خالفاً للعقالئيلنه إحيث النقد،  إىل ل الشاةي مثل تبدنيل بيالتفص

  .وارد ختتلفلعل امل وخالفها،

   ع اضطرار الودعيأما م

                                                

.٥٨ اآلية : سورة النساء)١(



١٥٩

  . لرفع االضطرار،الكاش فال

 الثقة احتمل التلف ريان عند غك إذا أما، غصب أو ان عنده الرهن تلفكن إ أنه علم الودعيوإذا 

 الثقة أو قلنا بالعدالةء سوا ـ  املقام يفاريهم واملهم، واملع األني ب ألن األمرمه له،يوالغصب، فالالزم تسل

م املستفاد من ك املوضوع واحلني للتناسب ب، الثاينحفظ قدمورع واأل األني بمراأل دار فإذااحلفظ، ـ 

  .ل مبعونة العرفيالدل

 أن خر ضمن، والفرقاآل إىل ما فدفعه إليهاملرن من الدفع ون امتنع أحد الراهنإ ف: القواعد يفقال

  .، مث أمر بالتأملكذل ينفه اجلواهر بأن العدالة ت عليلكأش وقبض لنفسه،يخر قبض هلما، واآليالعدل 

العدل  إىل مهيتسل إذ قبضه حمل نظر،ي ألن العدل مع استعداد أحدمها إىل ميالتسلن إ ه في:أقول

 أيضاًثقة  أنه والفرض ـ سلمين:  قال أحدمهافإذا ،حلق تسلمه ا ذي احلق مع استعداد ذيريغ إىل ميتسل

  .هيمع  ري حق الغ يف تصرف ألنهمه للعدل،يز له تسلجيمل ـ 

 ثقة، ريغ إىل مال أحدمها إعطاءن، ي حمذورني باألمر ثقة دار ريد تسلّمه منهما غيان مر كنعم، لو

  .حمذوره أقل ألن ، األولقدمين ك ل،الثقة بدون رضاه إىل د التسلميريمال من  إعطاءو

م وجب، لتسلد اي مرريغ وديظ حق مرفحيم والثقة معاً مبا د التسلّيمر إىل مهين تسلكأمن إ نعم،

  .ف مال صاحبهي الثقة حرين غكتمي ث الي الرهون بامسهما، حك بن يفجعله إذا ماك

  



١٦٠

  .خرله اآلذن أ  ولو،نفرد به أحدمهاي مل نيد عدل على يولو وضعاه:  الشرائع يف قال:)٢٦ مسألة(

از  اجلواهر ج يفخالف، بل ال وه فيالكش إ فالنيثقت أو نيد عدل على يأما أصل وضعه: أقول

  .عدومهاي احلق ال ألن كذل و،ن حمصالًكيمل ن إ رةكاً عن التذيكاً حمإمجاع

  .ن حمذور آخركيمل  إذا نيفاسق أو داعهما فاسقاًيإعلم جواز يمنه و

  يفالمكل اليرة تفصك التذ يفركقد ذ وره،كينه كعند الفاسق لء وز رهن احلسناجي:  القواعد يفبل

ه صح ريغ أو ان املرنكء سوا الفاسق إىل م الرهني تسل يف حمذورانك أنه إذا القاعدةى مقتض و،كذل

ت يبق إذا اأعلم بيرهن دابة عند من  إذا ماك بالرهن، هعندء ربط للبقا ال إذ م،يز التسلجيمل  والرهن

  .كما أشبه ذل أو عنده فعل ا

  :أربعة أقسام على  فهونيد عدل على ي وضعاهفإذاان، كف يكو

 واملرن كان للمالكه في فرطا إذا نئذيح ول واحد،كد ي  يفلهكا بأن املودع صرحي أن :ولاأل

التفاوت،  أو التناصف على ل منهما بالبعضكعلى  أو ل البدل،يسب على لكل منهما بالك إىل الرجوع

 ال إذ نهما نصفا،ين الغرامة بك، لكما أشبه ذل أو ،خرثالثة أرباعه من اآل ومثل أخذ ربعه من أحدمها

ل، كثرة األكون الشاة ماتت لكت أن طاً، مثليثر تفركان أحدمها أكن إ وخر،اآل على ادة أحدمهايجه لزو

 عدم كهم بعد ذلي ربعاً، وال وخر صاعاًنصفاً، واآل ولها صاعاً فأعطاها أحدمها صاعاًكان مقدار أكن أب

  .كذا أو عن هذا ـ نصفاً ولت صاعاًكث أيح ـ لت نصف الصاع الزائدكا أأة يمعلوم

فترس الذئب الشاة، فجعل أحدمها يث ية مفتوحاً، حريط جعل باب احلضيان من التفرك إذا ومثله

  هذا 



١٦١

ن هذا الباب كيمل  فإنه إذا الذئب من أحدمها وافترسه،ء جا و، الثاينخر البابالباب مفتوحاً، واآل

  يف، لقاعدة العدلنيالباب  أيمنء جا أنه علميمل  إذا ذاك وخر،الذئب من الباب اآلء مفتوحاً جا

  .ة والضماني الد يفانكشتريث يهما، حيقتل بأ أنه علميمل  واهيرم إذا ماكالضمان، 

وجه  ال إذ ه، عليان الضمانكفرط أحدمها  ول واحد منهماك دي  يفلهكصرحا بأن املودع وإذا 

  .طهي بعد عدم تفر الثاينلضمان

  .هما لقاعدة العدل عليانكنهما، ي بان املفرط جمهوالًك إذا نعم،

 ،ني املع يفليكال أو شاعةحنو اإلعلى ء سوا د أحدمها،ي  يفل نصفكصرحا بأن ي أن :الثاين

أتلف أحدمها نصفه  إذا ال، وأماكش إ أتلفاه معاً فالفإذاأحدمها،  على ل نصفكون ضمان كينئذ يحو

مة الفرد واالجتماع ي ق األولملتلفضمن ا ،مةيالجتماعهما قحيث إن  ،الباب وء مثل زوج احلذايف أوالً

  .نهما لقاعدة العدلي املتلف املقدم نصف ب يفكشوإذا   فقط، الفردمةيضمن قيث ي، ح الثاينخبالف

ل كضمن ي و،كشبه ذل أو خرد اآلي  يفربعاً ود أحدمهاي  يفصرحا بأن ثالثة أرباعي أن :الثالث

ة يفيكخر نصف الضمان لقاعدة العدل، أما آلثر من اكان أكهما يأ أن ك ولو ش،بقدر املودع عنده

ل منهما كى اهلوة، فعل يف اهايلقأانت شاة وك فإذا، بالتساوي أنه ، فالظاهرني الضامننيم الغرامة بيتقس

حق لصاحب  ال أن تملحي وخر ثالثة أرباع،من اآل وأخذ من أحدمها ربعاً،يان صاحبها كن إ ونصفها،

  يفاً معهكيان هو شرك أن  بعدكوجه لذل ال إذ صاحب الربع،إىل  رباع الرجوع بالربعالثالثة األ

م رث، واأللثا اإلسه ثيكذهب من يب األحيث إن  قتل ولدمها،  يفاكن اشتري، حاله حال أبوكهالاإل

  رث، والثلث اإل



١٦٢

 أقل من خسارة   فلماذا ختسر،ها نصف القتل عليقعيا أ بالسدس حبجة ا إليه رجوعه يفبحق لأل

االعتبار بعدد اجلناة،  أن تاب القصاصك  يفرناكقد ذ وه نصف القتل، عليقعي أيضاًب األ أن  معب،األ

  .اتيعدد اجلنا ال

سرت بالثالثة، كخر حبجر وانن، واآليأحدمها الزجاجة حبجرى  رمفإذا الضمان،  يفذا احلالكو

  .ل نصف الضمان ال بالتفاوتك على انك

ل كء جزا( بل ظاهر ،ردع عنها الشارع هناي مل  اليتةيلعقالئتمل هنا التفاوت للقاعدة احينعم، 

ل يات والقصاص للدلي الدةخرج منه مسألن إ ولتفاوت،اات يالروا واتي اآل يفماك )سبكمبا  ئامر

  .لعل هذا أقرب واخلاص،

ت ك مث أفرطا فهل،د عمرويواحدة ب ود،يد زي بنيأودعا اثنت واةي ثالث شان الرهن مثالًك إذا نعم،

قاعدة درمهي ء جراإان من ك وتفاوتمن حصة عمرو ال أو ديت من حصة زكعلم هل هليمل  ها ممااحدإ

  .الودعي

 ،ني ثلثني صاحب الشاتنيقاعدة احلساب بتضمعلى  أو ل نصف الشاة،ك نية بتضميالروا على ماأ

 اثنتان، نيحب االثنتصا على انكاة يل الشكتلفت  ألنه إذا ربعة املتناسبة، بقاعدة األصاحب الشاة ثلثاًو

  .آخره إىل ... ه عليونكي  إذاً تلفت شاةفإذا

 نيصاحب الشات على ونكي أن ورة تقتضيكن القاعدة املذإاتان، فتلفت ش إذا علم حال مايمنه و

  .مثلةقاس سائر األيه علي وما هو واضح،ك ،صاحب الشاة ثلثعلى  وثلث، وشاة

  البعض، مثلنيتضم ولك الني تضمنين بيعهما الرهن لنفردايإ  يفمع الراهن واملرنجي أن :الرابع

فرطا  أو  أتلفاهافإذانت ضامن لثالثة أرباعها،  ألعمرو و املرهونة،ل الشاةكنت ضامن لأ: ديقول لزيأن 

   ها استخرجيف



١٦٣

 على انكسبعة أرباع  ـ بالفتح ـ ان املودعك إذا :قال فيربعة املتناسبة،ل باألكقدر ضمان 

ان املودع ك إذا :قالياملودع أربعة أرباع، مث  أن ه واحلال عليمكند التلف أربعة أرباع، فل عكضامن ال

صورة  واملودع أربعة أرباع، أن ه واحلال عليمكضامن ثالثة أرباع ثالثة أرباع، ف على انكأرباع   سبعة

  .ذاكاحلساب ه

 ثر،كأ أو  واحداًحاًيان صحكء سوا سر،كح مع اليعرف حال سائر أمثلة مجع الصحي كمن ذلو

  :ثر، فالصور أربعةكأ أو سراً واحداًكو

  .رباعأثالثة  و واحد يفما تقدمكسر الواحد فكح الواحد والي أما الصح:١

 ل،كضمن اليد ي ز:قاال وأودعا الرهن عند أربعة إذا ماكسر املتعدد، كح املتعدد واليالصحو: ٢

ن يسرك تشابه الني فرق برينصف، من غضمن اليخالد  وضمن النصف،ير كب ول،كضمن اليعمرو و

  .ك ذلريغ إىل خالد الربع، وضمن النصفير كاختالفهما مثل ب أو ،املثالك

  .سرك الدتعد وحيوحدة الصح: ٣

  .حيتعدد الصح وسركوحدة ال: ٤
  

  

  ١٦٣ ص٤٩ هنا جدول راجع الفقه ج\\\
  

 سران،كرج منه الخي أن نكمي  الذيقلد األي املخرج الوح ألنهقسمة،) ٢٨( إىل حولنا الشاةإمنا و

  ٧/١,٥إىل  ٧/٢,٢ سي بتجنكذلو



١٦٤

  .هو الشاة املودعة وحيالعدد الصح على وضعي ،)٢٨ (ساويي نيجمموع الصورت و)١٢(إىل 

ما ك ،في والظاهر التنص،ربع املتقدمةات األير اخلصوصكدمها بدون ذيضع الرهن بي أن :اخلامس

 أو لو باعه هلما ، فحاله حال ماطالق املستفاد عرفاً مع اإل ألنهالمه،ك يك حم يفل الفاضليظهر من مي

  .هاريغ أو ةاملساقا أو املزارعة أو املضاربة أو جعلهما طرف الصلح أو وقفه هلما

 ل الضمانكعلى  أي ،ل مستقالًكون كي أن  فاحتمال،ل منهما النصفك على انك تلف فإذا

خر بثالثة اآلعلى  وهذا بالربععلى  أو له،كب ه أومنهما بنصف أي  علىرجعي أن ل البدل، فلهيسبعلى 

ل كفظ حيأن  نئذيقال به بعض، والالزم ح  أو إليهمالن إ و ظاهر الوجه،ري، غك ذلريغ إىل أرباع،

  .نيان الرهن شاتك إذا ماكمنهما نصفه، 

 على املرن أو كنص املالي ال أن ، بشرطك الظاهر ذل،خر نصفهستودع اآلي أن حدمهاهل ألو

فظه حي أن نسان بل لهعند اإلء الشيون كالزم ي احلفظ ال إذ ،كذل على ازكون ارتكي ال وأن اخلالف،

فعل خالف  أنه العرفى ري ال و،كودعه البني أن أودعه نقداً صح له إذا  زماننا يفتعارف، مثالًيمبا 

  .مانةاأل

 ،از بأحدمهاكارت ز، أوح بعدم اجلوايتصر أو ند آخر،ح جبواز وضعه عيان تصرك اذإهذا فعلى و

 ،ذنهإ ري بغري مال الغ يف تصرف ألنهز،جي مل الّإفهو، و ،داعيجواز االست على ازكن االرتتعارف اآليما ك

  ان املستودع كاز باجلواز، كارت أو حين تصركي مل فإذاخر د اآليتلف ب إذا ما فيتظهر الثمرةو



١٦٥

  .اًيمتعد أو اً مفرط الثايننكي ملن إ و، تصرف عدواين ألنهضامناً، ـ بالفتح ـ عنده

 اً،يمتعد أو اً مفرط الثاينانك إذا ك الظاهر ذل،الثاين إىل رجعي أن ، فهل لهكأخذ منه املال إذا أما

على  ليشمله دل في،ءالشي على تعديمل ن إ و متعد، ألنهداعه،ي است يفحق له  ال األولان عاملاً بأنكأو 

  .اًكال مال وعاًناً ال شرين أمكيمل  أن  بعدديال

، ك املال إليهرجع إذا ه قرار الضمان علينكي مل ،اًين متعدكيمل  وان مغروراًكعلم، بأن يمل  إذا أما

  . األوليالودع إىل كرجع املال إذا ءيه ش علينكيما مل ك،  األوليالودع على بل

اناً يأح ولهيزم إىل اناًي رجع أحالثاين أو  إىل األول رجعفإذاهما، يأ إىل  الرجوعكه فللمالعليو

  .نفسه على ون قرار الضمانكي

 أو حنو االجتماع، على علم هل هويمل  وما، إليهلو سلمه أنه  فقد عرفت مما تقدم،انكف يكو

ل واحد كن إ والقاعدة االجتماعى ان مقتضك، ريالصغ على ةي الوال يفب واجلد مثل األ،لكانفراد 

 إذا ن هلكم فوراً، لي التسلنيالعدل على ما وجب إليهرن رده أراد الراهن واملفإذامسئول عن نصفه، 

 ه أم ال، عليلةكم، الحتمال وقوع مشيتنع من التسلمي أن خر غائباً، واآلان أحد املودع عندمها حاضراًك

  يفهما احلقيلكل أن ماكلة، كخاف املش إذا احلق له أن  الظاهر،ال ثالث ودانيري احلق ال ذيكألن 

 ،)١(بة عن نفسهيرحم اهللا من جب الغ: ثلمللة، ال كخافا املش إذا وهحن أو بشهود إالّ ميعدم التسل

   هي إذ ،كحنو ذل و،)٣( فأتقنه عمل عمالًئرحم اهللا امرو )٢(امء من دخل مداخل السوو

                                                

.٧٠٤ ح١٥٧ ص: أسىن املطالب)١(

.٧ ح٤٢٣ ص٨ ج: الوسائل)٢(

.٧ ح١٠٧ ص٢٢ ج: البحار)٣(



١٦٦

سلب ماله، ي ال و عرضهكهتي ال أن نفسه على طل مسنساناإل ألن تقف أمام حق الناس، بل ال

  .ك ذل يفه احلقيعطي ،ما تقدم مثلهكالشامل خلوفه  ضرر الل يفدل

  .فاتت بسبب املماطلة املشروعة بعض منافعها إذا هميتغر أو همامي تغر يفنيحق للمتراهن ه فالعليو

ن إخر، فاآل على  ضرراًكسبب ذل وخر،اآل إذن سلم أحدمها املال بدون إذا علم حال مايمنه و

لعل مراد  وحنوه، و)١(مسلم ئحق امرى توي ال: شمله مثل فيسبب اخلسارة،منه إحيث م ضامن، املسلّ

:  رده يفرناه، فقول اجلواهركذ خر ماذن اآلإب إالّ م أحدمها مع اعتبار االجتماعيمن قال بعدم جواز تسل

  . حمل نظر، واضح املفادريقول هذا القائل غ ألن ل منهما،ك على مه وجب فوراًيأراد تسل إذا بل

  .عيشمل اجلمي عام ضرر ال ألن قسام اخلمسة املتقدمة،ل األك نيرناه بكذ ما على فرق الو

 نيانا مأذونكن إاً، فيتعد أو طاًيخر تفرأتلفه اآل وخر،اآل إىل نيم أحد العدلسلّ ان، فلوكف يكو

م ي تسل ألنهم ضامناً،ن املسلّكي مل ،عةي عند عقد الودنياز املودعكل واحد منهما له، ولو بارتكحلفظ 

  .ذن صاحبهإب

البعض فبقدر  أو ل،كل واحد الكل ضمن كل منهما الك إىل مان املسلّكن إذن، فإن كيمل  إذا أما

م  سلّ الذينين فرق بكف، لي التنصطالقاإلى مقتض أن قد عرفت وباالختالف، أو  البعض نصفاًكذل

  ه، كيشر إىل حصته

                                                

.٣٦ ح٣١٥ ص١ ج:يلا الغو)١(



١٦٧

 ألن كذل ول،كضمن اليث يه حكيلم حصة شر تس الذينيب وبقدر حصته، إالّ ضمنيث مل يح

  .هيبقدر ما أودع لد إالّ مانة األ يفنخياملسلّم مل 

  .أخذه غصباً أو أودع عندهء سوا طاً ضامن،ياملتلف تفر و،كل مال املالكخر فقد أتلف أما اآل

ر خاآل إىل نيم أحد العدلسلّ لو: ث قالي ح،واهرالم اجلك إطالق  يفظهر وجه النظري كمن ذلو

د من يباستقالل ال يالتعد وط من الدافعيل منهما بالتفرك حلصول سببه من ،لكل منهما الكضمن 

  .مطلقاً ل الكل واحد منهما الكذا ضمن  إ ما يفالمه تامكن إاملتسلم، ف

ل كن جعل لإط، فيأحدمها من ضمانه ولو بالتفر أن تربكل واحد، لكد يل بك الكاملالى ولو أعط

  يفتلف إذا أتربيب واجلد، فالالزم ضمان من مل خر بأن جعال مبرتلة األاآل إىل سلمهي أن  يفواحد احلق

 تلف إذا أمن ترب ألن كذل وده،ي  يفخر فتلفاآل إىل أعطاه أو دهي  يفتلفء سوا ،أضمان من ترب  ال،دهي

  .أث تربيه ح عليضمان ده الي يف

  .سلمهي أن ان لهكث يضمان ح قه اليصد إىل سلمهوإذا 

 ألن ،ضمنيده مل ي  يفتلف وخراآل إىل سلمهن إ وطه،يده ضمن لتفري  يفن تلفإ، فأتربيا من مل أم

  .تربأ فقطيحصة من مل  إىل ان الضمان بالنسبةكدمها ي  يفتلفن وإ ان جائزاً له،كم يالتسل

ن إ وه،يضمن لتربيمل  يد املتربي  يفن تلفإخر، فاآل إىل مي التسل يفل واحد احلقكعل لجيمل ن إو

  .هي لتربأيضاً يضمن املتربيده مل ي  يفتلف وخرلآل يأعطاه املترب

خر د اآلي  يفتلف وخرسلمه لآلن إ وه،يطه بدون تربيده ضمن لتفري  يفن تلفإخر، فأما اآل

   كن بذلاكخر، فاآل إىل مي التسل يفحق له  ال ألنهضمن،



١٦٨

  .وجب الضمانياً يمعتد

  يفحدمها احلقجعل أل إذا عرف حال مايعدم احلق،  ومي التسل يف احلق صوريت يفالمكمن الو

  .خرم دون اآليالتسل

  يفمن تلف على قرار الضمان أن والظاهر:  اجلواهر بقولهإطالق  يفظهر وجه النظري كمن ذلو

  .ده املالي

 الرهن حق له كأحدمها، مث انف إىل مهي تسل يفعل له احلقجيمل  وثقة إىل المها الرهنكولو سلم 

  . ماله ألنهالراهن إىل ميلالتس

 صار  ألنهال،كشإال ع بي بعد الب إليهمهي حق له تسلك ذل يفالًيكان وكن إع، فيولو أراد املرن الب

  . إليهسلمهيالبائع ل إىل سلم فياً للمشتريكمل

س له، ي لكاملل أن من ول،يكونه إحيث احلق له  أن  من، احتماالن،عيمه قبل البيأما هل له تسل

  . األولهروالظا

  . إليهمهي منهما حق له تسلياحل إىل ل الرهنكانتقل  ومات أحدمها لو أنه من الواضحو

  



١٦٩

 أو ،كوز له ذلجيث يباع املرن الرهن ح لو:  الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر يف قال:)٢٧ مسألة(

ن كيب، مل يع عيملبا أي ه في، مث ظهركان له ذلك إذا قةًيوث أو ًءاملرن وفا إىل دفع الثمن والعدل،

هو إمنا ب يالفسخ بالع إذ ،قةًيوث أو ًء للراهن وفاك قبض الثمن اململو الذياملرن إىل  الرجوعتريشللم

  .ىانته ، من تعرض لهنيخالف أجده ب نه، باليمن ح

  :للمسألة صور: أقول

  اليتاريسام اخلها من أقريغ أو االشتراط أو الغنب أو بي الرهن بسبب العرد املشتريي أن :وىلاأل

أخذ ي ألن ربط ال و من املرن،أخذه املشتريي والثمن ،رجع رهناًي الرهن أن القاعدةى مقتض و له،هي

 أن  يفحنوه وخالف ان الكوإذا  ع،يال بكع يعل البجيالفسخ  إذ ، إليهرجع الرهني والثمن من الراهن

حنوه حال قبل الفسخ  وءالنماأن   علىل دليالدلن إ  أيل،ي بالدلكج ذلنه فقد خريمن حالفسخ 

 ألن ل،كاملو إىل رجعيفسخ  إذا طرفهحيث إن ل، يكالوكس املقام ياملنتقل عنهما، فل ما، ال إليهللمنتقل

  .ما أشبه أو قالةإانت ك إذا كذلك و،شأن له ل اليكالو

 راهن، فأيان للك كاملل ألن لراهن،اى قالة بدون رض قبول اإل يفحق للمرن ال أنه نعم، الظاهر

م كجازة احلاإ أو عي الب يفلهيكتو ب ألنهقالة،بول اإل ق يفحق للراهن ال أنه ماكقالة،  قبول اإل يفهريحق لغ

  .مكاحلا أو املرنى برض إالّ  فسخه يفن له احلقكيع مل يللب

ن  رجع الرهفإذا باعه املرن، ني الراهن واملرن حان متعلقاً حلقيكالرهن ن إ :ن شئت قلتإو

 مثنه من أخذ املشتريي والراهن، إىل رجعينه إ :قال يالراهن حىت أي ون متعلقاً حلق واحدكيف يك

   املرن أن لنفرض والراهن،
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 بدهلا من أخذ املشتريي والشاة ساملةى ف تبقيكع ي بطل البفإذاباع الرهن بشاة، والشاة عنده، 

ار مث بطل يه اخل فيالذيء نذر الشي أو وقفإذا نه إ د قالواق والفسخ،ى  خالف مقتضكس ذليالراهن، أل

  . حق الرهن سابقأيضاً وهنا ،ار سابقيحق اخل ألن النذر، وع بطل الوقفيالب

  .عيبطل حق الرهن بالب: قالي ال

ار يبطل حق اخل: قالي أن ن بطالن، فهو مثلكيال مل إع، ويالبء بقا على البطالن متوقف: قالينه أل

  .بدل املوقوف واملنذور إىل انتقل احلق وقف والنذر، الو يفنياملتعلق بالع

 إذ  ظاهر الوجه،ري بدله، غ هي اليتمةيتعلق الرهانة بالق يتالف املتقضاإلكب يجعل الفسخ بالعو

 األصل، فكس الفسخ موجباً لذليل والبدل، أو  من تعلقه باملثل إالّن بدكي ملا تلفت واحلق باق مل نيالع

  .احلقء بقا

فسخ  إذا كمع ذل والورثة، إىل ه البائعك مل الذينتقل البدليث يقام مثل موت البائع، حه فاملعليو

 هذا احلق سابق واً للورثة،ك صارت ملنيالعن إ :قالي نه، والينفس ع إىل ار له رجعي خلاملشتري عيالب

  .مثلة من األك ذلريغ إىل بدهلا، إىل رجع الفاسخي أن حق الفسخ، فالبدعلى 

  :مورأقق مبا تقدم حتو

  .كقالة، بل هلما معاً ذل اإل يفاملرن منفرداً أو حق للراهن النه إ :ولاأل

 إىل  رجع الرهن رهناً، ال،ه من موجبات الفسخريغ أو ب،يفسخ بع أو قالة،إحصلت  إذا :الثاين

  .كلفاً بأخذ بدله من املالك مون املشتريك ي حىتكاملال



١٧١

 احلق كذل على ع قدم احلق السابقيالب بطل إذا ،حقى  علون حق سابقكيل مورد كن إ :الثالث

  .السبق واللحوقى  مقتضكذل ألن الالحق،

بطل بفسخ يإمنا  وعيل الببطي ب الي بأن الع، للماتنكد املساليي تأ يفظهر وجه النظري كبذلو

خذه من ان قد أكء سوا قة به،يتعلق حق الوث وهو مسبوق بقبض املرن الثمن و الفسخني من حاملشتري

الراهن،  إىل  وقت نقل الثمن ألنهع،يقة حصل مبجرد البي احلق يفقةيقة به، بل تعلق الوثينه أم أبقاه وثيد

  .ىانته ،الراهن بعوض الثمن على رجع املشترييمن املشتري، بل  يبطله الفسخ الطاري فال

  .هريغ وده اجلواهرين أإو

  لزمن مقابل الره يفواناًيشخص ح اً بأن باعهيران املرن مشتك إذا نهأ بكذل على لكستشيرمبا و

  يفوانيار احليخ وأخذ بدله من الراهن، وفسخ ذهب البائع ألنه إذا وان،يار احليروه سقوط خكذ ماعلى 

  .وان نفسهيرجاع احلإ

  أود املرن الفسخ،أرا و،أيضاًوان يار احليقلنا بأن البائع له خ وواناً،يان املرن باع حك إذا ذاكو

 ك ذلريغ إىل وانيار احلي خأدلة إطالق خالف كل ذلك ووان،ي للح مشتري ألنهأراد املشتري الفسخ،

  .من النقوض، واحلل ماتقدم من سبق حق الرهن

 فسخ املرن  إذ أدلةطرف املرن، أي ،لو فسخ املشتري  ماهي و:ة الثانيمما تقدم ظهرت الصورةو

  . فسخ طرفهيف تأيت

ع املرن، أما فسخ وارث ي عقد ب يفاري فسخ شخص ثالث جعل له اخلهيو :والصورة الثالثة

  .يني األولني الصورت يفوارث طرفه فهما داخالن واملرن
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ان غبناً، فهل له حق كمته مما يباع املرن الرهن بأقل من ق إذا ماكفسخ الراهن، : الصورة الرابعة

ان ك إذا ذاك و احلق،ك حق الفسخ للراهن ذلما للمرنكالرهن متعلق حقهما، فحيث إن  ،الفسخ

من رجوع الرهن   األوىل الصورة يفتقدم القاعدة ماى ان مقتضك فسخ فإذا، كباً، الظاهر ذليالثمن مع

  .عيس طرف البيك إىل رهناً واملال

مال آخر  ال إذ باعه الراهن بأقل مما سبب فوت حق املرن، إذا  الفسخأيضاًللمرن  أن والظاهر

  اقترض منه ألفاً باعه ا، مثالً اليتمة الرهنيق وني الدنيه لسد مقدار التفاوت بين تقاضكميراهن لل

ن املرن إسد به املائة، فيآخر للراهن ء يش ال و، مث باعها الراهن غبناً بتسعمائةكذلى رهنه داراً تسوو

  .امالًكنقاذ ماله له حق الفسخ إل

 بالرهن  ألنه، الفسخ يفة فهل للمرن احلقيسد ا البقي وائةاملكآخر ء يلراهن شلان ك إذا أما

  . الثاين الظاهر، الفسخ يفوجب حقه يه حىت عليضرر ال واًكس مالي ل ألنه أم ال،،صار متعلق حقه

غنب،  أو ني أحد البضاعت يفبي مث ظهر ع،نه لنفس املرنيدء الراهن باع لوفا: الصورة اخلامسة

  .ما تقدمكان، كما كوجب رجوع الرهن رهناً ي كتابع لذلن الفسخ ال أوالظاهر

 رشث للبائع حق األيباً، حياملأخوذ من الطرف معء الشياملرن الرهن فظهر  أو باع الراهن إذا مث

  .أخذه املرن الّإن أخذه الراهن، ويالد على ان زائداًكن إأخذه، فو

  .رش له، فاألكنه مالفأل:  األولأما

ن يقل من الدأان البدل كث يح ونه،ي فبدهلا له بقدر د،نين املرن تعلق حقه بالعفأل:  الثاينأماو

   باًي معان الرهنك إذا ان له أخذه، أماك حسب الفرض
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باعه وإذا   باعه الراهن أخذه منه،فإذاخر، من اآل رش أخذه من طرفه، الأراد الطرف أخذ األو

 ألن الراهن، إىل نه رجع املرنينقص مقابل الراهن من د أخذه من املرن مما فإذااملرن أخذه منه، 

  .ه علينه، فالزائد للراهن والناقصيل دك قبال  يفسيل وقة،يالرهن وث

نقصت ن إ و،كمته فلين زادت قإ قبال الرهن، ف يفكنيدن إ :قول للمرني أن مث هل للراهن

ما ك ،ال غرر ولزم الغررياناً يأحه  أنمن و،املؤمنون عند شروطهم وشرط أنه  احتماالن، من،كفمن

مل  إذا همايأ على همايالقاعدة صحة الشرط من أى مقتض ولزم الربا،ياناً يأح و،)صلى اهللا عليه وآله(عنه 

  .نيستلزم أحد احملذوري

 أو بيظهر ع و باعفإذاالراهن، ء تعذر وفا وجلعه عند األي لبال عدالًكوي أن :الصورة السادسة

باً، يع أو ع املرن غبناًيالة من الراهن لبكال و أنه ماك ،كذلكع يالة لبكال و إذ ،قع فضوالًيع يغنب، فالب

ما ال كرش، أخذ األ أو بطال اإل يفالة للعدلكنئذ ال ويح و،ع املتعارفيالب إىل ازاًكالنصرافهما ولو ارت

  يفرشأخذ األ أو بيبالع أو الغنبع مث فسخه بيجازة للبأمر اإلإمنا  وقبله،ي أن حيع الصحي الب يفالة لهكو

  .ما تقدم على ما إليهب راجعيالع

من جهة حفظ  أو ع للرهن من جهة أخذ املرن حقه،يون البك نيفرق ب ال أنه مما سبق ظهرو

جل جعل بدله له ألياد تبد فريمها،ريغ أو فساد أو ظامل  ث توجه خطر للرهن من جهةينفس الرهن، ح

 ثمنرهن ال ألن جل حفظ الراهن،ع ألي الب يفع رهناًينهما بعود املبيل اجلواهر بي، فتفصك ذلريغ أو رهناً

قاً يه من وصف الرهانة حتق عليانكما  على عيعود املبيع رهناً، فمع فرض الفسخ املزبور يون املبكثبت ي

ل ك ال يفطاملنا أن عرفت أن  بعد، ظاهر الوجهرين املرن، غيجل سد دع ألية، خبالف البيالبدل ملعىن

  .واحد
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إمنا  وس مربوطاً به،ي لكاملل إذ ن له الرجوع،كيالغنب مل  أو بيباع العدل، مث ظهر للعدل العوإذا 

  .ليكهو و

ث مل ي، حباألمرفات  رجع حىتيمل  أنه إذا الظاهر و،كان له ذلك وضاً مفالًيكان وك إذا نعم

ع، ي البكالته عامة تشمل مثل ذلكانت وكا م فيهذا ، سبب الضرر ألنهأغرم،  من الرجوعكن املالكتمي

 بيرش للع أخذ األ يفالته عامة له احلقكانت وكما في و،كجازة املالإ على اً متوقفاًيع فضوليقع البيال إو

إمنا  ومة،ي قكهمه التداري  من الناس الريثك و النقص،كرش تداراأل إذ ،كضراراً باملالإن كيمل  اإذ

فرض  هة الفاسدة لوكفرض نفعه ملرض آخر، والفا الفاسد لوء  الدواح، مثالًيالصحء الشيدون يري

دمها بعض يري ن الكل ومة،ينسان قتضرر اإليرش مل  باألكتدور إذا مةيبعض الناس هلا، هلما قء اشترا

  .كمثل ذل شمل حىتي مطلق ضرر ال إذ اً،ين مالكيمل ن إ وهذا نوع ضرر والناس،

من جانب إمنا  وضرر متوجه من جانب العدل، ال إذ غرم العدل،ي  ملكن الرجوع للمالكمأ إذا أما

ى ب زجاجه عن مرميجتن على  قادراً عرفاًكان املالك ونسان حجراًإى  رمفإذارجع، يمل  إذا  نفسهكاملال

من  و،اتي الدتابك  يفماك ،من قال حذار فقد أنذر أنه لذا ورد ون ضمان،كينبه مل جياحلجر فلم 

  .ىب أقويعدم التجن إذ ، الراميشملي  الأتلف

 ذا ظهر أحدمها إما ،ان مفوضاًك وبيع أو ظهر غنب إذ  للعدل،ك املالمي حق تغر يفتقدم مثل ماو

ن الضرر إفات الوقت، ف رب حىتخي هو فلم كستدر ي حىتكخبار املالإانه كمإان بك ون مفوضاً،كيمل و

  .هكه تدار علي من جهة العدل، فالالزمكاملال إىل متوجه

    يفان عملكن إفات الوقت، ف علم نفس العدل بالضرر حىتيمل  إذا أما
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ما كن، يبالعمل حسب املواز إالّ لفاًكس مينسان لاإل ألن ضمن،ية مل ين العرفيعه حسب املوازيب

ما علَى الْمحِسنني ِمن ﴿  فإنهها،ريغ ووقاف لألم والويل واملتويلي عمل الوصي والق يفرنا مثلهكذ

ل خاص، مثل قتل يان دلكما في إالّ ،كما أشبه منصرفة عن ذل ودي الضمان والأدلة و بل،)١(﴾بيٍلس

  .حنوه وئب املخطيب الط يفماكحسان زعم اإلن إ و،أاخلط

 ألن نفسه، على هأان خطكن يعمل خالف املواز لو أنه ت املال، معي ب يفامكاحل أخط أن دهيؤيو

 قنرباً )عليه السالم(علي  لذا ضرب ون،يعن العمل خالف املوازت املال منصرف يب على همأل خطيدل

 على ان اشتباههكن كلو ،)٢( له اشتباهاً)عليه السالم( قاله ثر مماكاطاً أيث ضرب ارم سياطاً، حيس

  .ات والقصاصي باب احلدود والد يف العمدري غ يفتقاص ال إذ حسب القاعدة، ،نيخالف املواز

ن إغبنه، ف أو عيب املبيمن العدل ع ي الفرع السابق بأن ظهر للمشترسك انعفإذاان، كف يكو

، كاملال إىل ما حق له الرجوعك، ك مبرتلة املال ألنه، إليهالرجوع ي مفوضاً حق للمشتران عدالًك

 ، بل إليهق له الرجوعحي مل ،ليكنه وأعلم بيان ك ون مفوضاًكيمل ن إ و. رجوع املغبون يفدلة األطالقإل

  . إليهرجع ينئذ حىتيشأن للعدل ح ال إذ ،كالاملإىل 

 انك و، إليهل حق له الرجوعيأص أنه ل، بل زعميكالعدل و أن  من العدلاملشتري علميمل  إذا أما

ن إ، فكاملال إىل رجع العدليب ي الع يفالعدل إىل املشتري رجع إذا ، مثالًيس أصيل أنه ثباتإالعدل على 

  العدل  ألن العدل، على ان له حق احللفكال إ و،كباً تداريعان مك أنه  يفالمهك كقبل املال

                                                

.٩١ اآلية : التوبة  سورة)١(

.٣ ح من احلدود٣الباب ٣١٢ ص١٨ ج: الوسائل)٢(
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  .نةيالب إىل حاجة له ، فالنيميال إالّ ه عليسيل و،نيأم

 هم نقلهاي جامع املقاصد مبا ال وريالتحر يكحم وواهر، اجلأقوال  يفظهر وجوه النظريمما تقدم و

  .التعرض هلاو

 إذا يالعدل واملشتر واملرن ون الراهنإل، فيوناها خوف التطكتر ،ىخرأة ريثك املقام فروع يفو

 تدخل وارث كذل إذا أضيف إىل ، خصوصاًك ذلريغ أو ،الشرط أو الغنب، أو ب،ي الع يفاختلفوا

نهما، ي عدالن واختلفا بكان هناك إذا ماكتدخل تعدد أحد اخلمسة،  أو بعضهم مع موت املورث،

  .ملوفقة، واهللا سبحانه العامل اريثك صور كحتصل بذل

  



١٧٧

 أو  لغصب، الراهنرياستحقاق الرهن لغ يباع املرن الرهن، مث ظهر للمشتر إذا :)٢٨ مسألة(

  .زيجأ قد ع فضويليباألمر أنه ة يغا ألن ،يللمشترء شي  فالكن أجاز املالإحنوه، ف

ا  أنه إذماكار الشرط، ي حق له الفسخ خل،اًكون الراهن مالكي أن املشتري طران شك إذا نعم،

  .ا تابعة للقصود ألدهي لفوات العقد بفوات ق،داً بطليان قك

 لونه إيث حب نه مغصوبأن علم بكيمل ن إ وللمرن،ء يش جازة المع اإل يللمشترء يش ما الكو

 أن ن شرطكيمل  إذا مثرة له املدة الء ظهور بطالن الرهن بعد انتها ألن قرض،يمل  وقبليعلم بالغصب مل 

  .أيضاًاملدة ء ثار بعد انتهااآل مما له بعض ،حاًيشرطاً صح نه للمرؤون مناكي

 املسألة  يفما تقدمكحنومها  أو غصب أو خلوف فساد ،ع الرهن قبل متام مدة الرهنيان بك إذا أما

 كضر ذلي مل ليكمن باب مصداق الء الشيالراهن للمرن هذا ى أعط واً،يلكان الرهن كن إف ،السابقة

  .ةيصح رهن العاريث يح ،كز املالمل جي إذا لهيالراهن تبدى علإمنا  وبالرهن،

  مثنه،املشتري استرجع و،كجازة املالإ صورة عدم  يفاً ظهر بطالن الرهنيان الرهن شخصكن إو

 أو د، بل ولو وقفيه أ علي ولو تعاقبت،همريغ أو عدالً أو مرناً أو  راهناً،د من وجدهياً بيان باقكن إ

  .كصلح لذلي  الألنه به،ى أوص أو نذر

 أو  مثالً،د السلطان استرجع بدلهي إىل ذهابه أو  البحر يفالتالف مثل وقوعهك أو ان تالفاًكن إو

  .مةًيق

اً يان ورقاً نقدك إذا ماكمة، ينها سقطت عن القكل ونه موجودة،يانت عكن إ سترجع بدلهيذا كو

  .ك ذلريغ إىل ،ًءصار شتا و الثالجة يفنهيمجداً حفّظت ع أو ،سقط



١٧٨

ده ي  يفنكيمل ن إ والراهن، على ان له الرجوعكالعدل،  أو ه املرن عليولو تعذر:  اجلواهر يفقال

  .ىانته ،ان عنهكإمنا املرن  أو قبض العدل و،قةي البائع حق ألنه،فعالً

ن كيقبض الثمن مل  ولكباعه بعنوان املو وئاًيل شيكنساناً فغصب الوإنسان إل كو إذا :أقول

 ون حمالًك يل حىتكربط للثمن باملوأي  إذ ، الثمن إليهسلمي مل  الذيلكاملو إىل احب الثمن الرجوعلص

 عيوالب ـ من املباشرى  أقومراآلن كيما مل في ـ ل بالغصبيكل الوكأمر املو ، بل لو إليهللرجوع

 ل،كاملو إىل املغصوب منه الرجوع أو ن لصاحب الثمنكي مل ،كل ذليكفعل الو و،ذاك  يفصرف مثنهو

  .وجب الضماني  الاألمرجمرد  ول فقط،يكشمل الويحنوه  وديالعلى  لين دلإوجه لضمانه، ف الإذ 

 الضمان  يفل، لقاعدة الغرور، فالالزمكاملو على ان قرار الضمانك، ل جاهالًيكان الوك نعم، لو

 إذا ماكضعف،  املباشر األمنى قوالسبب األ إىل قوة السبب النتساب الفعل د أوي، مثل الءايأحد أش

الغرر، لقاعدة  أو ،اتي القصاص والدتايبك  يفروهكما ذكضرب عنقه  الّإ و،ديسر زجاج زكأمره ب

 مكتعمد الشهادة دون احلا إذا حنوه و القتل يفنيالشاهد على ةميمن غر، ولذا تقع اجلر إىل رجوع املغرور

  .جالدهو

قبض  وأن قة،يله بأن الراهن هو البائع حقي تعليف وقدم،الم اجلواهر املتك إطالق يف علم مايمنه و

  . فتأمل،ان عنهكالعدل واملرن 

 ه فعالًريد غي  يفون املالكالعدل بعد فرض  على ن له الرجوعكيه الراهن مل  علي تعذروول: مث قال

  ألنهع،يحقاق البن العدل عاملاً باستكيمل  وع،يالته حال البكان عاملاً بوك إذا ه سابقاً علياستولتن إو

  . هريد غيده ي وهرينائب عن غ أنه  علىنئذ قد اشتراه منهيح



١٧٩

 البائع، إىل  دفعهإرادةعند  يناقد الثمن للمشترك ،هو واسطةإمنا  وفقبضه للثمن قبض للراهن،

  .هريغ إىل مهي تسل يفذن له أأنه قدكالته كعلمه بوبو

 عامل بل ريغ أو ،ث املال غصبيالراهن حن او بعدان العدل عاملاًك إذا د تشمل مايقاعدة ال: أقول

 قد  فإنهل،يصأ أنه زاعماً أو ل،يكنه وأ عاملاً باملشتري انك  إذاما و،صالة الصحةأده، ولو بيزاعماً صحة 

 خمرج عنه  ال الذيديل الي دلإطالق عدم الضمان بعد  يفتؤثر مها الريغ واجلهل والعلم و، إليهسلم املال

  . املقاميف

 على نكيأتلفه مل  والراهن إىل  سلمهكمع ذل وع،يان العدل عاملاً باستحقاق املبكاألمر إذا ى منته

 ضمان ث اليتلفه، حيه لريد غيسلم ماله بينئذ مثل من يمثل العدل ححيث إن الراهن قرار الضمان، 

ون قرار كي وه،من غر إىل جع فريمغرورنه إحيث ن العدل عاملاً، كيذا مل  إاملتلف، خبالف ماعلى 

  .الراهن على الضمان

بعد  أو  بالغصب،األمرعلم من أول  إذا  ما، إليه الرجوع يفمن عدم علم العدل بالغصب أوىلو

ستظهر من جامع املقاصد يالراهن، فما  إىل ميبعدمها قبل التسل أو قبض الثمن، أو ع،يم املبيع قبل تسليالب

  . ظاهر الوجهري غأيضاًع ي حال البري غ يفالعلم نيب وعي حال الب يف العلمنيل بيمن التفص

ه  علياملغرور حىت و،العمد واً العلمإجياب أو  سلباًهاي فؤثري ات اليالضمانات وضعن إ :واحلاصل

  .همن غر إىل رجعي إالّ أنه ضمان

 مرن ول الثالثة من راهنك إىل ع له الرجوعينه بطالن البي بعد تباملشتري نأظهر وجه ي كبذلو

  .ني مغرورريغ أو نيمغرور ،ءجهال أو اانوكء  علما،مثنه على ديث وضعوا اليعدل، حو

  .من غره إىل ان غرور من أحدهم رجعك إذا نعم،



١٨٠

 احملقق وديبن سعىي حي ونيدي والفاضل والشه، مبسوطه يفخيما عن الش فيظهر وجه النظري كبذلو

  يفماكل كاملو إىل الته، بلكالعدل، مع العلم بوإىل  رجعي املرن ال أو د العدلي  يفنه لو تلفأ بالثاين

  .هريع مال غي ب يفليكل وك

 ، ولذا األول دونالثاين إىل  بالرجوع،املرن و العدلنيبء ق بعض هؤاليال تفركشباإل بل أوىل

  .ليكالو إىل خ الرجوعيعن خالف الش يكان احملك، ءرناه من حق الرجوع، خالفاً هلؤالك ذالذي

الة كمع العلم بالو العدل واملرن حىت على ن القول بالرجوعكمي و:المهك ري أخ يفواهرقال اجلو

  .ىانته ،ديي تعاقب األ  من مسألةونك فيالة،كظهور فساد الو وديال على ع، لعموميحال الب

مرن،  وعدل أو مرنان، أو ان عدالنك إذا املرن، أو العدل إىل املشتري رجعيل مورد ك  يفمث

س من ينصف، فل على لك ديون كه بعد ريوجه لغ ال إذ ،ل واحدك إىل ل نصفك  يفن له الرجوعاك

ل منهما ك على الضمانحيث إن قتال ولده،  أو سرا زجاجهك إذا ماك فهو ،يديمسألة تعاقب األ

  .بالنصف

 ما لوكهو  ذإ ،خراآل إىل  الرجوع يفحق له خر، الاآل إذن ل بدونكله ال مهاأحدى ولو أعط

  .ذنهإب عطاءن اإلكيمل  إذا عمرو إىل جوعر ال يفحق له ث الين عمرو، حيد ديزى أعط

، جاهالً أو ان بالغصبك عاملاً ، إليه الرجوعقييه احلقكان ملالكد املرن ي  يفتلف املال لونه إ مث

  .ديلقاعدة ال

   دون ، الغرور الراهن، لقاعدة إىل ان له الرجوعك ان جاهالًك إذا نعم،



١٨١

  .ان عاملاًكلو  ما

نفسه، مل  أو هريئاً للراهن ورهنه لغي عاماً عن الراهن فغصب شالًيكاملرن و أو ان العدلكولو 

 وجباني  والعلم ال أن األمر ملا تقدم من،أمراً و، بلكل ذلكان عاملاً بكن إ والراهن، على ن ضمانكي

  .نهيمبواز الّإالضمان 

  



١٨٢

  .الوارث إىل مهيان للراهن االمتناع من تسلكمات املرن  إذا : الشرائع يف قال:)٢٩ مسألة(

ن ال كل و،كداً بذليون مقكي قد ال وازاً،كاملرن ولو ارت إىل ميداً بالتسليون الرهن مقكيقد : أقول

م كطلب من احلاي أن املرنق للراهن بعد موت حي ني الصورتنيهات يطمئن املرن من الوارث، ففي

  .وارث املرن و الراهننيال الطرفكفظ حق حيق ي جعل طرالشرعي

 شراف،مرض مرضاً أقعده عن اإل أو سجن أو غاب أو جن املرن إذا ما فيكذلك  أن األمرماك

ه  فين الرهنإما أشبه، ف أو ليكو أو وصي أو شراف ويلإوقوع الرهن حتت وجب ي مما ك ذلريغإىل 

  .حقهما، فالالزم مراعاما

حق ى وتي الشمله يال خوف للراهن مما  و،د شخص املرنيون الرهن بكد ين قكيمل  إذا أما

احتمال اخلوف املوجب لترتب ك لزوم املراعاة،  يفافك أيضاًى احتمال التوحيث إن  مسلم ئامر

ن حق ت ميه املكتر ما(وارثه، لقاعدة  إىل القاعدة انتقال حق احلفظ من املرنى ضتفمق ،ام اخلوفكأح

  .رثتاب اإلك  يفك ذل يفالمكرنا بعض الكما ذك حق عريف أنه مةي بضم)فلوارثه

املرن حفظ  على لزميال  ذإل، يكم والوي والقالوصي والويل إىل  بالنسبةكذلك  أن األمرماك

  .الرهن بنفسه

د املرن ي  يفان الرهنك فإذا:  قائالًكتبعه املسالن إ و قول املاتن، يفعرف وجه النظري كمن ذلو

ال  وستأمن من املورثي قد  فإنهد وارثه،ي  يفهؤبقاإالراهن  على بجيباالتفاق، فمات مل  أو اطباالشتر

  .ستأمن من الوارثي



١٨٣

ان ك إالّ إذا كظاهر الرهن ذل أن د املرن، معيالرهانة الوضع بء ظاهره عدم اقتضا أن :ه أوال فيذإ

  .از باخلالفكارت أو حيتصر

 صليحق  إىل أنه لذا مال اجلواهر و،ى أخص من املدع،خلإستأمن يد  ق فإنه:علته بقولهن إ :اًيثانو

 نئذ القول بانتقالهين حكمأد املرن من توابع حق الرهانة ي  يفالوضعن إ قلنا نعم لو:  قال،الوارثإىل 

  .ىانته ، إليهنئذ بانتقال حق الرهانةيالوارث حإىل 

  .س حقاً لهي ل ألنهعنده،ء رث وارثه حق البقاإ عدم  يفالكش اإلنبغيي العدل، فال إىل أما بالنسبة

ثالث  وولدان وجةوت زيان للمك فإذا ،رثالوارث انتقال حسب اإل إىل االنتقال أن والظاهر

 حتفظ شاة، أن ل بنتكل و حق للزوجة،نتاج فرضاًمة واإلياة متساو القيان الرهن مثان شك وبنات،

ل وارث منفعة كان لك  ربويريح غيبوجه صح للمرنفعة انت املنكوإذا  ،نيفظ شاتحي أن ل ولدكلو

، كس ذلياملمنوع عنه الزوجة لرض ألن األ وناًي فائدة العمارة ع يف هلا حقأيضاًاملرأة  أن ماكما عنده، 

  .رثتاب اإلك  يف إليهما أملعناك املورث، كمل ن هنا حق الرهن الإف

 إىل د املرنيحتت ى بقيون الرهن ك ـ از خالفكارت أو ن شرطكيمل  إذا  ـمث ظاهر الرهن

لو أطلقا الرهانة مل  أنه ه، فاحتمالريغ واآلية استظهره اجلواهر من  الذيهذا هو ونه،ي حصوله دنيح

اختلفا قطع ن إ وضعانه عنده،يمن  على الراهن وفقان هوتيستحق املرن استدامة الوضع عنده، بل ي

  . ظاهر الوجهريه، غريغ أو د عدل على يم بالوضعكاختالفهما احلا

نقده  أو  الرهون ووضع بضاعتهكرهن املقترض من بن أو  الرهون،ك بن يفوضعا الرهن إذا مث

  رون، ي املدكالبن على اختلفن إ وىبقيعنده، فاملال 



١٨٤

  .تبدل الفردم بكتبدل احل يعند فرد حىت دارة الن الرهن عند اإلأل

 ه وضعه عليوطر حق للمش،ةيهل األك البنويفى شتريباع وي ث قدي، حك البنكتبدل مال نعم، لو

ودعه ي مل  ألنه طلب السحب،ك حق للراهن عند البنكذلك و طلب سحبه لتبدل املوضوع،ك البنيف

  .هيال حالك  يفك الشامل للبنطالقاز باإلكارت أو حيان تصرك إالّ إذا ،ء هؤالكعند بن

  .عدومهاي احلق ال ألن ه،ريعطائه غإ  أوالراهن إىل  استرجاع الرهن يف حقهما يفكش نعم، ال

ان كخر، رجاع دون اآل اإل يفورثهما حقاً وارث املرن فوافق أحدمها ونيئيان الرهن شك إذا أما

خر، فالظاهر لزوم رجاع دون اآلئاً واحداً فوافق أحدمها اإليان الرهن شكوإذا   حقه، يفعملي ل ماكل

 لقاعدة ،ديريما كعل حقه جي أن لكل أن ح بعديوجه للترج ال إذ  الزمان، يفاتيم ولو باملهاكفصل احلا

ىتوي الهريغ و.  

ه كمل أنه  احتماالن، من،كرد الراهن ذليمل  إذا ون الرهن عندهك  يفجبار الراهنإهل للمرن و

  . الثاينونه عند املرن فله حق عدم القبول، والظاهركالرهن ى مقتض أن من وه قبوله، عليفالالزم

 قبوله،  يفجبار الراهنإس له يفل ـ  إليهناه من انتقال احلقيما رأعلى  ـ علم حال الوارثيمنه و

  .مه الرهن لهيذا للوارث االمتناع من تسلك و:ث قالي حكخالفاً للمسال

ء سوا ماله، على  مما خاف،ون أم الخيهل  أنه  يفكش املرن مث إىل سلم الراهن الرهننه إذا إ مث

م ك حق له مراجعة احلا،ك ذلريلغ أو الرهنى مقتض أنه  أوازاً،كب الشرط ولو ارتم بسبيان التسلك

  .نانيلالطم



١٨٥

  .ني احلقنيون مجعاً بكي، مما كما أشبه ذل أو الًيفكأخذ منه ي أو ه مشرفاً، عليعلجي أن ماإم كواحلا

 إالّ إذا ثقة،خر اآل إىل مكأشبه، ضم احلا ما أو جن أو ، فمات أحدمها،نيان املرن اثنكولو 

  .خر االمتناعحق للمرن اآل ال و اجلواهر، يفماك منفرداً، د الباقيي يفء الراهن بالبقا يرض

مل  أو غاب، أو جن أو بعده أو  قبل القبضكثقة فمات ذل د على يان شرطهما الوضعكوإذا 

  .ه صالحاًرايم مبا ك فصله احلاااختالفن إ وفهو،ء ا بشيين رضإما أشبه، ف خان أو أو لقبي

، كاختلف املرن واملالن إ هري غنيأم إىل مكولو خان العدل نقله احلا: قول الشرائع أن علميمنه و

  .مك احليف و املوضوع يفمن باب املثال

ه ؤن فالالزم بقاخيمل  العدل خان فالالزم أخذه منه، أو أن  يفاختلفا إذا ما فيعلم احلاليمنه و

  .عنده

العدل، مث باعه العدل  إىل املرن مث سلمه املرن إىل  فسلمه،عله رهناًئاً فجينسان شإولو غصب 

 من  ألنهبعد تلف ماله،ء هم شايأ إىل  الرجوعكان للمالكاملرن،  إىل دفعه وقبض مثنه واملشتري ىلإ

 هميديت أث تعاقبياملرن، ح أو العدل أو املشتري ال أخذ مثنه منإع، ويوز البجيمل  إذا  املتعاقبةاديياأل

  .هعلي

 مل  ألنهضمن املرن،يالعدل مل  إىل سلّمهن إ واملرن، إىل سلم الرهنينه مل كولو رهن الغاصب، ل

ن كي مل عدالً مرناً أو أو انك راهناً ، الرهن من البائعاملشتري تسلميلو مل  أنه ماكد، يه ال عليضعي

تسلمه  واملشتري اشتراه أنه إذا ماكه،  علياناًوجب ضمي ع اليقاع البيإجمرد  إذ ه، عليه الرجوعكملال

  .ك املالريغ إىل سلمهي أن ن لهكي مل ،عي البكأجاز املال ود الثمن بعد،ؤين مل كل
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ف كال ي حق للمشتر، الراهن أم الكمل أنه  يف،هكمل أنه يمدع و، الراهن مثالًنيوقع الرتاع بوإذا 

 أيضاً تقدم مشوله خلوف الضرر  الذيضرر الل ي بدل،لظهر احلا يم الثمن حىتيتسل وعن تسلم املتاع

  .ان خوفك  مايف

 مث بان املشتري دي  يفتلف العبد لو: ث قاليالم القواعد، حك  يفديرنا ظهر مواضع القكمما ذو

 ي،العدل واملرن والقابض واملشتر ومن الغاصبء من شا على كالثمن رجع املالء مستحقاً قبل أدا

  .الغاصب على علم بالغصب استقر الضمانيده، ولو مل ي  يف للتلفاملشتريى عل ستقر الضمانيو

  .ة للعبديخصوص ال إذ ،ليق التمثيطر على ر العبدك ذ:رامةك مفتاح ال يفقالو

 :املرن، مث قال أحدمها إىل سلم املال وع الرهن فباعهي ب يفل الراهن واملرن العدلكونه إذا إ مث

  .نيميال إالّ ه عليسيل و،ني أم ألنههما، فينهيميالزائد، قبل قوله بأخذ  وثركباعه بأنه إ

  .نيمم األكه ح عليرجي احلفظ خاصة مل  يفل املرنيكان وك إذا نعم،

املرن قبل  إىل العدل دفع الثمنى ادع لو:  القواعد يفذباه، فقد قالك ودفع الثمنى دعا إذا أما

 احلفظ  يفلهيك و ألنه حق املرن، يفقبل قولهي ال وال،كشإ على لهيك و ألنه حق الراهن، يفقوله

  .نيصاحب الد إىل مهيتسلى ن فادعيدء  قضا يفل رجالًكما لو وكه، ري غ يفقبل قولهي خاصة، فال

لهما، يكان وك الراهن واملرن لو إىل ل بالنسبةيكالقول قول الو أن القاعدةى مقتض: أقول

 يضاحاإل يكان حمكلذا  وله،يكن وكي مل  الذيخرله دون اآليكان وك منهما لوأي  إىل وبالنسبة

  . مفروض القواعد يف حق الراهن يفقبول قوله يواحلواش

 نيولعل وجهه اجلمع ب قبل، فيةيقبل قوله، والتولي ة فاليالة الفعلك الوني جامع املقاصد ب يففصلو

  ن كيمل  إذا نهأ ول،يكقبول قول الو



١٨٧

رم حي والمكلل الحيإمنا : )عليه السالم( ما قالكالم ك ال يفارياملعألن  الة تامة،كن وكلفظ مل ت

   .)١(المكال

  العدم، إذ األصل، والظاهراألصل رضارامة من تعكره مفتاح الكذ ال العالّمة ماكشإلعل وجه و

 أن ماك، نيمة قول األيور بعد حجكالوجه املذ يف ماى فخي ن الك، لءداناً األيظاهر حاله باعتباره أمو

  . ظاهرريمان غي بعد حصول االستنيالتك الونيالفرق ب

 قبل قوله من جهة املرن دون الراهن،يث ي، حءدااألى ل املرن دون الراهن وادعيكان وك إذا أما

تقاص املرن من ماله يل العدل الثمن، مث كأي أن جلمع املرن أل يالراهن التواطى ادع إذا ما فيتصورفي

  .كحنو ذل أو للراهن عنده

  .كالراهن التدار على  عنه، لزمالًيكن وكيما مل في يحق  إيلّصليمل :  قال املرنفإذاان، كف يكو

عن  يكان احملكلذا  و، حق املرن يفبعدم قبول قول العدل الثاين فرع القواعد إىل أما بالنسبة

 الةكالوء امع املقاصد موافقتهم النتفاعن ج ونه،يميالقول قول املرن مع  أن رةكر والتذيالتحر واملبسوط

اد هش اإلك تر يفطالعدل مفر أن ه منريتبعه غ وره املبسوط،كال ذكشإه  فيمن طرف املرن،ء دا األيف

الة كعمل بالوي مل فإذاه من الثمن، ؤربي دفع  يفلهكو أنه الةكان ظاهر الوكقد  واملوجب خلسارة الراهن،

  .الةكالوى  عدم العمل مبقتضنيب وانةي اخلنيه، فأمره دائر بقبل قوله حبلفيناً ين أمكيمل 

                                                

.٤ ح٣٧٦ ص١٢ ج: الوسائل)١(



١٨٨

ة عن يانت املسألة خالكال إروا، وكما ذكان كازاً كارت دة لفظاً أويالة مقكانت الوك إذا :أقول

  .ني أم ألنه،ك الظاهر ذل،قبليالشهود ماتوا فهل  وأن شهاد اإلنيماألى ن لو ادعكال، لكشاإل

ل ي املسألة طو يفالمكوال .ثباتله اإل يالراهن املدعى شهاد، فعلط اإلعدم اشتراى ادع إذا ذاكو

  .الةكعة والويباب الود إىل ولكمو

رامة عن كنقله مفتاح ال و زال الضمان، إليهعادهأولو غصبه املرن من العدل، مث : مث قال القواعد

 أنه ماكه فزال الضمان عنه، ليكو إىل رده  قد ألنهكذل وجامع املقاصد، وريالتحر ورةكاملبسوط والتذ

  .نفس الراهن إىل رده إذا كذلك

  .رةكما عن التذكبعنوان الغصب،  قبضه املرن ال ما لو فياحلالذا كو

لذا مل  و الراهن،كرض بذليان مل كن إاملرن، ف إىل العدل الرهانةى  أعطفإذاحال،  أي ىوعل

له العام يك و ألنهاملرن إىل  وقد دفعه العدلكلذكن كيمل  إذا ان ضامناً، أماك  األول من إليهسلمهي

ن الراهن مانعاً عن كيمل  وعمال،دون مبباشرة األيقي ن الالذيء مناسائر األك كفهو بذل ،مورهأ  يفمثالً

  .أيضاًنه يمأاملرن  أن ماك، ني أم ألنهطياملرن بدون تفر دي تلفه بيفء العدل شي على نكيمل  و،كتل

ل، يناها خوف التطوكعة تريالة والودكالوا مرتبطة ببايب حيث إن ك لى،خر أع املقام فرويفو

  .واهللا املوفق املستعان

  



١٨٩

  .جازة املرنإ على وقف وهب الراهن باع أو لو:  الشرائع يف قال:)٣٠ مسألة(

 متعلق كهنا مل و، أصالًكال مل  الفضويليفحيث إن ، بل أقل منه، الفضويلك  ألنهكوذل: أقول

 ،من الفضويل  أوىلكذلكس كالع أن ماك، كورة هناك املذدلةقال بالصحة باألي أن ، فالالزمري الغحلق

  .نه حقك لكملال هنا  و،حق ال وكمل  اليف الفضويل ذإ ،بأن باع املرن

 ك املسال يفماك ،م بالبطالنكح الإهما، و فيم بالصحةكجازة حن حصلت اإلإان، فك فيكو

  . األولالفرع إىل سبةمها بالنريغ وواجلواهر

قع يخر، فلو بادر أحدمها بالتصرف مل اآلذن إب إالّ حدمها التصرفس أليل:  القواعد يفقالو

  .أجاز الراهنن إ وبطلي  فإنهعتق املرن إالّ ،فاًو، بل موقباطالً

 النافع وجامع الشرائع وةي العتق عن النهايف رامة صحة عمل الراهن حىتكقد نقل مفتاح الو

ل يم ومةيالغن ولةياملراسم والوس ومن املبسوط إالّ نقل خالفيهم، بل مل ريغ وريالتحر ورةكذالتو

العتق من ء  استثنا يفنيخرل اآليدل و،كنه ملأ و الفضويلأدلة إطالق ني األولليدل: الدروس، مث قال

 ولكقاع موي اإليف  صحة الفضويل يفالمكه، وال فيزي العتبار التنج،ون موقوفاًكي قاع فاليإ أنه الراهن

حنوه  أو اطيان احتك إالّ إذا هفي أيت يل الفضويلي فدل،ي عقالئ ألنه،كنا مل نستبعد ذلكن إ و،بابهإىل 

  .الطالقك

 كقول به هنا، ملا عرفت من وجود امللي أن نكميع ي الب يفقول بالفضويلي ان، فمن الكف يكو

  .هنا

ن إ و،مجاعه اإلعلي ي، بل ادعك مليف إالّ عتق ال أنه ليأما وجه عدم صحة عتق املرن، فهو دل

   كاملسال ألن صحاب قالوا به،ن بعض األأك وه نظر، فيانك
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  . العتق من املرن يف عدم وقوع الفضويل يفتوقفوايصحاب مل اً من األريثكن إ :قال

املرن  إذ مثله،  يف جارال فالفضويلإ و،المك ال فإمجاع كاان هنكن إ :رامةك مفتاح ال يفلذا قالو

  .أعتقه عن الراهن

  يفما حققوهك كل نفسه مرتلة املاليوقعه بعد ترتيقد  و،كوقع العقد عن املاليقد  الفضويل و:أقول

 أن  أو فأجازه،الفضويل إىل انتقل املال أو ،كملالأجازه ان إ همايلكالقاعدة صحة ى مقتض واسب،كامل

  .له حم يفقما حقكجازه م اإلكفس االنتقال حبن

قع ي أو لمام،كظاهر ى ما هو مقتضكبطل يع الراهن، فهل يز املرن بجين مل إان، فكف يكو

  ال،هو تعلق حق املرن به قد زال وه فيالناقص ألن اً،ي صح تلقائكن فإ الرهن، فكاكافت على موقوفاً

  .إمجاعان ك إالّ إذا وجه للبطالن  له، فال الفضويلأدلة، لشمول  الثاينبعدي

ؤثر العقد أثره يسقاط حق رهانته لإا أ أو ،جازات عقد الفضويلإسائر كاملرن جازة إمث هل 

 العالّمةكح بعضهم يبل صر ،أيضاًما ادعاه اجلواهر ك لمامك ظاهر ،ارتفاع املانع وياملقتض  ةيلتمام

هو  ين املقتضإ ف،ضمقت عل املال بالجيتعلق حقه  إذ صح،هذا هو األ و، األولهمريغ ونيدي الشهثاينو

باع  أنه إذا ماكوالفسخ، ء مضا جانب املرن، فله حق اإل يفكمل ما الكال تام هنا،  و التامكمللا

  .ال بطلإن أجازا صح وإجازما معاً، فإ على املرهون ثالث توقف

ن إ فع املنافع،يقول بصحة بث ني واملنافع، حلألصلعاً ي بأجرة داره املستكلو باع املال مثله ماو

  .جازة املستأجرإ على  متوقفاألمر



١٩١

جازة املرن مثل إ أن  ظهركبذل وجازة املؤجر،إ على  متوقفاألمرن إباعها املستأجر، ف إذا ذاكو

  . حلقّهسقاطإجازة منه نفس اإل وه،ريغ وما اختاره اجلواهركون لنفس العقد، كجازة الراهن تإ

 ذاك عطائيإبشرط  أو ،ون بدله رهناًكيو ز بنحيجأ: قولي بأن ،دةيجازة املقله اإل أن والظاهر

ف ي مل فإذال، يشمله الدل في عقالئيمثله أن تقدم من ملا ،ن رباكيمل   بصورة ان له االنتفاع بالرهنكما في

 ماكجازة املوجب لبطالن العقد، بطال اإلإان له كن مل تنفع إان له املطالبة بالشرط، فكه  علياملشروط

ومثله   جة الرهن،يل نتيمن قب أنه عه، والظاهر من يفكحق للمال ال إذ البدل رهناً،على ء اليله االستأن 

 نعم .كجة امللي، فحاله حال نتكثر من ذلكأ على ليال دل ذإصل، حيمل  والرهن عقد: قالي ح، فاليصح

  .ل خاصي، لدلكصح ذلي اح والطالق الك النيف

 خبالف ،شرطهء د بانتفايالقء  النتفا،اًيع الرهن تلقائي بطل ب،نكميمل  وداًيجعل رهن البدل ق إذ أما

  . التزام يف هو التزام الذيالشرط

  .نه صح العقد السابقي قبال د يفهكاملرن مث مل أو ، ك باعه الراهن مث انففإذارناه كما ذعلى و

 هو  الذيالتوقف يقد زال مقتض وهك باع مل ألنه،دةيجد جازة إ إىل تاجحي  ال: األول يفنعم

  .جازة املرنإ

ع الوارث مال مورثه ي مثل ب،اً لهكن ملكيع مل ي وقت الب ألنه،دةيجازة جدإ إىل تاجحي:  الثاينيفو

  .هكمث مل

 أن ماكصح الوقف لتجمع شرائطه، يث ي حكلو وقفه الراهن مث افت  ما يفالمكمما تقدم ظهر الو

   لو كذلك األمر
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عمل يمل  إذا د والشرطيحال الق ومطلقاً، أو شرط أو دي بقكاكفاملرن قبل االنذن أ مثوقفه الراهن 

  .تقدم ما حال ما

 ةيقلنا باعتبار النن إ و الوقف، يفعلم احلالي العتق  يفاحلالمن ن إ:  ظهر قول اجلواهركمن ذلو

ق يالتعل تقبل ال  اليته فية القربةياحتمال املنع العتبار ن و،القبول إىل  عدم احلاجة يفقاعياإلكونه ك وه،في

رثه إ  شرعيارتفاع مانع على توقفيما  فياد سببه،جيإه منع منافاة حصوهلا بيف م اعتبار مايدفعه بعد تسلي

  .كذلك

 باب العتق يف وم هناكاحل ألن جازه الراهن،أ أو  إليهوقفه املرن مث انتقل إذا علم حال مايمنه و

عل جي أن  الراهنىوص إذا ماكا، بل هو أوضح،  أحدمهة مني حال الوصكما ظهر بذلكمن واد واحد، 

لزم يأجاز فهل ن إ والم،كه  فينكيجعل مل  وأجاز املرنن إ فإنه ما أشبه، أو الدار املرهونة مسجداً

رثة إجازة الوه بريتنظ و الظاهر عدم امللزم،،أجاز بعد موته أو جازته،إبطل يمل  ومات إذا  أو، مطلقاًكذل

  .لي ثبت بدل ألنهجه له،و ثر من الثلث الكلأل

ة يجازة املرن للوصإ يف أيتي واملوضوع،ء  رجوعه النتفا يفجمال للمرن ة الينفذت الوص إذا نعم،

  .املشروطة واملطلقة ودةيجازة املق اإل يفالم السابقكال

 يالذالدين  هو وبدله أو بأن الرهنى ما لو أوصكة املرن، ي بأن أجاز الراهن وص،سكأما لو انع

 إىل ة، وعدم احلاجةي صحة الوص يفالكشإ ال  فإنه،ذاك  يفصرفيباع يث يه الرهن ح عليسدد مماي

  .جازة الراهنإ



١٩٣

 إذ جازة الراهن،إب إالّ تصح ا ال فإ، مسجداً مثالًهجبعل نفس الدار املرهونة عندى أوص إذا أما

ن املرن ي قبال د يفون الرهنكيإمنا  و الرجوع، يفحق له نفذ ال و أجازفإذا، ري الغكة مليمتعلق الوص

  يفرناكقد ذ وجازة ملزمة،ون اإلك على لي ملا تقدم من عدم دل،نفذ حق له الرجوعيمل  وأجازن إ ومنه،

  .ها فيجازة اإلريتأث وةية الفضولية صحة الوصيتاب الوصك

راهن ة الي وص ألنه،نهي قبال د يفون املرهونكي  املرن فضولة عن الراهن رهناً الوصييه فقد عليو

رهون ان املك فإذاجازة الراهن، إنه بعد ي قبال د يفونكي عن نفسه رهناً وصييقد  وقة،يال املرن حق

املرن  على انكثر كان أكوإذا  ه التفاوت،ؤعطاإالراهن  على ان أقل لزمكوإذا  ،ءشي ن فاليبقدر الد

 بعض املباحث  يفما تقدم مثلهكس الربا ك عه ألن، الربا من جهةك ذل يفالكشإالتفاوت، وال  إعطاء

  .السابقة

علم  وعمله املرن،ي أن ها، مث رجع قبلريغ أو عتق أو وقف أو عي ب يفالراهن للمرنذن أ ولو

الم ك عمل فال أن اً، ولو رجع الراهن بعديون فضولكي كعمله بعد ذل أن  يفالمك فال ،كاملرن بذل

  . رجوعهري عدم تأث يفأيضاً

  .بطالهإ على  تسلطهاألصل ملزم، فذناإل أن  علىليدل نه الفأل  : األولماأ

الصادر عن  ألن حنوه، و)١(﴾أَوفُواْ ِبالْعقُوِد﴿شمله  في،كاملال إذن ن العمل صدر عنفأل:  الثاينأماو

  .ذنه بعد عقدهإ

                                                

.١ اآلية: دة سورة املائ)١(
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 أنه له، والظاهرعم رن حىتعلم به امليمل  ورجع قبل عمل املرن، إذا ما فيالمكقع الينعم، 

  ألنهتحمله املرن،يحنوه مل  ونعم لو وقع ضرر .دلة دائر مدار الواقع حسب ظواهر األ إذ األمر،فضويل

  .من غره إىل جع فريمغرور

ن ك أم،رجع وعي الب يفالراهن للمرنذن أ لو: ث قاليالم اجلواهر، حك  يفعلم وجه النظريمنه و

  . أواخر شرح العروة يفما حققناهك ذناإل ريالة غكالون إ :هفي إذ لة،اك من الو ألنهالقول بعدم البطالن

نفذ التصرف، ولو  ون له جمال،كيبعد التصرف مل صرف فرجع عنه تاملرن للراهن بالذن أ ولو

 أو وقف الراهن وأن جازة لتصرفه والفسخ،ان له حق اإلكعمل الراهن بالشرط، يذنه فلم إ  يفشرط

  .دلة األطالق إلة،يزوج اجلار أو أعتق

 إالّ علم الراهنيمل  إذا أذن، أمايما لو مل كعلم رجوعه الراهن، فهو  ورجع قبل العملوذن أ ولو

  يفالصحةى ما عن املبسوط اجلزم به لبطالن مقتضكن القول بالفساد كمأ:  اجلواهر يفقال، عمل أن بعد

  .الواقع

ل، يكعلم الويمل  الة نافذة ماكالو والةك و ألنهماإمقابل احتمال الفساد احتمال الصحة،  و:أقول

ما كة، ين الظاهري العمل هو املواز يفارياملع أن ىريالعرف  ألن ماإ و،كالة لوحدة املالكه بالوريما تنظإو

 ال ل ماك اليف وما أشبه، وهعلي املوىل وري مباشرة أعمال الصغ يفظهر عدم املصلحة إذا ما فيرنا مثلهكذ

  .اس ممنوعيوالقمناط،  ال إذ ،ىفخي
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على  أو ، سبب ضرره ألنهذنهإاملرن الراجع عن  على تضرر الراهن مبا عمله، فهل الضرر إذا نعم،

  . أقرب الثاينانكن إ و،تمل الضرر، احتماالنحيما  على  أقدم ألنهنفسه

 ،لراهنقوله ايما كبعد عمله أو ، قوله املرنيما ك املرن قبل عمله هل رجع أنه  يفولو اختلفا

ان جامعاً كع هل يالب أو البائع أن  يفعيعان بعد البياختلف املتبا إذا ماكصالة الصحة، ، أل الثاينفالظاهر

ن كينه رجع مل أالراهن علمه ب على املرنى ادع ل، ولويالدل إىل الفساد حباجة ي فمدع،للشرائط أم ال

  .احللف بعدم العلم إالّ ه عليله

 أن  يفكش حنوها، فال وواني واحلريب والغنب والتأخيالعك ،اريع خبيقه البما ح فيولو باع املرن

ن إ  وجهه يفمانعاً أو ار،ي اخل يف لهعله شرطاًجي ه ال فيون املرن له احلقك و،ك املال ألنهللراهن الفسخ،

 رهناً،ء يالشار رجع يبطل العقد باخل لو أنه القاعدةى مقتض أن قد تقدم وار،يمنع املرن من أخذ اخل

  السامل،لألصلفسخه الراهن مل تعد الرهانة  لو: ث قاليعن املبسوط، خالفاً للجواهر ح يكحملاهذا هو و

نه، يان الفسخ من حكحالته السابقة، ولو  إىل ءل شيكالفسخ رجوع  ون معىنكصل بعد أ النه إ :هفيو

  . العقدنيمن ح ال

  . بطل لفقد موضوعه،ما أشبه أو ن الراهنما لو ورث املركن حمل للرهن، كيمل  إذا نعم،

حصلت  إالّ إذا سقاط للرهنإن كي مل ،هب الرهن فأجازه املرني أن ولو طلب الراهن من املرن

  . وقوعهاني اهلبة املسقطة للرهن من حنيب ورهناً مدة،ء  البقانيمنافاة ب  ال ألنهاهلبة،

   أنه الشفعة، فالظاهر فطلب املرن ،املرن إذن ولو باع الراهن بدون
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 ري غيف إذ  عنه،غافالً واًين ناسكيمل  و،الرهنى جرأله يكو أن ان علم بالرهن، الك إذا جازةإ

ح يالوجه الصح على فحمل طلبهاملرن، ى هو رض وح،يع صحيب على توقف صحة الشفعةت نيالصورت

  .كستلزم ذلياملعترب 

 ريجازة، غ حتصل به األ الذيالرضاعلى  إالّ مر ألجازة قهراًإون طلبه كي أن أما احتمال اجلواهر

 كذل أن  علىدلي  ال،اري موضع ال لتصرف املسقط حلق اخل يفكذل على ليلو دل دل ذإظاهر الوجه، 

  .ا إليهل موردكرجع  يوفق القاعدة حىتعلى 

ن كميمل  ومل نعلم أنه إذا ماكعرف من قبله، ي ،ما أشبه أو ناس غافل أو أنه مث معرفة هل

  .عرف اخلالفيمل  ؤخذ به ماي  أصل عقالئي فإنه،ماًك االلتفات حمان أصلكحنوه  واالستفسار

عه يطلب املرن من الراهن ب أو ،نت ذاهالًك: عه فأجازه، مث قاليولو طلب الراهن من املرن ب

 أنه إذا ماكة، صالة الصحأ ملا تقدم من ى،ع مل تنفع الدعوين وقع البإ، فكذلكفأجازه، مث قال الراهن 

ن كيمل ن إ وتلزم، فله حق الرجوع، جازة الاإل أن  ملا تقدم من،الذهولء ادعا إىل تجحيع مل يان قبل البك

  .ذاهالً

 جازة فالإث ال يح و الرهن،ري غازيكان ارتك و،نت ذاهالًك: مث قالع، يجاز بعد البأنعم لو 

بطال العقد، وأصل إ كد بذليري  ألنه قبول قوله،حنوها تتبع القصود، فالظاهر عدم والعقود ألن ة،يمتام

  .نهالصحة مانع م

 أن لزمي قلنا بأن الرهن ال إذا ك الظاهر ذل، الرهن عند الراهن يفرهن املرن حقهي أن صحيهل و

 ع مجلة من الفروهنا تأيت وتاب،ك أوائل ال يفما مل نستبعدهكن واحلق، ي الد يفصحيناً، بل يون عكي

  .، واهللا العاملني رهن الع يفلراهن واملرن انيالسابقة ب
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از كن ارتكيمل  و،ن فباعيالدأجل ع الرهن قبل حلول ي ب يفاملرن الراهنذن أ  لو:)٣١ مسألة(

 شراحهما وره احملقق والعالمةكما ذكال، كشإال  وخالف  بطل الرهن، بال،ما شرط وعل بدله رهناًجب

ونه رهناً ك لاملشتري استعد إذا  الراهن، اللهمك عن ملكوج امللالئم خري الرهن ال ألن كذل وهم،ريغو

  . االستعارة السابقة والالحقةنيفرق ب ال إذ املرن،ى رهنه لدي ون مثل استعارة الراهن ماك فيالسابق،ك

ان ك أن تلفه، مثلي أن  أوقهتعي أن  أواملسجد،ك جعله وقفاً جمرداً  يفأجاز املرن للراهن إذا أما

  الهحنو والوقف إذ بدله رهناً، أو ون بنفسهكي ألن جمال ، فالك ذلريغ إىل ،طعمهاي أن أجازه وحنطة

أجاز  إذا ماك ،ةيالصالحسقط من ين كة لينه باقيانت عك مثله ما ونه،يعول زائل كاملأ و،صلح للرهني

  إليهتصل ث اليه للغاصب والسارق للخالص منه، حيعطي أو نة،يف السفي البحر لتخف يفهيلقي أن له

  .ديال

 قام البدل مقام كذل يه علان شرطك أو  القسم السابق، يفون بدله رهناًكياز كان ارتك إذا أما

  . أدلتهطالقالبدل منه، إل

ظاهرهم سقوط حق  أن  اجلواهر، من يفماكصحاب من األ يك احمل يفعلم وجه النظريمنه و

  .قالوه  صحة ما يف مث تأمل هو،بالثمنتقابل  ع حىتي املب يفالرهانة، لعدم تعقل بقائها

: شرط، ولو قال إالّ إذا نة الثمنيب رهجي ال وذن املرن صح،إباع الراهن ب لو:  القواعد يفقال

  .قبليون الثمن رهناً مل كي أن ذناإلأردت ب

 أن هريغ ول بائعكحق ل الإ بظاهره، و أخذذناإلع عن يوقع الب أنه إذا وجه عدم القبول: أقول

  طرفه، مع  على كمحل ذل وداً،ينه قصد قأل بقوي
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ظهر أحدمها بعد العقد مما هو خالف يمبا  الء ن العقد مبا هو واجب الوفاإنه واضح البطالن، فأ

جامع  والدروس وريعن املبسوط والتحر بعدم القبول رامة مقالة العالمةكلذا نقل مفتاح ال وظاهره،

  يفال داللة وه اللفظ، عليدل االعتبار مبا أن وجهه وة،ي الن يففاالختال إىل مرجعه و:املقاصد، مث قال

  .كذل على عي الب يفذناإل

لزم قطعاً،  الإع، وي الب يفاملرن إذن هذا مع عدم شرط جعل الثمن رهناً عند: ك املسال يفقالو

   .)١(املؤمنون عند شروطهم: )عليه السالم( لعموم قوله

ة، يالذر على  بشرط بقائه رهناً، مثل الوقفك للراهن وقف املل أجاز املرنفإذاان، كف يكو

  . حمله يفما حققكراً يس حتري ل ألنهمانع منه ال أنه فالظاهر

 ر الراهن،كاملراد باملن أن ظاهره ور،كشرط جعل الثمن رهناً حلف املنى ولو ادع: مث قال القواعد

ن عن كل ،عنهما يكما حك  تبعاً للدروساختاره وهذا ما فهمه جامع املقاصد و الشرط،نفيي ألنه

  . صفته يفذاك، فذناإلصل أ  يفالقول قوله ألن رة حلف املرنكالتذ

  .هو ظاهر املبسوط و:رامةك مفتاح ال يفقال

  .طبق القاعدة على  الثايناحملقق وديه، فمختار الشهيف ماى فخي ال و:أقول

 إذا أما .عي بعد البك ذل إذا أظهرقبلي  ال، بشرط جعل الثمن رهناًذناإلقول املرن قصدت ن إ مث

 أن قد سبق و،كن بذلذنه اآلإد ي قوله قد ق يفاذباًكان ك إذا حىت إذ ،قوليما كع، فهو يه قبل البأظهر

  .دهييد منه له تقيله رفع ال ماكس ملزماً، في لذناإل

                                                

.٤ ح من أبواب املهور٢٠الباب ٣٠ ص١٥ ج: الوسائل)١(
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ع، يذ الرجوع ا قبل البنئيه، فله ح فيذناإلع ال بيالسقوط بالب أن علميمنه  و: اجلواهر يفقالو

  .كلعدم بطالن حقه بذل

 على ، فلهكالراهن علم بذل وأن رجع، أنه املرنى  مث ادع،املرن له إذن ولو باع الراهن بعد

قال الراهن بل  وع،يان قبل البك ن قال املرنكرجع، لنه إ المهاكالراهن احللف بعدم علمه، ولو قال 

  .معلوم أحدمها أو خ،ي التارجمهويلان من مسألة ك ،عيان بعد البك

 على ًءر بناك من ألنه الوقت،ك من ذلريالتأخ ي حلف مدع: قول اجلواهر يفعلم وجه النظريمنه و

  .ىانته ،خ عن معلومهيصالة تأخر جمهول التارأ

ان املرجع ك و جعل بدله رهناً تساقطا،ازكارت إىل منصرف طالقاإل أن  يفولو اختلف العرف

 أو ن مشروطاً لفظاًكيمل  إذا نذاإل أن ذ قد عرفتإ و،از بعد التساقطكف االرتعري مل ذ إ،طالقاإل

الفرق مبا قبل ء بداإ  يفالمكبق اليان مشروطاً، مل ك إذا ع رهناً، خبالف ماين بدل املبكيازاً مل كارت

  .وركد املذيي مدار التقاألمردور ي جالًؤم أو ان احلق حاالك أو حل احلق،ء ما بعده، فسوا وجلاأل

ع ي الب يفلهذن أ نه لوأل بير والدروس من التفصياملبسوط والتحر يك حم يفظهر وجه النظري كبذلو

 كقد عللوه بأن ذل وه،ريمن غ أو  منهقضي يانه حىتكان مثنه مك وع،يالببعد حمل احلق فباع صح 

  . إليهذناإلنصرف  فيع الرهن عند حمله،ي بقتضييالرهن حيث إن عقد الرهن، ى ضمقت

 قبل ذناإل نيفرق بأي  إذ ور،كل املذيار التفصكن إتبعه اجلواهر و تبعاً للشرائعكظاهر املسالو

 أصل  يفلكرمبا أش ومنهما، أي  يفنكيال مل إهما، و فيانكان انصراف كن إبعده، ف أو حلول احلق

  قع ياملتعلق للرهن قد زال والثمن مل  ألن شرط،ن إ وقةيجعل البدل وث
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  .س مبشرعيد، والشرط لي لرهن جدمتعلقاً

ة، وصورة الرهون يازاً باملالكالرهن ارتحيث إن ، ك ذلقتضييبدون الشرط  ل حىتيالتبدن إ :هفيو

ان كبدله ى أعط و أتلفها متلففإذا املبدل منه،  يفوجودهاك البدل  يفة موجودةية هلا، واملاليخصوص ال

 إطالق قتضييث يذناً بذهاب الرهن، حإون كياز لئال كاالرت أو الشرط إىل جياحتإمنا  ومتعلق احلق،

 الشرطك العقد  يفذناإل  يفواهر بأن الشرطره اجلكما ذ إىل الكشاإل جواب  يفحاجة ، فالكع ذليالب

 معاًمها  املعترب رهناً جياب اإل يفالبائع على ونه شرطاًك إىل نحل هذا الشرطي اللزوم، بل قد  يف العقديف

  .ىانته ، صحتهيف

ذن أ، فجالًؤن ميان الدكلو  ما ـ  صحة الشرطيفأي  ـ  اجلواز يفمثله و: قالكاملسالن إ مث

 ه علي نبه، إليه احلاجة شرط سائغ تدعو ألنهلزم الشرط، فيعجل حقه من مثنه،ي أن ع بشرطي الب يفاملرن

  .رةك التذيف

لعل وجه قول  وذا الشرط،جل سقط األيخ، فلم يمن الش إالّ ه خالفاً فيأجد ال:  اجلواهريفو

 فيكي و،ءي قبال ش يفشرطنه إ هفي وجل،سقاطه األوجه إل  ضمن عقد، فال يفس شرطاًيل أنه خيالش

  .عدم لزومه إىل  ذهب املشهور الذياًيس شرطاً ابتدائيل و حبث الشرط، يفركما ذك اللزوم،  يفمثله

ن يان الدك ما  يفل املدةيع تأجيد للبيالراهن املر على شترط املرني بأن ،سكعلم حال العيمنه و

خاص ء شيء اشترا أو لها،يتطو أو  املدةريذا شرط تقصك وده حاال،ياملال ب أيتي أن  يف حملذور له،حاالً

  ألنهون املبدل به رهناً،كشترط يمل ن إ و آخر،كمل إىل ليقول بالتبدي أن اً، بل لهون رهنكيبدل الرهن ل

  .ذهب مصرفاًيبدله بثمن يون كي أن ، الك الراهن مللكد متليري

   قبول كللمال أن ماكالرهن البدل،  إىل مةيذا له االشتراط بضم ضمكو



٢٠١

  .ء من أنواع الشرط املقصود للعقالك ذلريغ إىل له،ك  البدل رهناً الالشرط بشرط جعل بعض

ل دون  البد يفالترتل أو  حلصول التضخم،ثركأ أو مةيل فصار البدل أقل قي التبد يفلهذن أ ولو

ال  و الترتل،يفء  شي إليهضمي ال الشرط، فطالقأقل، إل أو ديصار أزء سوا البدل رهناً ي بق،املبدل منه

  . التضخم يفرج بعضه عن الرهنخي

 الإ الثمن  يفز للمرن التصرفجي مل ،جلع قبل األي الب يفالراهن للمرنذن أ ولو:  الشرائع يفقال

  .حلوله صحان بعد كوإذا  بعد حلوله،

 ذناإل قتضيي ع الي الب يفذناإلنئذ، ويوجه عدم اجلواز ظاهر بعدم استحقاقه ح: ك املسال يفقالو

  .ءفايل االستي تعجيف

نه إ :لي الروضة، بل رمبا ق يفما صرح بهكع، يونه رهناً عنده عوض املبكمعناه :  اجلواهر يفقالو

  .ون رهناًكي ال أنه ل مني اجلامع بلفظ الق يفاهك ما حىه سو فيخالف ال

 القاعدة،ى ره املشهور هو مقتضكه، فما ذ فيقد تقدم ما وع،يل بطالن الرهانة بالبيوجه الق: أقول

  بطالن الراهن، يفراهن واملرنال إذن نياض بعدم الفرق بينقل قول الر والم هنا،كقد فصل اجلواهر الو

 وهنا وجه عدم حلول ونه رهناً،كق وجه  الفرع الساب يفث عرفتين حكل وعدم جعل الثمن رهناً،و

  .نقله إىل داعي جل، الاأل

لزم  الإ، وأيضاًحنوه  ول صح الصلحياز التبدكان االرتكن إع، في الب يفخرأحدمها لآلذن أ نإ مث

  .جازةاإل على اً متوقفاًيه فضولريون غكي مما ،رهكد مبا ذيالتق
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جل األء  جافإذاوصفاً،  وحقه جنساً يساويفسه مبا  فباعه من ن،عي الب يفالراهن للمرنذن أ نإ مث

 أو  اجلنسريباعه من نفسه بغ أو اً،يأجنبله ع يان املبك هذه الصورة بأن ري غ يف، أماحصل التهاتر القهري

 مال الراهن عنده جزئي، ولي،كطلبه من الراهن حيث إن لتقاص، صل احيجل مل األء جا والوصف،

م حق كمن احلاء فاين االستكميمل  وأذني مل فإذا، كاملال إذن  إىلحباجة يئهذا اجلز على ليكانطباق الو

  .له التقاص

  للمرن التصرفزجيجل مل ع قبل األي الب يفالراهن للمرنذن أ ولو: قبول الشرائع أن علميمنه و

  يفةساوارناه من صورة املكما ذ على ملحي أن لزمي .ان بعد حلوله صحكبعد حلوله، ولو  إالّ  الثمنيف

  . التصرف يفذناًإع ي الب يفذناإلون كصورة  أو صورة التقاص، أو الذمة،

 الثمن بعد  يف ضرورة اقتضائه جواز التصرف،لو من نظرخي النه إ :ه اجلواهر بقوله عليلكشألذا و

 الرهن من عدم جواز يف يرجيه ما  فيجري فيرهناً، إالّ س الثمنيل إذ هو واضح البطالن، واحللول

رناه من صورة كمراده باملرن ما ذ واملرن، أو مكاحلا أو ذن الراهنإب الّإه بعد احللول  فيلتصرفا

  .ما صرح به بعداًكالتهاتر، 

 خرب  يفماك حق له التقاص، ،مكاحلا إىل  أو إليهخاف املرن بطالن حقه بالرجوع إذا نعم،

  .أيضاًالقاعدة ى مقتض إىل أنه ضافة من خوف جحود الوارث، باإلاملروزي املتقدم سابقاً

 ك لزوم التدار يفالكشإة فال ي باقنيانت العك فإذا صورة اخلوف، مث ظهر اشتباهه،  يفولو اقتص

 دائر  إذ األمرحنوه ظهر البطالن، أو  منتقلة عنه بوقفنيانت العكن إ و،مك مث احلامبراجعته الراهن أوالً

  لواقع ال مدار ا
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 ،التقاصى على بقين االسترجاع فهل كميمل  وع،يان االنتقال بالبكن إ و،قيي طر فإنهحنوه واخلوف

  .هذا البدل إعطاءد يري لعله ال والبدل له،حيث إن الالزم مراجعة الراهن، أو 

هذا هو  وصار له تقاصاً، الإ و،اراًيع صار بدله له اختيأجاز البن إ ألنه البدل له فظاهر، أن أما

  .القاعدةى مقتض

ه من ؤعطاإهل للراهن  أو ، الرهنريمن غء داف الراهن باأليلكجل، فهل للمرن تألحل اوإذا 

 ألن كذل والراهن من نفس الرهن،ء  أدا يفاملرن على ان ضررك األول إالّ إذا  يف الظاهر العدم،هريغ

  .جبار اإل يفحق للمرن ، فالءث شايه من حيؤدي ذمة الراهن  يفني فقط والدةقيالرهن وث

: الدروس يك حم يفلذا قال و،ءث شايمن حء دا األ يفهو حق الراهن و الثاينظهر وجهي كلبذو

  .ه الراهن عليقدرن إ و الرهن،رياحلق من غء داأف الراهن بيلكس للمرن تيل

 شغل ذمة ك ذلنايفي ال و، برضاهري الغ يفلعله لتعلق حقه و:د بقولهيل اجلواهر لقول الشهيأما تعل

  . ظاهر الوجهرين، فغيبذل له الراهن الد ع له لويه عدم جواز البينافي ما الكالراهن، 

هما يلك  يفك، لوحدة املال بل حاالًن مؤجالًين الدكيمل  إذا جل ظهر ما حلول األ يفالمكمن الو

  .ه فيحنن جهة ما من

ن يلدأخذ الراهن ايمل  إذا  لهكون ذلكي نه، اليولو أجرب املرن الراهن بأخذه الرهن عوض د

  .نكمت إذا ستنقذ حقهي أن تقاصاً، فللراهن

  ان الرهن ك إذا ماك صورة ارتفاع السوق والنتاج،  يفاًي جلكظهر ذليو
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وإذا  ،نكث متيان للراهن أخذها حك ،الراهن على جباراًإنار فأخذها املرن ي قبال د يفشاة

  .د للراهنان الولكولدت  إذا اأما ك متها له أخذ التفاوت منه،يارتفعت ق

 الذي إذ ه،ريد غيري أنه  حبجة،املثل من الراهن أو مةي امتناع املرن عن أخذ الق يفحق نعم، ال

  .ون ال الدائنيو املدلي هك النيعي
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 ،الًيكان وكن إ عيان للمرن البك ،ءداتعذر األ وجلحل األوإذا  : الشرائع يف قال:)٣٢ مسأله(

  .عي البلزمهيم لكاحلا إىل ال رفع أمرهإو

 مافي ـ هيول أو لهيكو أو ن أخذه من نفس الراهنكميمل  إذا هوإمنا م كاحلااألمر إىل رفع : أقول

لعله  وهذا هو مراد احملقق، وما هو واضح،كم كوجه للحا ان الكممع اإل إذ وارثه،أو  ـ جن مثالًإذا 

  .بسهان له حكن امتنع إ ف:كداً لقوله بعد ذليون متهكيل وره لوضوحه،كذيمل 

مل ن إ وم،كمراجعة احلا إىل تجحيمل ء دااستعد لألن إ الراهن أن القاعدةى ان، فمقتضكف يكو

  .مكاحلا إىل رفع أمرهء داستعد لألي

شراحهم  ونيلمات الفاضلكهو الظاهر من مراجعة  وه، فيخالف أجده بال:  اجلواهريفو

 ريغ إىل أرباا، إىل صال احلقوقيإ وم هو املنصوب لقطع اخلصوماتكاحلا إذ هم،ريغ ونيديوالشه

  .كذل

مل  إذا ،نقاذ حقهم اجلور إلكحا إىل د جاز الرجوعيم شرع مبسوط الكن حاكيمل  أنه إذا الظاهرو

 تايبك  يفرناهاك ذ اليتدلة لأل،زجيال مل إال بسبب التقاص، و و،نينقاذ بواسطة عدول املؤمنن اإلكمي

  .ءد والقضايالتقل

 الظاهر ،لة ممنوعة شرعاًكوجب مشيمل  واً،يان عقالئك إذا سجنه وضربه  يفهل للمرن احلقو

  . حملّه يفما حققكر، ك عن املن باملعروف والنهياألمر من مراتب  ألنه،كذل

 مجلة من  يفتعارفيما ك ،املماطل أو ركعن الراهن املنى أخذ خسارته لرسوم الدعوي أن هل لهو

  . سبب خسارته عاملاً عامداًألنه ،كالظاهر ذل ،كة ذليم القانونكاحملا

  ل يفدلصالة العدم،  أل،ل أخذه منهكشيعمد  ون عن علمكيمل  إذا نعم،
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ىتوي اليفان عامداً، بل هو داخلك إذا  أخذ اخلسائر يف حقهعطييحق عريف  أنه مةي بضم  

ان بسبب كولو  لواجد اريغ أن مفهومه عرفاًو .)١(ل عقوبتهحي الواجد يلّ: )صلى اهللا عليه وآله(قوله 

ن إ :قالي ، فالأيضاًحبسه  ول ضربهحي لذا ال و منها أخذ اخلسائر منه، اليتل عقوبتهحي ال ،عدم علمه

  . فتأمل،ها العلم واجلهل فيتلفخي الضمانات ال

 ان الك فإذاما أشبه،  ولهيكو أو ان أخذه منهكمإم عدم كاحلا إىل  وصول النوبة يفشترطينه إ مث

ن كأم إذا ع بنفسهيالب أو صح التقاصي ال ماك ،مكاحلا إىل صلي األمرن كيدفع، مل  فيلهيكا ودفع هو أمي

استوثق : هقول وم،ك هو احلاالذي الويل إىل ن من الرجوعكتميدام  تسقط حرمة ماله ما  ال ألنهم،كاحلا

  .ثاق املشروعياالست إالّ قتضيي  الشئت  مباكمبال

ما ك  الثاين قدم،مكمن مراجعة احلا ونقاذ حقه،ضربه بنفسه إلو  أن املرن من حبسهكمتوإذا 

نقاذ إ  يف احلقوقالرخصة لذوي إعطاء والت،كلّ املشح واملنصوب لفصل اخلصومات أنه تقدم من

  .اهلرج واملرج وىوجب الفوضيحقوقهم بدونه 

 أو ها،ريمن غ أو ،ني أخذ حقه من الع يفجازة املرنإ أو من حبسه،ى ري أخذ مبايم كاحلان إ مث

اخلارج عنه  أن قتضييأنفسهم  وأمواهلم على تسلط الناس ألن خف،خف فاأل، مع مراعاة األك ذلريغ

  .ني احلقني مجعاً ب،بقدر الضرورة

 إذا بس الرجلحي )عليه السالم( ني املؤمنريان أمك :)عليه السالم(  خرب مساعة، عن الصادقففي

   .)٢(ماله عىنيهم  في باعه فقسمه أىبنإ ماله باحلصص، فقسمفي أمريغرمائه، مث ى على التو

                                                

.٤٤ ح٧٢ ص٤ ج: الغوايل)١(

.٩٠ ص٢ ج:التهذيب، و١ حام احلجرك من أح٦الباب ١٤٧ ص٦ ج: الوسائل)٢(
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 )عليه السالم( من بعد احلبس باشر  أىبنإباشر هو، فين إ ربه باحلبسجي )عليه السالم( أنه ظاهرهو

  . فتأمل،صال احلقوقيإبنفسه 

ن من كمت أنه إذا  الظاهر،أخذ بنفسهيم، فهل ك مراجعة احلا يفاملرن العسر واحلرج على انكوإذا 

شغاله أثرة كتعسر مراجعته ل أو سقط بعدمهي  الذيمكه بعد احلا علي قدم، ملا دلنيمراجعة عدول املؤمن

 أو  املستقبل،يف أو ضرره حاالً أو م سهل املنال،كان احلاكن إ وراجعةامل  يفعسر املرن أو مثال،

به  م أضركراجع احلاو ـ هيوالراهن قد نس ـ  الرهنن أظهرإ أنه احتمل إذا ماكاحتمال ضرره، 

  .مثلة من األك ذلريغ إىل مفسد ظلوم،نه إحيث علم،  إذا الراهن

 ،ءفايان من جهة حق االستي مقام الب يفستيلبنفسه ء فاياالست على ات الدالةيان، فالرواكف يكو

  .هاإطالقؤخذ بي ولذا مل ،م أم الكن احلاكمأء سوا

س يعسر خذوا ما وجدمت لأان من يللد: قال ) عليه وآلهصلى اهللا( النيبن إ :رواه الغوايل مثل ما

   .)١(كذل إالّ مكل

  . الواجديلّ :ةيرواو

ون عنده الرهن، فال كي الرجل  عن)عليه السالم( ميبراه إسألت أبا:  قال،سحاق بن عمارإموثق و

ن هو من  ملدريي ال: ، قلتصاحبهء ي جيعه حىتيبي أن ال أحب:  فقال، ملن هو من الناسدريي

ن إ : فقال،نقصان أو ه فضل فيانكنه إ : فقلت،نقصان أو ه فضلفي :)عليه السالم(  فقال،الناس

 عهيبيه  عليه فضل فهو أشدمها فيانكن إ وما نقص من ماله، فيؤمر فيعه،يبيه نقصان فهو أهون  فيانك

   طالقإلست بصدد ايل ي فه،ثياحلد )٢(نكميمل ن إو، صاحبهء ي جي فضله حىتكسميو

                                                

.٨ ح٧الباب ٤٩٧ ص٢ ج:ك املستدر)١(

.١٦٣ ص٢ج:  التهذيب،٢ ح٤الباب ١٢٤ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٢(
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عن ى كحي به عدا ما د عامالًجيمل  أنه ره اجلواهر منكه مبا ذإطالقحاجة ملنع  من هذه اجلهة، فال

  .هناذان الرين من استكع مع عدم التميطلق جواز البأث ي الصالح، ح أيبظاهر

 ريغ إىل  رجل رهن رهناً يف،)عليه السالم( د بن زرارة، عن الصادقي ملوثق عبإطالقال  أنه ماك

 يف ة، الي العرف يف ظاهر فإنه،)١(ءي جيال حىت:  قال،ه رهن فيباعيوقت موقت مث غاب، هل له وقت 

 إىل الراهن، فال داعيء يان بانتظار احلضور لتوقع جميالد على ضرر  ال اليتبةيظاهره الغ إذ ،طالقاإل

  .راهةكال على محله

 قدري ، عن رجل رهن رهناً مث انطلق، فال)معليه السال( عبد اهللا  سألت أبا:ريكمثله موثق ابن بو

   .)٢(صاحبهء ي جيحىت ال:  قال،باع الرهنيأه علي

غاب  وأجل إىل ان الرهنكإذا  :قال أنه ،)عليه السالم(  جعفر أيبرواه الدعائم، عن حنومها ماو

 من هو إىل جلاألغاب من وقت ن إ عهيعل بجي أو ل،يكون له وكي أو ضر،حي إالّ أن بع الرهنيالراهن مل 

   .)٣(هريغ إىل  أودهي يف

انت داره رهناً ك وه دراهم عليرجل يل: )عليه السالم( م بن عثمان، قلت للصادقيبراهإأما خرب و

   .)٤(خترجه من ظل رأسه أن  باهللاكذيعأ: )عليه السالم(  فقال،عهاأبي أن فأردت

  اليتع الداريراهة لبك الإرادة  يفبير فال ،)٥( مثله)عليه السالم( عبد اهللا  أيباد، عنيعثمان به زو

  .نهك مسهي

                                                

.١٦٤ ص٢ ج التهذيب،١ ح٤الباب ١٢٤ ص١٣ ج:ة وسائل الشيع)١(

.١٦٤ ص٢ ج التهذيب،٣ ح٤الباب ١٢٥ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٢(

.١ ح٤الباب ٤٩٤ ص٢ ج: الوسائلك مستدر)٣(

.١٦٦و ١٦٤ ص٢ج:  التهذيب،٤ ح١١الباب ٩٥ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٤(

.٤ ح١١باب ال ٩٥ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٥(
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ة ابن يروا و،ري عم أيبة حممد بنين، مثل روايباب الديف ورة كات مشاة مذي روايف ده مايؤيو

 فقال ،ينيقض فيع دارهيبي أن قد أراد وناًيرجل د على يلن إ :)عليه السالم( عبد اهللا يبقلت أل: اد، قاليز

   .)١(خترجه من ظل رأسه أن  باهللاكذيأع: )عليه السالم( عبد اهللا أبو

د جي ال أن وجبي أن الراهن، مثل على حرجاً عسراً وكسبب ذل إذا عيوز البجي ال أنه مث الظاهر

نه إ :قالي أو م الرهن،كقدم حي وتساقطان فيحرج املرن و بعسررضاعي إالّ أن ما أشبه، أو ناًكمس

ان الشارع ك ما ل نفييظاهر الدل وه احلرج، علين الشارع أوجبكي فلم حرج نفسه، على برهنه أقدم

 احلرج، و الضرر املايلني فرق ب:قالي إالّ أن ار،ين له خكية مل ياملعاملة الغبن على أقدم إذا لذا وسببه،

ن إ وه سقطت، عليما أشبه أو  الصالة يفاميالق أو الطهارة أو  أوجب ضرر الصومذا فعل عمالً إلذاو

  يفاحلرجن إ :قالي  ال فإنهمترض، رض حىتمي مع علمه بأنه سافر راجالً إذا ماكان السبب نفسه، ك

  .ءسقط عنه الوضوي  بسبب نفسه فالوضوئه مثالً

 إالّ إذا وجب الضرر،ي مما أيضاًف يلكسقط التي ،هو سببه فعل ما إذا يذا حال الضرر اجلسمكو

  .تاب الصوم من الشرحك  يفلهيرنا تفصكما ذك، ريتخيث ي للتحمل حان الضرر واحلرج قابالًك

 احتماالن، ،العدول إىل تصل النوبة أو ع بنفسه،يباشر املرن البيم كن من احلاكهل بعد عدم التمو

نه أبعد عن أل وها،ريغ ودياحلم مثل عبد وكان مثلكن إ ةي لروا،مكقوم مقام احلايالعدل  أن من

 كل العدل، فمع الشي دل يفإطالق ال أنه من ون متعددة،ك أما يف مقامهام العدليلذا أطلقوا ق والرتاع،

  ون كي

                                                

.٦٠ ص٢ج:  التهذيب،٣ ح١١ باب ٩٤ص ١٣ ج: وسائل الشيعة)١(
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م فله ك البلد حا يفنكيمل  ن بلغة، أوكيمل  أنه إذا رةكعن التذ يكان احملكلذا  و عدمه،األصل

  .أخذ حقهي وعهيبينة له يب هو جامد وال ووني جنس حقه من مال املدريمن ظفر بغ أن ماكعه بنفسه، يب

ان بقدر ي سف أيبخذ من مال األ يفهلند )صلى اهللا عليه وآله(جازة رسول اهللا إده يؤي و:أقول

أوامره  أن هلا خالف ظاهر )صلى اهللا عليه وآله(ة منه يجازة شخصإ أنه احتمالو ،)١(أوالدها ونفقتها

  .ما علم خروجه قطعاً إالّ عاتيتشر

 إالّ م مع تعذره،كام العدول مقام احلاير قصحاب هنا عدم اعتباظاهر األن إ : اجلواهر يفبل قال

 م،كن من احلاكعدم عمل نفسه مع التمشارة إىل ل، بل اإلي صدد التفص يفسوايم لإقال ي أن نكميأنه 

  .اط واضحيق االحتيطرو

حنوه، فهل املال  أو  إليهاملال للسفر إىل م حباجةكانت مراجعة احلاك وان الراهن غائباً،كنه إذا إ مث

  : احتماالت،ت املاليمن ب أو منهما أو من املرن أو راهنمن ال

  .القرض ملصلحته ألن :ولاأل

  .نقاذ مالهإد يري  ألنه:والثاين

  .ةكاملصلحة مشتر ألن :والثالث

  .نيعد ملصاحل املسلميت املال يب ألن :والرابع

رنا مثل كقد ذ واعة،الصن إىل  أقرب الثاينانكن إ واط التصاحل،يق االحتيطر ووجه له،  الريخواأل

  .ة من الشرح، واهللا العاملريخ بعض املباحث األ يفكذل

 اخلاص، األذن إىل حاجة جازة، فال اإلكذلك و،يلك الاألذنالراهن للمرن  إذن يف يفكينه إ مث

   تفعل الصالح، أن كأذنت ل: قال له إذا ماك

                                                

.٥٩ ح٤٠٣ ص١ ج: العوايل)١(
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  .لهماي دلشمله فيجازة،إو إذن  ألنهكذل وت ما فعلته من الصالح،زجأأو 

 يحنو ختلف الداعى  علخالفهما ال على ازكن االرتكة، لي خصوصاألذن أو جازةانت اإلك إذا أما

ع هذا ي ب يفزيأج: قال له و حق له يف الراهنجعل جوهر إذا ماك ،نفعاي مل ،حنو ختلف القصدى بل عل

وقد  أراه اجلوهر إذا كذلك وزة،جاإ وذناًإونه ك  يفداًين مفكيمل  ،ه فيمبا قصد احلق نفسه اليهو  و،احلق

رخص، فأجازة قاصداً عه، فزعمه الراهن اجلوهر األي ب يفيل جزأ: فقال ،للراهن رهناًن اهران عنده جوك

  .فديمل  ي،حنوه ختلف الداعى عل ال ،كذل

ه، ريغ أنه جازة اإلنيزعمت ح:  بل قال،ع هذايزه ببجيمل  أنه  الراهنىع ادعيبعد الب وأجازه إذا أما

  .صل الصحةأ خالف  ألنهثبات،اإل إىل احتاج

 ر،كالراهن من و مدع ألنهثباتاإل إىل  احتاج املرن،اًإطالقز جيمل نه إ :قال الراهن إذا نعم،

  . مسائل التنازع يفالمك الأيتيسو

ن اك  مثالً،ثركان الرهن أك فإذا ،ذنهإع قدر بقدر يحدد الب وذان الراهنين املرن من استكمت إذا مث

  يفاًيلك أو  مشاعاًسراًك ك بقدر مائتني بع من املائت:قال له و،نيتائمى سويان الرهن ك والقرض مائة

 أو اً،ين مشترك: قال أو ،ما أشبه أو ديلز أو سلفاً، أو نقداً، أو ئة،ينس أو ،كتل هذه الشاة ال أو ،نياملع

ان من امتناع كال إه مؤنة زائدة، و فينكيمل ا  إذ، لزم اتباعه،كحنو ذل أو افعل اهلبة املعوضة أو ،مصاحلاً

أراد ن إ نعم، ه حتمله عليلزمي املرن، فال على لف زائدك عدم تاألصل ذإم، كث املرجع احلايالراهن ح

  .ن به بأسكيحتمله مل 

ء داألف بك امل ألنهالراهن، إىل ف متوجهاًيلكان التك ،أنت بع: خرل لآلكتدافعا، فقال ن إو

  مل  إذا مافي إالّ عيه مباشرة الب عليلزمي طفال فرهن ماهلم الاً لأليان املرن ولكإذا  حىت ،نيالد



٢١٢

  .هعلي ان خالف مصلحة املوىلك باشري

 باع املرن بعض الرهنوإذا  ،جازةاإل إىل تاجحياً يان فضولكات، ي اخلصوص يفخالف املرنوإذا 

لوارث اكمن مبرتلته  أو كاملال إىل وصله يمانة حىتأده ي  يفخر بعضه اآلبقي ،نيثر من الدكان أكما في

  .مكواحلا

ث ي باب، ح مثل مصراعي،لكع الي ب يفأذن الراهنيمل  والراهن، على ع البعض ضرراًيان بكوإذا 

م، كاحلا إىل حمل الرجوع أنه ن، فالظاهرين عشريان الدك وأحدمها وحده عشرون، ومتهما معاً مائةيق

 انرضاان ضرران متعك أنه إذا ماك، ني احلقنينه مجع بأل و لعدم تضرر أحدمها،ع،يع اجلميأذن ببيث يح

ن ك ل،ان مبائةكنة ي هذه املد يفباعه إذا م أقلهما، مثالًكجاز احلاأالراهن، مما البد من أحدمها، على 

 حهان أقل رجكهما ي فأ، النقل إىل أجرةاحتاجى خرأنة ي مد يفباعهوإذا ، بةيأخذ الظامل عشرة ضري

  .هريغعلى 

دن ي د ألنه، الثاينل رجحي، والضرر املقطوع به القلريثك الضرر احملتمل الني باألمردار  إذا نعم،

 إىل نصرفينه إحيث ماً، كستفاد من نص جعله حايما كطار،  هذا اإل يفتهيم صالحكلحالو ،ءالعقال

 السوق  يفمتهيأما ق،  الظامل صادرهاطلع إذا نكمائة، لء  السوق السودا يفمتهيانت قك إذا ماكة، يالعرف

  واملفلسري العمل مبال الصغ يفأيضاًالم كهذا ال  مثلأيتي و، الثاينحين الالزم ترجإة تسعون، فيالرمس

  .حنومهاو

ث يصرب املرن شهراً، ح إذا ن موجباً للخسارة، خبالف ماع اآليان البكن كجل، لحل األوإذا 

ن، ي فالظاهر لزوم مراعاة أقل الضرر، خاسرة بل راحبةريام البضاعة غيأل اك تليف وارة،يالز أو ام احلجيأ

   رضا، لتعني احلقنيمجعاً ب
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ضرر المة الرهن وقت ي ق، مثالًأيضاًقل ضرر عرفاً الربح األ أو عدم الربح و،كضرر ذا  هذا بال

 ني قد اشتراه بنفسه بتسعانكن إ وقال عرفاً تضرر،ين باعه اآل فإنه إذا بعد شهر مائتان، واحللول مائة

  .مثال

 املرن، ضرر ال عقد الرهن عاملاً عامداً، قدم نيضرر نفسه ح على ان الراهن أقدمك إذا نعم،

من قبل   ال،نعه الشارعميمل و من قبل نفسه  إليهالضرر توجه ألن ل،يل مورد من هذا القبك  يفماك

  .فاً آن إليه وأملعناضرر ال باب  يفما حققكالشارع، 

 ،عيأذن له ذا البيان الراهن مل ك إذا ما فياملرن ال الراهن، على ع مبا هو ضرريصح البيهل و

مة الرهن يق ون مائة،يون الدكي أن الراهن، مثل على ه فيضرر عمل خالف أمر الراهن مما ال إذا ذاكو

له ذن أ قد وئةيعه نسيبي أو ائة،ع بامليله البذن أ  إذاما في ضرر عشرة، متحمالًنيعه بتسعيبينه كمائة، ل

  . نفس املرنريتحمل التأخيإمنا  و،ضرر الراهن إىل ئةيرجع النسي ما ال فيع نقداًيبالب

 عشرةوعه نقداً مبائة، مبائة يله الراهن بب إذن  أومته مائة نقداًيق ع مايبي أن وزجي فهل كجاز ذلوإذا 

 جر،للمدة قسط من األ وئة،ي بأن صار نقده نسريمل التأخ حت ألنهون الزائد لنفسه ال للراهن،كي وئة،ينس 

  .ما أشبه أو وهبه هبة معوضة أو ه، عليقال بعه وخذ مثنه، فصاحل إذا ماكعمل خالف أمر الراهن، أو 

ون كصح فهل توإذا ، صحي فأجره عشر سنوات مبائة، فهل ،بعه وخذ مثنه: قال إذا أبعد منه ماو

  .اهنللر أو  بعد العشر له،نيالع

بعه بشاة، وخذها : طلب منه شاة وارن منه عرتاً، فقال له الراهنيان كلو  ل مايمن هذا القبو

   ك ذلريغ إىل نفسه،ل ع حىتياد البجيإ، فأخذه لنفسه بدون كدل شاتب
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 يف  حىتكل ذلكعم صح از الراهن باألكان ارتكن إ هو ول،ية، الظاهر التفصريثكالمن الصور 

  .للمرن) ارجيفرض اإل يف( نيالع و)عشرة وفرض مائة يف(ادة يون الزك

 ان من حق الراهن استرجاعهما،ك هبة الزمة حنو على نكمل توإذا  ،اهلبةكنئذ يونان حكين كل

 أن وجبي  ال،ادةي الزكون له تلكت  الني بالععمل املرن عمالًي أن انكمإجمرد  وما له، ألكذلو

  .هكقصد ملي كاملال

 الإن أجازها الراهن فهو، وإة، في املعامالت فضولكل تلكقع ي ،عماز الراهن باألكتن اركيمل ن إو

  .جازة الراهنإاملرن حسب  عمل بهيرهناً ء الشي يبطلت وبق

  .ازكعدم االرتكان ك، ن ظهور عريفكي ومل ،ال عم أوز باألاكعلم هل االرتيمل وإذا 

  .تهي أعرف بن ألنه،المهكان املتبع ك ، أردهعم، فقال الراهن ملاز األكولو استفاد املرن ارت

  يفشأن للمرن ما ال فيعم من مباشرة املرن، خصوصاً األ يفالةكع وي الب يفالةكالو أن والظاهر

  .عهيب

 تاجحياً يان فضولكب، يمبع أو ع املتعارف، فباع غبناًي الب يفالةكالوحيث إن ع، ي الب يفلهكووإذا 

ب ي الع يفان لهك و،ءمضااإل أو  الفسخ يفاريان له اخلكع يصل البجازة أل اإلبعد وجازة الراهن،إإىل 

  .اريسقاط اخلع مالزماً إليجازة أصل البإس ي فلى،فخي ما الكرش حق أخذ األ

أمره  ن امتنع توىلإ، فذناإللزام املرن بإم كان للحاكأذن املرن، ي فلم ءعه للوفايولو أراد الراهن ب

ذن إله بيكو أو ع الرهن الراهنيبيإمنا  و:ث قاليرة، حك التذك ذل يفقد تبع واجلواهر،  يفذاكم، كاحلا

  أبرئه، ولو قال  أو  من مثنهكخذ حق وعهي ب يفائذن: مكعه قال له احلايأذن وأراد الراهن بي فلو مل ،املرن
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  .ع لنفسهيبي  الك املالريغ ألن ،عيصح البي مل ك بعه لنفس:الراهن للمرن

س من يك  يفضلزوم دخول املعو على ليدل ال إذ ،كع صحة مثل ذليتاب البك  يفرناكقد ذ: لأقو

  خبزاً،ريعط الفقأ: نسان للخبازقول اإلي أن لذا قلنا بصحة وال عرفاً، وسه العوض شرعاًيكرج من خي

دخال إ أو باز،اخل إىل خراجه منهإ مث ريس الفقيك  يفدخال الدرهمإل يتأو إىل حاجة ه درمهاً، فاليعطيو

 إعطاء قبال  يفالدرهم للخباز هبة إعطاءجعل  أو ،ريس الفقيك إىل س احملسن مث اخراجه منهيك  يفاخلبز

  .ك ذلريغ أو  اخلبز هبة،رياخلباز للفق

ن ي دكمن ذل يفيثر هبة، مث كأ أو نيه معادل الديعطينسان ل إلالرهن هبةً إعطاءأراد الراهن وإذا 

ن ياألمر نيفرق بأي  إذ ، الظاهر نعم،نهيد إعطاءع الرهن ويورد هو ب ما ألن ن املنعالدائن، فهل للمر

  .كما أشبه ذل أو نهيجل د ألجرةاأل إعطاءاره وجيإأراد الراهن  إذ ذاك وجتهما واحدة،يون نتكبعد 

ه علي لزمين، مل ي عوضاً عن الدعطه يلأ أو ،ع بعه يليد البيدمت تر ما كنإ: قال له املرنوإذا 

   .)١(الناس مسلطونى مبقتضء شايما كه  فيتصرفي ماله  ألنهالقبول،

ن يان الدكن إ و مطالبة بدله يفن له حقكيجل مل ان قبل حلول األكن إفرط املرن فتلف، ف ولو

 الإمة اترا، ويطلب من الدائن القيان ك واًيميان قكن إجل، فان بعد حلول األكن إ وبشرط الرهن،

  يفه املسألةهذ إىل  آخر، وقد أشرنائاًيخر منه شطلب اآل وئاًيخر شطلب أحدمها من اآلذا  إماكان ك

  .السابق

 دهيونه حتت كد، بل يجدء اد شيجيإ إىل تجحي مل ،كستوفه لنفسا: ولو قال الراهن للمرن

  قصد يمل  ه، فلوكمل إىل نتقليونه ك  يفافكله  أنه قصدهو

                                                

.٧ ح٢٧٢ ص٢ج : البحار)١(
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  .اتيعمال بالناألإمنا  واملرن، إىل راهنناقل من ال  ال ألنهنفع،يمل 

 أن  فقبل املرن،ان غاصباًكد ولو يد زي  يفانك ده، فلويونه حتت ك  يفحاجة ال أنه علميمنه و

 صح عتقه، ي حىتن عبداًكيمل  ونقاذه من الغاصب،إ على قدرين له أثر بأن مل كيمل ن إ وى،فكون له كي

  .كاملرن بذل إىل االنتقالى ريوالعرف  قرره الشارع،  أمر عريفكامللإذ 

  .رة والدروسكره التذكما ذ فيعلم وجه النظريومنه 

  الدروس،يفى قواألى رة، وعلك التذ يفماك صح، كاستوفه لنفس: ن قالإف:  اجلواهر يفقال

هما ي ثان يفنعم احتمل .ه علينقل لداللة اللفظ أو وزن ل أويكداً من ي جددث فعالًحي أنه هما معاًفيو

 ألن  قوته، يفبير  وال،ريعستالغاصب وامل واهلبة من املودع أو قبض الرهنك ،ديبدوام الء تفاكاال

ى دعو و،كه لنفسكمسأ أو ،كمث لنفس قبضه يلأ: قال الم لوكذا الكو .ديالقبض اجلدكاستدامة القبض 

  .ىانته ،ة املنعد واضحيشمل جتدد الي وجه ال على حداث فعلإ  يف،ك مث استوف لنفس:ظهور قوله

 أو ،مخراً حمترمة فصارت خالً أو القصد دجاجاً، ضاً فصار قبليان بك و،كاستوف لنفس: ولوقال

 ال فال،إ، وكبعد ذلء فايازاً صح االستكور ولو ارتكالمه املذك كن مشل ذلإحمترمة، ف  فصار مخراًخملالً

  .ئاً آخري صار شألنه

د يجدء ي ش ألنهدخل احلمل،ي مل ، حامل فحملتريواناً غيان حك و،كاستوفه لنفس: ولو قال

  .ان شجراً فأمثرك إذا منه ما والمه،ك  يفدخليلراهن مل ل

جازة إب إالّ ءفايصح االستيستوف قبل جنونه مل ين مل إهو عاقل مث جن، ف و،استوفه: ولو قال

  .هيول
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 ،ازاً عاماًكشمله ولو ارتيان كن إ ه صحيفائه واستوفاه ولي مث جن قبل استان املرن عاقالًكولو 

  .ديجد إذن  إىلال احتاجإو

ان الراهن مل ك لاألمر نيترتل مما لو رده ح فعل حىتي مائة فلم ساوييان ك ني ح،استوفه: ولو قال

 أو ،ليكط الويل تفري فهو من قب، سبب عرفاً ألنهتمل املرن الضرر،حيعه، فهل يبيان ك  ألنهتضرري

  .لو أوهلما من وجهخي تماالن، وال اح باعه، ما ألنهالراهن

  .بعد مالهنه إحيث ادة للراهن، يالز أن  يفكش قرض املال فال إذا أما

  يفعه املرنيبي أن ، فهل احلقءضايمة عن السوق البيتلف قخيء  السوق السودا يفان الرهنكوإذا 

أمر الدولة  خالف  ألنه،ءسودا ال يفعهيق بحي مل دلةاة عيانت اسالمك إذا الدولة أن  الظاهر،هذه أو كتل

  .اهللا على الرادكهم  عليشمله الراد في،دلةاالع

مة يع بالقيالب إالّ حق له  ال ألنه،ء السودا يفعيان الالزم البك، دلةاة عيسالمإن الدولة كمل ت إذا أما

  .ءمة السوداي قهي و،دلةاالع

رد ي ونه منه،يأخذ دياً للراهن كبح ملصياملال  إالّ أن فعل حراماً،ء  السودا يف األول يف باعفإذا

  .ان له باقكن إ هعليى الباق

 حمذور أي  بدوننيار الطرفينه باع باختون املال له فألكأما  وأما حرمة الفعل فقد عرفت وجهه،

عطي ي أن لزمي كالزائد جمهول املالون ك في من اتمع،ةقة سرقيحقء السودا: قالي إالّ أن ، اللهماألمر يف

  . فتأمل،اململظرد ا

انت ك إذا  سبب ضرر الراهن، ال ألنهاملرن، على انت اخلسارةكء ضاي الب يف الثاين يفباعوإذا 

  . عشرةن فباعه جهالًيمة عشريالق

ث النقد لبلد آخر ي ح،نقداً لبلد آخر أو انت جنساًكما  فينيمة الدي ق مسألة يفالمكعلم اليمنه و

  ، حاله حال البضاعة ءاضيوالبء ون له السوقان السوداكت
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 العراق  يفناري أعطاه ألف د بلد الرهن، مثالًرين غيان بلد الدك إذا  حال ماأيضاًظهر منه يما ك

ال  هذا مما و العراق، يفلفن األي الدرديعطاها رهناً للدائن، فقد أران يإ  يفن داريانت للمدك و،ناًيد

 ب الرد مع مالحظةجيحة، ية صحيسالمإران دولة يإنت اكن إران، فيإ  يفنهيد رد ديريقد  وه، فيالكشإ

  يفثركرده أيقد  و العراق التضخم، يفانك إذا رده أقل من ألفي، فقد ترتالً ون تضخماًيالبلد نيالنسبة ب

مثن (ون حال النقد ك فينه منها،يدء فاياست وع دارهي ب يفلهكويقد  والتضخم، رانيإ  يفانك إذا رانيإ

  .رانيإ  يفن املرنيون دياملد إعطاءحال ) الدار

 باب الرهن  يفنيالدء جل أداآخر أل إىل بضاعة من بلد أو دخال نقدإومما تقدم تعرف مسألة 

 ءسواباحلوالة، و أو ناًيرساله عإدخال بان اإلكء سوا ،ترتالً و تضخماًنيان البلدان خمتلفك  ما يف،هريوغ

تب ك ال يفمورل حول هذه األيرنا بعض التفاصكقد ذ ومن بلد ثالث، أو نيان النقد من أحد البلدك

  .ها باملناسبةريغ وةياالقتصاد

  



٢١٩

 جائز من جهة :ه اجلواهر عليأضاف والرهن الزم من جهة الراهن،:  الشرائع يف قال:)٣٣ مسألة(

  .ه عليمجاعاإل هاري غيف يكاحمل ورةك التذ يفه بل فيخالف أجده املرن، بال

أَوفُوا ﴿ة يآ و املقطوع به،مجاعاإلى نه مقتض من جهة الراهن، فألونه الزماًكأما : أقول

ثاق، فلو مل يه االست فيمةكاحل إذ لزومه،ى ريق من الشارع للرهن املتعارف، والعرف ي تصد)١(﴾ِبالْعقُوِد

ضافة إىل ه باإل عليدل فيونه جائزاً من جهة املرن،كأما  و،ان نقض الغرضكن الزماً من جهته كي

 املرن قطعاً  يفريجي  البالعقدء  بالوفان األمرإ :لذا قال اجلواهر وللزومه، معىن احلق له، فالاع أن مجاإل

  .ه من احلقوقريغكسقاطه إ على ان احلق له، فهو مسلطك أن بعد

  .سقاطهإ على قدر املفلسي فلما ذا ال: قالي ال

ذمة ء براإن من كتمي لذا ال وة،يالل تصرفاته املك  يف، واملفلس حمجور حق مايل ألنه:قالينه أل

  .ك ذلريغ وه،يونيمد

 ن حمذور،كيمل  أن شمله بعدي دلة األ ألن إطالق الظاهر نعم،،ار للراهنيصح اشتراط اخليهل و

 مقابل  يفحبس الرهن وثاقيمقتضاه االستحيث إن العقد، ى خالف مقتض أنه ون احملذوركاحتمال و

ن يمانع من الد ما الك وأصله،ى مقتض ه الإطالقى  مقتضك بأن ذل، مردودكار مناف لذلي واخل،نيالد

جازة إمتزلزل بنه إحيث ن برهن متزلزل، فحاله حال الرهن فضولة، يمانع من الد  الكذلكبدون الرهن 

   ه، فيثاقياست  ال ألنهس برهن،يلنه إ :قالي، فهل كاملال

                                                

.١ اآلية : سورة املائدة)١(
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 أفىتن إ وباملنع، أفىت أنه ار، اليط اخل شر يفالكشرة اإلكعن التذ يكان احملكرناه كلعل ملا ذو

  .باملنع مجاعة

  .ما أشبه غنب أو أو بيظهر عن إ  الرهن يفاريون اخلكيذا كو

  .رةكال التذكش إف اجلواهريذا ظهر وجه تضعو

 : قال،عدم الصحة حمل نظر أن  الرهن، مع يفرة عدم صحة مجلة من الشروطكظهر من التذينعم، 

 ال، أوكشإ على  إليهسلمهي ال أن شترطي أن عقد الرهن، مثلى  مقتضنايفي هو ماأما الشرط الفاسد، فو

ون املنافع كت أو به رجل آخر،ى رضيمبا  هن، أوالراى رضيمبا  الّإعه يبيال  عه عند حمل احلق، أويبيال 

ار ي شرط اخل يفذاكو، العقد ففسدتى ا شروط نافت مقتض فإن من مثنه،يالد ستويفيال  للمرن، أو

 ،وماًيون الرهن كي أن  أوبوقت الرهن، أو  صفة، يفون العقد الزماًكي ال أن  أوال،كشإ على للراهن

  .ون رهناًكي وماً اليو

 رهناً عند ك البن يفدهيرص أو عل دارهجي م، مثالًيالتسل إىل حتتاج قة اليالوث أن قد تقدم: أقول

ة عند يأخذ فوائده املضارب أو د،يسحب الرص أو ،مثالًارها جيإ أو ع الداريق للمرن بحيث يالدولة، حب

 أو ه بنفس املرن، فياجللوس أو اره،جيإ أو ،ع عند حمل احلق، بل بعده بسنة مثالًيعدم الب واالستحقاق،

  يفماك ،صحتهعلى ء بنا  سنةنيجعله مسجداً مدة مخسك ،ما أشبه أو ءد من الفقرايريمن  أو ه،يذو

  .كفعل بالرهن أمثال ذل الّإ ونه فهو،يعطاه دأن إثاق، فيستاال نايفي ال ،العروة

وجب ينهما مما يتد وماع بعد عقلهياراً للبيثالث مع أو الراهنى  جعل رض يفحمذور أي كذلكو

  . الراهن واملرنمالحظة حقي

  ستلزم يمل  إذا بأس به بعضاً للمرن، فال أو الًكون املنافع كأما مسألة 



٢٢١

خر نتفع أحدمها من در املنحة، واآلياً ري فرهن عنده بع،أقرضه منحة إذا ما فيكذلكما هو كالربا، 

  .ان فرضاًي، ومها متساوريوب البعكمن ر

ث أجاز انتفاع املرن مبنافع ي، ح)عليه السالم( ميبراهإ  أيبسحاق بن عمار، عنإقد تقدم موثقة و

  .)١( املرهوناترضزرع األ مثل الشرب واالنتفاع باملتاع واستخدام اخلادم و،الرهن

ن من يالدء وفاك، ءفايمع وجود نوع آخر من االست أي د بنفسهيرأن إ ن من مثنه،يالدء عدم وفاو

 ، فالءقة والرهن عند العقالي الوثنايفيد به ما يرأن إ وحمذور،  فالما أشبه، أو االنتفاع مبنافعه أو ارهجيإ

  .بأس جبعله من الشروط الفاسدة

ان له أب قائم برد ك واستقرض الولد إذا ماك، ه في ال حمذورأيضاًذا ك صفة  يفقدعدم لزوم العو

املرن واثق بعدم تلف  ألن ال فالرهن الزم،إار، وي اخلك فلكأبوء جان إ :قول املرن في،أموال الناس

  . الرهن يف مناف للوثاقةريغ ي شرط عقالئكن مثل ذلإب، فماله مع وجود األ

 ةاي، مثل املها نفسه عقالئي يفوم، فهوي وماً اليون الرهن كي أن ماإت الرهن، يقعلم حال تويمنه و

 إالّ أنه ه،ريغ وءتاب القضاك  يفرناهكذ و بعض الدول، يفتعارفيما ك، قساطيالسجن األ أو  العبد،يف

  . فتأمل،ات له، لقوة احتمال االنصراف عن مثلهطالقعلم مشول اإلي ال

ما كقرره الشرع، مثل اشتراط الزنا ا، يما مل  أو شترط احلرام،ين  أمث من الشروط الفاسدة،

   ،ناهاك داره لسجرةاث ترن الفيتعارف عند الفساق، حي

                                                

.٦٤ و١٦٠ ص٢ج:  التهذيب،١ ح٨الباب ١٣٠ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)١(
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 خر، اآلةون بنت أحدمها زوجكت أن ما له عند الشرع سبب خاص، مثل فيجةيمثل اشتراط النتو

  .كما أشبه ذل أو ،زوجته مطلقة بدون طالقأو 

ء  ببقا مثالًته لعالق،أخذ مثنهي وعهيبي أن ان للمرن نفس الرهن، الكن يؤد الديمل   أنه إذا شرطوول

 تابك بعد عدم منافاته للاملؤمنون طالق عائلتهم، صح إل يفالدارى املرن ولده فتبقحيث إن ه،  أبيدار

  .العقدى ملقتضو

 صح،يعه من الراهن مل يبي  أنولو شرط، ع باعه من نفسه صحيأراد املرن الب أنه إذا ولو شرط

 أو جعله مسجداً أو ع من شخص خاص،يشرط الب إذا صحي كذلك وه،كباع من مالي الء الشيألن 

  .مدرسة

  املرن؟ إىل نيصل بدل الديفلم : قالي ال

 أن د مقابلي لزعطائه ماالًإكغرضاً، فهو  يؤديناً، بل ما يون البدل عكي أن لزمي ال: قالينه أل

  .جداًعل داره مسجي

 أو مة،ياً قيان مساوكء سوا ن،ي مقابل الد يفان الرهنكنه، يدء أدا على قدريمل  أنه إذا ولو شرط

 ثر،كأ أو اًيمساو أو ةيمتها السوقيان أقل من قكء سوا ذا،كع داره بيل بي من قب فإنهأقل صح، أو ثركأ

  .خل حتت الشرطدي مبا مل كسقاط ذاإ أو سقاط هذا الفضل،إ إىل  املساويري غ يفرجعيو

ون أحد كي أن لي من قب فإنهثر فال،كأى أعط وون الراهن أخذ أقلكيالربا، بأن  إىل رجع إذا أما

 على دل هذا الشرط مع ما نايفي ال وة القصد،يفيكورة كمور املذ األنيالشرط حراماً، والفارق ب يشق

  .تراد الفضل

 بن جعفر، عن آبائهى ل بن موسيمساعإبن ى عن موس ـ ك املستدر يفماك ـ رواه البحار مثل ما

  ه  فيالرهن مبا: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليهم السالم(



٢٢٣

د املرن أقل ي  يفانكن إ وصاحب الرهن الفضل، على رد ،ىثر مما أعطكد املرن أي  يفانكن إ

   .)١(ه فيمبامته فهو يثل قميان الرهن كن إ وه الفضل، عليالراهن، ردى مما أعط

  . الشرط يفالمك وال، األويلمك احل يفةيذ الرواإ

م كحا ال وقدر،ي هو ال ود حفظ مالهيريالراهن حيث إن ولو شرط لزوم الرهن من جهة املرن، 

 كد الراهن التزام املرن بذلي فريقبضه الراهنيرده املرن فلم  إذا ن من احلفظكتميد يشرع مبسوط ال

  . الشرطلي دلطالقصح، إل

 من وجوه ك ذلريغ إىل ،طالقط صح لإلي تفرريتلف بغن إ وه ضمانهعلي أن املرن على ولو شرط

  .الشرط

 الرهن أن  املعاملة، فالظاهركحنومها، فرهن مث ظهر فساد تل أو جارةإ أو عي ب يفولو شرط الرهن

تبعه اجلواهر لقاعدة  وعد،ما جزم به القواكان من قبل الراهن جائزاً، كبالشرط ء وقع حسب الوفان إ

املثمن،  أو من الثمنء جزكع ي الب يفالشرط ألن ،ار الغنبي خ يف استدل به الذيبيالتقرعلى  الضرر ينف

 نأ كال ش و تشمله،دلةات األإطالقردعه الشارع، بل يمل  و،ءن للشرط حصته من أحدمها عند العقالإف

 عقد  ألنهنقول هنا بالبطالن للرهن الإمنا  والبطالن،هما بظهور كمال إىل رجعانياملثمن  أو الثمنء جز

  .نياألمر ني مجعاً ب،ار للراهني حق اخلاألمرى وم بالصحة، فمنتهكحم

   قالةحصل الفسخ باإلإمنا  و املعاملة،كصحت تل إذا علم حال مايمنه و

                                                

.٤ ح١٧الباب ٤٩٥ ص٢ ج: الوسائلك مستدر)١(



٢٢٤

  . الفسخ يفن حق للراهنكيح مل يان الشرط جمرد العقد الصحك فإنه إذا حنوه، وبيار عيخبأو 

  يفمهاريغ أو جارةإ أو عي اشتراط ب يفالةي واملسألة س،تأمل على  حق لهان العقد الباقيك إذا أما

  . العقد املشروطكقالته بعد وقوع ذلإ أو حصل فسخه، أو عقد قد ظهر فساده،

 ار للراهنيخ طل الرهن، والبي مل كه ذليان داعكبالشرط، بل ء حسب الوفا وقع الرهن الن إ أما

وف مث ظهر يطعاماً للضى اشتر إذا ماكار، يوجب اخلي  الختلف الداعي ألن ،ه اجلواهر عليبهما نك

ما أشبه  أو ها عليتخذ زوجةيال  أو طلقهاي ال أن ت الزوجة زوجها من الصداق بداعيأربأ أو ذهام،

  وال األوليف عيوجب التخلف بطالن البي ث اليمثلة، ح من األك ذلريغ إىل ،تزوج أو  فطلق،كذل

  .ءده شييقي  الالذيء براع واإلي البأدلة طالق، إل الثاين يفرجوع مهرها

 ه رهن عليولو شرط :ما عن بعض نسخهك ، قول القواعدإطالق  يفظهر وجه الضعفيمما تقدم و

ل ي التفصالالزم إذ لو من قوة،خي ال: هده اجلواهر بقوليأن إ وع فاسد فظن اللزوم فرهن فال رجوع،ي بيف

  . املعاملةك تل يفحسب الشرط أو  املعاملةك تل الرهن بداعينيور بكاملذ

 قدم قول ،بل حسب الداعي: قال املرن ورط،رهنت حسب الش:  فقال الراهن،ولو اختلفا

 صالة اللزوم تقتضيأ: قالي ته، فالي الظاهر من العمل بالشرط بعد اشتراطه، وهو أعرف بن ألنهالراهن،

  .لزوم الرهن
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ة ذمة ءمع سقوط االران بربا إالّ ،س للراهن انتزاع الرهن من املرن بدون رضاهي ل:)٣٤ مسألة(

 أو املرن، إىل نهيلراهن دا إعطاءة بسبب ءانت الرباكء سوا  قد رهن به الراهن، الذينيالراهن من الد

ح املرن يتصر أو من املرنء براإ أو قالة لثمن املرهون بهإ أو حوالة أو ضمان أو ،نهيمتربع لد إعطاء

  .شراحهم ور مجلة منها الفاضالنكما ذكسقاط حقه من االران، إب

 أن  لوضوحكذل و،الكشإال  وكمن ذلء  شي يفخالف بال: كع ذلير مجك اجلواهر بعد ذ يفبل

  .الرهن التابع لهى  انتهىانته إذا نيالد

موضوع  ال إذ صح،ي مل ك ذل يفحة له ملصل، رهناًكعندى بقي أن  بشرطكني دكيطأع: فلو قال

رثه نفس إث نال من يان الراهن وارثاً له، حك وارتد املرن إذا  سقوط الرهن يفكمثل ذل وللرهن،

احترام   الافر احلريبكال إذ اً،ي فصار حرباًيان ذمك أو سقط الرهن، فينيسقط الديرثه يث ي ح فإنهنه،يد

 أن )الفقه( بعض مباحث  يفرناكقد ذ إذ  فال،كما بدون االستمالأ،  ذمته يف ماك فللراهن استمال،ملاله

وا كه من كمالأسقط ياً يورته حربريمبجرد ص أنه ، الكستملي إىل أن  لهماله ماالًى بق يافر احلريبكال

  . لهماالً

 ريغ إىل  بعض املسائل السابقة، يفكذل إىل ريشأما ك، حصل اتر قهري إذا سقط الرهنيذا كو

  .املسقط للرهنء براه اإل فيتصوريا  ممكذل

   :أقسامعلى  أنه ع رهناً، الظاهرياجلمى بقيت ذمة الراهن عن بعض احلق، فهل أمث لو بر

ء جزا قبال األ يفالرهنء ون أجزاك أو ،ءجز ءجز لكقبال  يف  قبال اموع، أو يفون الرهنكيأن 

، فجعل عقد كاك االنف يفجعل الرهن خمتلفاً  أو،ني املعيف يلكالكخاص مردد ء جز  قباليف أو ن،يللد

  ل هذه الصور كب
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 جارةع واإلي الب يفقسام املوجودة، مثل األاًيلها رهناً عقالئكون ك هلا بعد دلةنه جائز، لشمول األإف

  .مهاريغو

ن بطل لفوات اموع يئاً من الديالراهن شى أعط إذا ، قبال اموعيفان ك هو ما و:ولفاأل

  .ءزبفوات اجل

 آخر كاكبعد انف إالّ من الرهنء  شيكنفيمل  ،ءجز ءجز لك قبال  يفانك هو ما و:والثاين

  .نيمن الدء جز ءجز لكء زاإد يالرهن قد قحيث إن ، ءجزااأل

  يفمن الرهنء جز لك كفي ،نيمن الدء جز  قبال يفمن الرهنء جز لكان ك هو ما و:والثالث

  .نيمن الدء جز لكقبال سقوط 

ستقرض الراهن ي املشاع، مثالًء اجلزكعل جيقد  و،ني املع يفليكالك من الرهن كعل الفجيد قنه إ مث

 اًيلكمنان  أ  عشرةكناراً فيدى أعطن أنه إذا اقرري قبال رهن مائة رطل من احلنطة، فقد  يفريعشرة دنان

 أنه  مثل يفجةيتظهر النتو من املائة،ء من عشرة أجزاء جز كنار فيالدى أعطن أنه إذا اقرريقد  و املائة،يف

 كف أنه إذا ماكمشاعه مرهون،  إذ ال املشاع، ي،لك الكع ذلي حق للراهن بني املع يفليك الكفإذا 

ع يأراد املرن ب إذا ما في احلالكذلك و،كذلكله  يلك ال إذ ،ني املع يفليكعه ال الياملشاع صح بء اجلز

 ،كوكه املفءرهن الراهن جز وجارة اإل يفكذلك واع،حنو املشعلى  أو ،ليكحنو ال على خرالتسعة األ

  .ك ذلريغو

  .أصل ال إذ فاملرجع التحالف، ، هذا الثالثيف همايأ على ان الرهنك أنه  يفولو اختلفا
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  يفاًي باقليك الكدام ذل  ما فإنه،ني املع يفليكالكخاص مردد ء جز  قبال يفانكهو ما  و:والرابع

اقترض صربة  إذا ماكن، يبعض الد يبقن إ وزول الرهن،ي ليك زال الفإذااً، يون الرهن باقكيون يذمة املد

أقل من  ي بقفإذاناً، يدام بقدر الصاع باق د تاب رهن ماكال أن تابه رهناً بنحوكأعطاه  وصوعأذات 

  . الرهنكالصاع انف

ئاً من يشى عطأ أنه إذا عله رهناً بنحوجين أك ،كاك االنف يفعل الرهن مردداًجي أن هو و:اخلامس

ن إ وبالنسبة، أو متهي ققدر بدار مثالًك ، من الرهنكانف ،اهي القرض شنيان عكن إ مثالً ، القرضنيع

  .الكاملرن  إعطاءب إالّ كنفي ه الريمن غى أعط

  من الرهنكنفيقول يمن القرض، قد ء يش إعطاء قبال  يف بعض الرهنكاكان الشرط انفك إذا مث

  .نهمايقد تقدم الفرق ب وحنو املشاع، على قوليقد  و،نيع امل يفليكحنو العلى 

  .رناها، تعرف مما تقدمك ذ اليت اخلمسةريغى خرأ صور كهناو

ء جز آخر إىل ءدا األىتل حكشرط، فهل الظاهر رهن ال ال وازكن ارتكيمل  وأطلق الرهننه إذا إ مث

 أنه من القرض، بعد وضوحء جزء براإ أو ءنسبة أدا أو بقدرء جز لك كاكالظاهر انف أن  أو،من القرض

 بعدي  احتماالن، ال، الرهنكاً من القرض انفءجزى أد إذا حىتء جز ي قبال أ يفس الظاهر الرهنيل

 ثر،كباأل ن الي بقدر الدثاق حاصلين، واالستين عند املديجل عدم تلف الدثاق أليالرهن است إذ ،الثاين

اناً من باب مساحمة يثر أحكأخذ أك ،ن باب مساحمة املرن م ألنهاناً،ي أخذ رهن أقل أحك ذلنايفيالو

  .الراهن

  ع ياجلمء ح مجاعة من بقاي عن صريكح  ما يفظهر وجه النظريمنه و
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 اجلواهر من ظهور  يفه، ملا علله عليمجاعخ اإليالش من ت ذمته من بعض احلق، بلأبرن إ ورهناً،

 يف شعر به مايما كه بتمامه منه أمجع، ءفاي الغرض استونك ون،ي الدءع أجزايثاق جلمي االست يفاالران

  .ل والبعض، جواباً للسؤال عن أخذ الرهنكال على ثاق للمال الصادقيالبأس من االست يالنصوص من نف

 نتفيي  الذينيجمموع الد على ونه رهناًكها  فياختار أنه  عن القواعد منكاه املسالك ما حيفو

ملا   الم القواعد مفهماًكون كي أن نك رهن، لري من غالباقيى بق في،قلن إ وة الذمة من بعضهءصدقه بربا

  .ره حمل تأملكذ

 ره اجلواهر،كما ذ على وركشعار النص املذإال نسلم  و مناقشة،نيال الوجهك ان، ففيكف يكو

ط، يع والتقسيوفق القاعدة من التوز أنه رناكذ تبهما ماك بعض  يفولده وعن الفاضل يكان احملكلذا و

من بعض  أن برإبعاض، ف، ال اجلملة باألءجزاباألء جزامقابلة األء  اقتضا يفاملعاوضةكالرهانة  أن ليبدل

  .املشاعةء جزامها من األريغ أو ثلثاً أو  حبسابه نصفاًكن انفيالد

 ،ما لو تلف بعضه فيعياجلم على  رهناًون الباقيكقتضي عدم يال اجلواهر بأنه كشإه  عليرديال و

  حسب مقابلة على ، الء جزلكمقابلة الرهن مجلة ب يقتضيهو  وه،ياً بقسمإمجاع واطل نصاًهو بو

ط املزبور ي التقس يفهريغ و التلفنيالعرف فارق ب أن ىدعو و الرهن،نيب ونهايشبه ب  ال اليتاملعاوضات

  .ىانته ،قلناه العرف ماء  ضرورة اقتضا، مسموعةريغ

  الفرق، فهو مثل الغنب يفال العرفكشإورة بعد عدم كاملذى وجه لعدم مساع الدعو ذ الإ

  .خراآلء  قبال أجزا يفأحدمهاء  أجزانيشبهة عند العرف بأن العوض ث اليب، حيالنقص بالعو

   كذل إىل بالنسبة إالّ بطالناًى ري ب اليالع أو بالغنبء جز فقد إذا كمع ذلو
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ة من ءبطل الرهن بقدر الرباي  الني العوض يفه الرهن حال يفون حال املقامكياألمر أن ى ، منتهءاجلز

  . العرفكذل على ساعديما كه حباله، ك ترنيب وءة أخذ مقدار الربانيار بيللراهن اخلإمنا ن، ويالد

  .قال بالبطالني فلم الء جزا قبال األيفء جزاانت األكن إنه إ :قاليال و

 ماك مع حق أخذ التفاوت ،بال اموع ق يفعترب اموعي العرف ،ني العوض يفماكهو : قالينه أل

  . الغنب يفماكمع عدم حق أخذ التفاوت   قبال اعتبار الوحدة قبال الوحدة، أو يفبي العيف

ا عشرة أصوع فبانت أل صاع بدرهم زاعماً كباعه الصربة  ما لوك، ءجزا قبال اعتبار األيفو

طلق أ والشارع ،من االعتبارء حنا هذه األن العرف منكتميف املؤنة يان خفكث ين االعتبار حإتسعة، ف

  .العرفى اً ملا لديون ممضكي أن  فالالزم،صةينق وادةيالرهن بدون ز

لو نه إيث ث اموع، حبي قبال اموع من ح يفل الرهنكون كيث يالرهن حب على رديما ال ك

 ءداأل بك للكاكرط االنف ش يفد التوقفكتأينه أال اجلواهر بكشإ ،ل الرهنك كنفين ياً من الدءجزى أد

  .ني من الدريسيء جز ه بدفعكاكن باعتبار اقتضائه عدم الوثوق بالرهن املفروض انفيمن الدء جز

توثقاً  إالّ دايريث مل ياً، حإطالقلزوم التوثق  على ليال دل وان ذا القدر،كالرهن  أن ه عليرديذ إ

  .النسخة ألعله من خط وملن راجعها، ىفخيما ال ك عبارته نوع تدافع، يف أن ىفخيال  وبقدر،

 ني الديفء جزاراد باألي، ال ءجزا قبال األيفء جزاون األكة يرناه من عرفكما ذى ان، فعلكف يكو

   ةية فقط، بل تشمل االعتبارياخلارجء جزاالرهن األأو 
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ل فرد كان ك فإذامة، ي الق يفث لالجتماع مدخلي، حء الباب واحلذا مصراعي يفماك، أيضاً

  يف فرد منهماكنفي مل ،ن عشرةي قبال د يف فجعلهما رهناً،عشرةى سويالمها معاً ك ودرمهاً،ى سوي

ار بالشرط جيان له اإلكقد  وار املرن الباب بدرهم،جيإما لو فرض  فيره الثمرةتظه وة درهم،ءقبال برا

  .ارجيون له حق عشر درهم اإلكيالراهن درمهاً  إعطاء بعد  فإنهح،يالصح

، ك ذلريغ إىل وماً للراهن،ي وام للمرن،ي تسعة أ، االنتفاع بالبابةايمها على تصاحلا إذا ذاكو

مة يق أن فرض و ولد وبنت وزوجة،نيورث املصراع إذا ماكرث، ع واإلي حاله حال البك ذل يففالرهن

 د أربعة عشر،للول و،ةًايام مهاي، فللزوجة ثالثة أل واحد واحد مثالًكمة يق و،نيعشر واموع أربعة

 ذه جرةان هلم من األك كذلك ووماً مرة،ين يعشر ول أربعةكم االنتفاع يفرض تقس إذا ، للبنت سبعةو

  .النسبة

أحد الوارث للراهن  أن نيالدء  قبال أجزا يفالرهنء ون أجزاك  يفان، فقد ظهر مما تقدمكف يكو

:  القواعد قائالً يفه فيلكأشن إ و،كاكفاالنء شاإذا   بقدره من الرهنكن انفيبه من الدينصى لو أعط

  .الكشإ على بهي نصكنفين مل ي نصفاً من الدنيدفع أحد الوارث ولو

 لكعلى  أو ن،يالد على رهن أنه هو وما تقدم، على المه هذا مبينك:  احلواشي يفديقال الشهو

مقتضاه  ون واحد،صدر مء  االبتدا يفالرهن ألن ،كاكرامة عدم االنفك مفتاح ال يفرجح و،منهء جز

  .هيف قد عرفت ما ون،يل الدكء أدا إىل ل املرهونكحبس 

ن مل ترث يالد يأعط ورضن استرجع الورثة األإمات الراهن، ف واًأرضانت املرهونة كنه إذا إ مث

   نيعطوا الديمل  إذا ماأ، رضالزوجة من األ
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ت ين املية دكأعطوا من الترإذا  :قالي بأن ،ةك التر يفالزوجة على رد نقصي أخذها املرن، فالو

 فإذاة، ية مثانكل التركان ك وة،ي مرهونة بثمانرضانت األك  مثالً،ةك من التركمل ترث الزوجة بقدر ذل

  .ئاًي مل ترث الزوجة شرضأخذوا األ وة،يأعطوا الثمان

م تابع كاحل ألن كذل ون ورثت الزوجة واحداً،ي الد يفرضذهبت األ وعطوهايمل  إذا أما

باع  أو ار،ياً خبأرضاملورث ى اشتر إذا ما في،رثتاب اإلك  يفرنا مثل هذه املسألةكقد ذ وموضوع،لل

  .ار، واهللا سبحانه العاملياً خبأرض

 إىل مكان نقداً فتبدل احلك إذا ماكالتلف،  يف مة أوي سقوطه الق يفأخذ الرهننه إذا إ مث

منه ى شخيصار معرضاً له مما  أو اناً فأخذه املرض،ويان حك أو السقوط، إىل د النقديؤية، مما ياجلمهور

مل  ن أوكين مل إم، فكقبل راجع احلايمل  ن أوكميل، فان مل ي التبد يفه، حق للمرن مراجعة الراهنكهال

 كان املالكن إف ،االختالف املتقدمعلى  نيبعد رجوع عدول املؤمن أو  بدل بنفسه، إليهن الرجوعكمي

ن إ وعدومها،ي احلق ال ألن بدل النقد بالفحم،ين أاملرن ولو بى رضن إ أرادء يش يستبدال بأالحق له ا

  . املرهونةنيالع إىل قربد األيري  الذيتعاسرا قدم

ه، ريد من غالنق إىل ن النقد أقربإر، فكبالسخر ، واآلله بالنقد اجلمهوريياد أحدمها تبد أرمثالً

  .حنومها وةيل الوقف والوصي تبد يفه املسألةروا شبه هذكما ذكم، ك الرهن حم يفازكفاالرت

ي كل املليأراد أحدمها تبد إذا ماكداً عنه، يبع أو ، إىل األصلباًيئاً قريد شيريل منهما كان ك إذا أما

  ف يخر بنوع خف، واآلل من اجلمهورييبنوع ثق
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 ن ضرراًكيمل  إذا راهنال ي رأميخر بالعرت، فالظاهر تقدل النقد بالشاة واآليأراد أحدمها تبد أو منه،

  . للراهنكاملل إذ املرن، على صعوبة أو خوفهأو 

عند حلول  ون له مشتركي ال أن ىشخيء بدله بشيي أن أراد إذا ماك ،ه عليأوجب أحدمها إذا أما

 ونك إذ ،ك ذل يفحق للراهن املرن حفظه، فال على عسريث ي، حةبدل النقد بالشاي أن أراد أو جل،األ

  هذا،ني احلقني، فالالزم اجلمع بءف شايكه  في التصرف يفقف أمام سلطة الراهنياً للمرن الرهن حق

  .آخرء نه بشييل الرهن بعيراد الراهن تبدأإذا 

 بدهلا شاة عطيي وأخذ الشاة املرهونةين أك ،نان الرهكآخر مء أراد الراهن جعل شي إذا أما

 ى،خرأ بشاة  الشاة مثالًكع تلية لبيال خصوص ذإ، كون له حق ذلكي أن بعدي مل ،ةيضر مريله غى خرأ

  .ان طرف املرن الراهن بنفسهك إذا لهكهذا 

ه يف بدل مباي أن  فالالزم،ن أحدمهاكمي ث الينفس املرن ح أو ،العدول أو مكان احلاك إذا أما

ل أمر كا ل ألعة،ال فالقرإ و،انكن إ العدل أو مكن اجلمع قدم نظر احلاكميمل وإذا  ،ني احلقنيمجع ب

  .التلف أو ان خوف السقوطك إذا ما فين جمال آخر، هذاكيمل  أن  بعد،لكمش

  مما الان مهماًك إذا أما ،ءشي  مهم عرفاً فالريان الترتل غك فإذاان خوف الترتل، ك إذا أما

 ان الكن إو ،ءشي ضر املرن فالي ال وعند الراهنبأس به  ان الكن إعد ضرراً، فيث يتحمله الناس حي

حيث ، نيمخس إىل ن تترتلقة مائة، واآليأقرض مائة والوث إذا ماك ،ضر املرنينه كبأس به عند الراهن ل

 راجع  أىبنإلها، في تبد يفكنه، حق له مراجعة املالي دفيكقة تين الوثكحنوه مل ت أو راهنالى عصن إنه إ

  بدونه  أو ل مبراجعة العدل،ين حق له التبدكمين مل إم، فكاحلا
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  . القرضفيكيه مبا ؤالالزم بقاقة، فين الرهن جعل وث، وألضرر الل يلدل

ى مقتض وضرر الل يان الدلكث يح ورده املرن،يمل  وليأراد الراهن التبد إذا علم حال مايومنه 

  .كذلكان كان خوف الترتل ك فإذاقة، يونه وثك

صح الشرط  ،من عقد الرهنِض ،كراهن التدارال على انكتلف  أو ترتل أنه إذا شرط املرنوإذا 

ن حق كمين مل إآخر رهناً، فء قلنا به جلعل شين إ العدل أو مكاراجع احلء  الوفا أىبنإله، في دلطالقإل

اً مبثل يامه لتحققه عقالئكون رهناً له أحكي كبذل أنه أخذ متاعاً آخر منه بعنوان الرهن، والظاهري أن له

  .ه عليف به املشروطيمل  وجعل شرطاً إذا كاح مبثل ذلكع والطالق والنيتحقق البيمل ن إ و،كذل

صل العدم بعد  أل،السابق رهناًء الشيرجع ير مل ع، مث رجع السجعال له بدالً وحصل الترتلوإذا 

م، الظاهر لزوم كحا ث اليأخذ هو حي أو  مورد الشرط يف للرهنم بدالًكعل احلاجيما في ول،يعدم الدل

  .عطبت أخذ الشاة بدهلا رهناً وانت الشاة رهناًكن إن، فكما أماملماثلة مه

  .ليها خوف التطوكة نترريثكوهنا فروع 

 نيب ونهين ثبت صدقه حال بإانة حقق، فيد اخليري أو  الرهن يفاملرن خانن إ :قال الراهن مث لو

ه مبجرد  عليمكال حإ و،نن حلف املركن مل تإنة، في الباملدعيى فعل الإما أشبه، و أو ليفكانة بياخل

  .حبلف الراهن أو ولكالن

ن كيمل  ن أوكمين مل إسترجاعه، فا  يفمكأخذ الراهن الرهن من املرن اغتصاباً راجع احلاوإذا 

 ،من باب التقاص آخر منه، ولو بالقوة رهناًء يخذ شأ ـ ن من استرجاعهكتميمل ن إ  ـم حق لهكحا

  .ان أوىلكلرهن ا إىل ان أقربكلما ك أنه قد تقدمو
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ب جيال  ود املرن،ي  يفمانةأالرهن ى بقي)  للرهنكالف (كبعد ذل و: الشرائع يفقال :)٣٥ مسألة(

  .مع املطالبة الّإمه يتسل

من  وة،يشرع ة اليكمانة مالأد املرن بعد انفساخ الرهن ي يفى بقي أنه مراده: ك املسال يفقال

 مقبوض  ألنهكذلكان كإمنا ة، ويمبطالبته خبالف الشرع إالّ هاكمال إىل مهايلوازمها عدم وجوب تسل

لو  مبرتلة ما عة الي مبرتلة الودريمانة فتصت األيقة بقي سقطت الوثفإذامانة، أ وقةيان وثكقد  و،كذن املالإب

عنه حنوه هو املعرب  وهذا وعالمه به،إ وًءه ابتداكمال إىل لزمه ردهيث ينسان، حإدار  إىل ح ثوباًيطار الرأ

 ألن ن،يمرأحد األ إىل جب املبادرة في،كه دون املال عليناًيالشارع جعله أمحيث إن ة، يمانة الشرعباأل

  .ىانته ،دهي  يفونهكرض بي مل كاملال

قة يالوثء مانة بعد انتهاأ، فال ك بعد ذلاألذنن يقد زال فمن أ وان بالرهانةك األذنن إ :هفيو

  .بهى رضي  الكواملال

 مات أو علم،ي هو ال ولهيكالرهن وى  أجرفإذاان خارجاً عن حمل البحث، ك رضاه نعم، لو علمنا

ال لزم إ و،املال فهوء ببقا يرض ون علمإصاله املال، فيإ أو عالمه،إلزم  ينس أو وارثه، إىل انتقل املالو

  .صالياإل

 زالت زال،  هنا بالرهانة فمذذناإلد ييتقى دعو و: قال، قول اجلواهر يفعلم وجه النظريمنه و

  .ىانته ،ة له باالرانيمدخل نئذ أمر آخر اليمانة عند املرن، فهو حمدفوعة بعدم استلزام الرهانة األ

  .الكشإ للجواب بال  فأي،كثر من ذلكالرضا ال أ وذناإلانت بقدر كصار أمانة نه إذا إ :ه فيذإ

   أأبر إذا ون املرنكي أن ينبغي: رةكالتذ يك حم يفلذا قال العالمةو



٢٣٥

ى عل الّإ هه عندكتري مل  ألنه،رد الرهني أو ءبراعلم باإلي أن علم الراهنيمل  ون،يالراهن من الد

مثله  وله،يشعر به دليما كاللزوم،  ينبغيمراده ب وه،كبتر ي قد رض ألنهعلم إذا قة، خبالف مايل الوثيسب

 واملضاربة واملهر بعد ةرة واملزارعة واملساقاجا اإل يفنية والعيعة والعاريالودك ،ةيكمانات املاله من األريغ

  .هاريغ واالنفساخ

ذا كوقت  يف جل، أوعند األ أو ؤد احلق مطلقاًيمل ن إ  عقد الرهن يفالراهن على ولو شرط املرن

  .ار للمرنيان اخلك و،بطل الشرط و صح الرهن،عاًيون الرهن مبكي أن ،ذاكصورة  يف أو

ع سبباً خاصاً، فهو مثل يث جعل الشارع للبيعة، حيالف الشرخي  شرط فإنهأما بطالن الشرط،

  .ما أشبه أو ون زوجته مطلقة،كت أن شرط أو س،كبالع أو ،ون البائعة زوجة للمشتريكت أن شرط

فساد هذا ل إليال دل و،س مفسداًيالشرط الفاسد ل أن  حمله من يفأما صحة الرهن، فلما تقررو

بطالن مثل هذا ء بطال هذا الشرط الفاسد للرهن القتضاإاجلواهر ل يتعل والشرط للعقد باخلصوص،

د ييوجه التق على انكن إ ألنه  ظاهر الوجه،ري غ،الرضا على ه في علقوا الرضا الذيالشرط بطالن العقد

  . االلتزام يفوجه االلتزامى عل ال

ونه كشرط  إذا :ري التحر يفلذا قال ول شرط فاسد للعقد،كبطال إورة لزم كصحت العلة املذ ولو

 خ عدم الفساديقواه الشى ه نظر، والذ في،فساد الشرطفسد الرهن بي، هل نيجل بالع األعاً عند حلوليمب

  يففت بهيمل  أنه ني ظاهر الوجه، فمن أريخ غيالم الشكس ينه لأر بي ورد اجلواهر للتحر،ديهو جو

  .تبهكبعض 



٢٣٦

مل  إذ ،ءبالوفا إالّ توقفي نه الأ لبطالن الرهن بالًي تعلك قول املسال يفرومما تقدم ظهر وجه النظ

  . التزام يف التزام ألنه ناقضاً، لقاعدة عدم بطالن املعاملة ببطالن الشرط،كون ذلكظهر وجه ي

 ار الغنبي خ يفما قرروه على ضرر الل ي فلدل،ظهر له بطالن شرطه إذا اريللمرن اخل أن وأما

  .الرهن املشروط  علىاًيحنوه مبن وان القرضكإذا 

بع أجربه ي مل فإذا شرط فعل،  ألن األوله صح،كلمي أن  أوع الرهنيبي أن ان شرط املرنك إذا أما

 حي صحكذل وجة،ي شرط نتوالثاين، مكجباره باعه احلاإن كميمل وإذا  خر، الشروط األ يفماك ،مكاحلا

  . حمله يفما قرركة والطالق ي مثل الزوج يفصحيمل ن إ و،ك مثل املليف

وجه على  ـ فلو قبضه املرن: ك املسالفيف ان،كوجه  ي ظهر بطالن الرهن بأفإذاان، كف يكو

ل كفاسد  وع فاسد،يبعده مب وجل رهن فاسد مدة األ يف ألنهبقائه،جل إلضمنه بعد األ ـ فساد الرهن

 ،كذلكان فاسده ك مضمون ريح الرهن غيان صحكث ي فح،عدمه و الضمان يفحهيتبع صحيعقد 

لوازم  على ايما تراضأ ك ذل يف، والسركذلك ففاسده املشتري على ع مضموناًيح البيان صحكث يحو

صلى (قوله  إىل  مضافاً،ه عليكدفع املال والضمان، على ان مضموناً فقد دخل القابضكث يالعقد، فح

ون كيضمون  مريون غكيث يح وهو واضح،و ،)١(تؤدي د ما أخذت حىتيالعلى  :)اهللا عليه وآله

  .المهكآخر  إىل ،مانةم واقعاً مبرتلة األيالتسل

   إالّ لمامك  يفررتكتن إ و،ضمني ما ال وضمنيما قاعدة : أقول

                                                

.١٢ ح١الباب ٥٠٤ ص٢ ج: الوسائلك مستدر)١(



٢٣٧

حيث إن  وها، عليهريغ واسبك امل يف)رمحه اهللا(ى خ املرتضيلذا استدل الش ول،يالدل إىل ا حباجةأ

  يف حمتمل االستنادري غإمجاعة، فال يلك  إليهن االستنادكمي طبقها هنا، استدلوا ا مبا ال على ن أفتواالذي

طلقوا أهم ريغ وصحاباأل: ذاك هكث عبارة املسالي حمل مناقشة، حمجاعاإلى املسألة، بل أصل صغر

س ي لمجاع لفظ اإلريغ أن  الرسائل يفخير الشكقد ذ وها أحد، فيالفخيمل  و هذه القاعدة، يفالقول

  .كمثل ذل إىل م خمالف للقاعدةك ح يفتندسي أن نكمي بقوته، فال

ان الالزم ك صحته،  ببطالن الرهن فسلمه زاعماً جاهالًان الراهنك أنه إذا القاعدةى ه فمقتضعليو

 فقط، هقييسنن الب إىل  هامش اجلواهر يفسنادهإتب العامة، فك وتبناك  يفةيد املروي ال الضمان، لقاعدة

  . ظاهر الوجهريغ

القاعدة ى ان عاملاً بالبطالن فمقتضك إذا ل الغرور، أماي مشله دلأيضاً ن جاهالًان املرك نعم، لو

  .الضمان

 ضمان وجه ال على  قبضهيفذن أ ك لعدم الضمان بأن املالك استدالل املسال يفظهر النظريمنه و

 رياملانع غ حاصل، وذناإل معلوم، فريعدم رضاه لو علم بعدم اللزوم غ و،كذلكه، واملتسلم تسلمه منه في

  . الصحةمطلق، ولو بداعي د بالصحة الي مقكاملال إذن  إذ أنمعلوم،

 علم عدم رضاه لو علم فإذاعم،  األ يفالمكال إذ خص، استدالل باأل، معلومرياملانع غ: مث قوله

  .ل عدم الضمانيون دلكيذا  بعدم اللزوم، فما

 ،ديل اليشمله دليال احترام ماله، مل زأاملال بأن  الراهن مع علمه بالبطالن سلم أن فرض مث لو

  يف حصل العطبفإذاالورثة،  إىل ل املال مات انتقفإذازال بنفسه احترام ماله، أ من ريغ إىل النصرافه

  زمام 



٢٣٨

  .ذهبوا احترام ماهلمين هلم وهم مل ون املال اآلكن وجه لعدم الضمان بعد كيمل 

جهل املؤجر،  و مع علم املستأجر بالفسادأجرةملست انيضمان الع إىل املسألةة ياليظهر سي كبذلو

  يف رمبا ظهر من بعضهم: اجلواهر يفحنوه، بل ونيان الفساد بغصب للعك إذا  املستعارة، خصوصاًنيوالع

 ،حنوها وعةي والودة املضاربة واملزارعة واملساقا يفالمكمثل هذه ال و املزبور،مجاع اإلنايفيجارة ما باب اإل

  .)ضمنيما (ة قاعدة يلكتاب املسابقة عدم ك  يفكلر املساكقد ذو

 ئع لون الباإع الفاسد، فيهو عدم الضمان بعد الب و للمسألة، الثاين الشق يفالمك الأيتي كمث بعد ذل

 أنه  على دخل الذيهو القدر وس مبغرور،ي جاهل لزم الضمان بقدر ما لان عاملاً بالفساد واملشتريك

  .نيمة العين ظاهره الضمان بقدر قهم الضماإطالقنما يب ،ضامن

ل منهما كان ك إذا ماك، ةين متساوي الرهن والدني بدلةاوم املبيمة يانت قك إذا ما فيتظهر الثمرةو

 ن،يضمان عشر على ن املرن دخلإ، ف مثالًني بأن صارت ثالث،ك بعد ذلنيمة العين وارتفعت قيعشر

 املشتري ضمنيالبائع الراهن عامل بالبطالن، فلماذا ن  أاملفروض و الزائد مغرور جلهله بالبطالن،يفو

  .ها في هو مغرور اليتالعشرة

 عيه قبل الب عليدمهاي لفرض وضع ،المها ضامنانك غصباً، فنيالع ونيان أحد من الدك إذا أما

 اران مغروراً فالقرك إذا ماأن مغروراً، كيمل  إذا  أتلفالذي على قرار الضماناألمر أن ى بعده، منتهو

  .الغارعلى 

ع فاسد، ولو يده ببي يف انكذا لو ك وزل الضمان،يمل  وولو غصبه مث رهنه صح،:  الشرائع يفقال

  .أسقط عنه الضمان صح

  املغصوب ن إ ، مثالدار مثالًكئاً ينسان شإغصب ي أن  هو األولمكاحل: أقول



٢٣٩

عل املغصوب منه جيغصب بعد ال و،وناً له قبل الغصبيان مدكأو  ،ئاً من الغاصبيمنه استدان ش

إمنا  وه، عليلي بعد عدم الدللألصلد يقبض جد إىل تاجحي ال أنه املغصوب رهناً عند الغاصب، والظاهر

  .له الشامل للمقامي دلطالقصح الرهن إلي

صل حيمل  و، من قبلان حاصالًك بأن الضمان كهو الضمان، قد استدل له املسال و الثاينمكواحل

امع الضمان، جيهو الرهن املقبوض  واحلاصل ألن له،يزيصل ما حيمل نه إ :قلناإمنا و ستصحب،يله فليزيما 

  .انكما كهو رهن  و مضموناً ضمان الغصبريصي  فإنه الرهن، يفاملرنى ما لو تعدك

د ما أخذت يالعلى  :)عليه السالم( لقوله وض،ر استمر الضمان لعدم املعاينيونا متنافكيمل وإذا 

 هي وةيانت حالة الرهن القوك الّإأضعف من استدامته، وء ل شيكء ن ابتداوال ،)١(يتؤد حىت

فألن ال متنع حالة ؤه، كما إذا طرأ التعدي على الرهن،  ابتداهي وفةي الضمان الضع نع حالةمي استدامته ال

استدامة لى  عالرهنء ابتدا أما لو طر في استدامته،هي وةيحالة الضمان القوالرهن الضيعفة وهي ابتداؤه، 

  .ىانته ،الغصب أوىل

 إذا ماكوجه لالستصحاب بعد تبدل املوضوع، فهو  النه إ : األول علىردي إذ ل نظر،ك اليفو

  .ك ذلريغ أو استعاره أو استأجره إذا ماكالت الغصب، ي سائر مز يف احلالكذلك وغصبه مث اشتراه،

  .ةيكمانة مالأون كيبعد الرهن  واً،كلام أو مانة شرعاً األريد غين املنصرف من الأب: الثاينعلى و

                                                

.١٢ ح١الباب ٥٠٤ ص٢ ج: الوسائلكدر مست)١(



٢٤٠

ستدل مبثله هنا لنقضه ي أن نكتمي القائل به ال حىت و،د من استحسانيس أزيلنه إ :الثالثى وعل

 ،زوال الضمان مبجرد العقد إىل  القواعد يفلذا ذهب العالّمة و نفسه، يفتهيباستحسان آخر، بعدم متام

 جامع الشرائعك أيضاًن يقد نقل زوال الضمان عن آخر و،قرب زوال الضمان مبجرد العقدواأل: قال

  .مهاريغ وجممع الربهانو

 أو ع فاسديب أو ده بسومي  يفانكما لو كحنوه،  أو ل مورد غصبك  يفالةيهذه املسألة سو

 أو ةاملساقا أو املزارعة أو ارجياإل أو املضاربة أو ، مث حصل الرهنكما أشبه ذل أو  مضمونة استعارة

  .القاعدة زوال الضمانى ث مقتضي حها،ريغ

 اً،ريثك نيال املقامك  يفان اختالفهمكن إ ود،يقبض جد إىل اجيالقاعدة عدم االحتى مقتض أن ماك

  .ليالدلى  مقتض يف مع استوائهما، مورد يفعدم الضمان و مورد، يفقد فصل مجلة منهم بالضمانو

 ،ءذناً بالبقاإفد يمل ن إ و: اجلواهريف قال .سقط عنه الضمان صحألو  أنه هو وم الثالثكواحل

  .نئذيمث حاإلء  من الرضا به بقاكة ذليضرورة أعم

  .سقطه يثبت ضمان حىتيقبل التلف مل  إذ ب،جيمل  سقاط ماإنه إ :قالي ال

ة أل تربيب، فهو من قبجيمل  سقاط ماإونه ك لعدم فيكيذمته للضمان بالتلف  ؤي: القينه أل

 على ، فعموم تسلط الناسك ذلريغ إىل ى،صحتها النص والفتو على دلّ  مباضيب عن عطب املريالطب

  .سقاطصحة اإل على ليأنفسهم دل وحقوقهم وأمواهلم

  : قال للغاصب إذا ماك ال مطلقاً، ، اجلهة يفسقاطعلم صحة اإليمنه و



٢٤١

ة صور يف  صورة موا بسبب الربد، أو يف صورة افتراس الذئب للشاة، ال يفكسقطت ضمانأ

  .بعضاً أو الًكسقاط احلق قابل اإل إذ ذا،كهو ،ئهيمن السفر دون عدم جم يولدء يجم

عن رأس الشاة دون  خر، أو عن نصف الشاة دون النصف اآلكسقطت ضمانأ: لو قال مثله ماو

  .هريغ ورثتاب اإلك  يفماحققنا على ،ع رأس الشاة مثالًيث قلنا بصحة بيتها، حيبق

  



٢٤٢

  . للراهنصل من الرهن من فائدة فهيحيما  و:لشرائع ا يف قال:)٣٦ مسألة(

ض يمنهما مستف يكه، بل احمل عليهي بقسممجاعال، بل اإلكش إخالف وال بال:  اجلواهر يفقالو

  .ىانته ،نيضرورة املذهب بل الدى ن دعوكميالنصوص، بل ك

عليه ( ني املؤمنريأمى قض: قال أنه ،)عليه السالم( عبد اهللا  أيب بن سنان، عنعبد اهللاى رو: أقول

   .)١(ه عليغلته حتسب لصاحب الرهن مما أن ل رهن له غلةك  يف)السالم

 رض األ يف: قال)عليه السالم( ني املؤمنريأمن إ :)عليه السالم(  جعفر أيبس، عنيوعن حممد بن ق

مله خالصاً، مث ع وتسب له نفقتهحي أنه ،ها ماله علينفقأ فزرعها و،ها مثرة فيسيرنها الرجل لياجلرد 

دفع يماله فل  استوىففإذاماله،  ستويف ي حىترض ارن به األ الذيحسبه من ماله فيرضب األينظر نصي

   .)٢(صاحبهارض إىل األ

سأله عن رجل ارن داراً هلا غلة  أنه ث،ي حد يف)عليه السالم( عبد اهللا  أيبوعن ابن عمار، عن

   .)٣(الدارلصاحب : )عليه السالم(  قال،ملن الغلة

 أن ل رهن له غلةك يفى وقض: ث قالي حد يف،)عليه السالم( عبد اهللا  أيب العباس، عن أيبعنو

   .)٤(ه عليغلته حتسب لصاحبه

  الدواب والدار ء راك يف :قال أنه ،)عليه السالم( سالم، عن الباقروعن دعائم اإل

                                                

.١٦٤ ص٢ج:  التهذيب،١ ح١٠الباب ١٣٢ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)١(

.١٦٤ ص٢ج: التهذيب، ٢ح ١٠الباب ١٣٢ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٢(

.٣٩٦ ص١ج:  الفروع،٣ ح١٠الباب ١٣٢ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٣(

.١٦٥ ص٢ج:  التهذيب،٤ ح١٠الباب ١٣٢ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٤(



٢٤٣

ون رهناً مع كي أنه شترط املرنيإالّ أن  له للراهنك كاع املرهونة ذليغلة الشجر والض واملرهونة

  .اتيها من الرواريغ إىل .)١(األصل

  .لألصلالغلة والربح تابع  أن قاعدةضافة إىل باإل

  ألنهة للرهن،يمية ارتفاع القيظاهرهم تبع أن  بعد،الرهن أم الء تبع النمايهل  أنه  يفم اختلفواإمث 

رنا كما ذك، ريثكاملتعارف من عدم االرتفاع ال إىل المهمكاف بعد انصري ن الكل ،ء الرهن شي يفزديمل 

  . عن مثلهدلةل النصراف األيث للمرن التبدي، حريثك االخنفاض ال يفمثله

 فصارت ،جي اخلل يفنتعارف اآليما ك، نيالتثمء بألف مث جاى  تسو اليترهن داره أنه فرض فلو

صارت احلرب فارتفعت  إذا كذلك و،ني احلقنيعاً بآخر، مجء ل الرهن بشيي تبدك حق للمال،ئة ألفمبا

  .ك ذلريغ إىل  ألف،نيمخس إىل  من مخسة آالفارة مثالًيمة السيق

 ة مرآ ألنه املرجع العرف،انك ،ضي التعو يفحد احلق إىل االرتفاع هل وصل أن  يفكش ولو

  جانب الترتل يفكذلكان املرجع االستصحاب، وكه العقد، فلو اختلف العرف  عليبيني  الذيازكاالرت

  .ليأراد املرن التبدإذا 

ن خالف املتعارف كيمل  إذا  رهن فإنهما أشبه، وسمن الدابةكاملتصل ء  النما يفعرف احلاليومنه 

  ال اليتمسنت الشاة إذا ماكونه رهناً، كرج عن خي السابقكاز له، واالّ فهو كوجب عدم مشول االرتيمما 

  يف كشتري أو ،لي التبدكنئذ هل للماليح وأرطال بقدر مائة رطل،بقدر عشرة  إالّ تسمن عادة

                                                

.١ ح١٠الباب ٤٩٥ ص٢ ج: الوسائلك مستدر)١(



٢٤٤

 وم للمرني ،اةي جعالها مهااألصلادة ضعف يانت نسبة الزك إذا التصرف مع املرن، مثالً

 إىل ول أقربرهناً، واألء الشيء بقا إىل  أقرب الثاين احتماالن،،كما أشبه ذل أو ،ومان للراهنيو

  .ن استصحابكيان املرجع التصاحل لو مل كاً كوك مشمراأل يبقن إ واز،كاالرت

ض يون للمرن حق التعوكي أن بعدي ث الي متعارف، حري غهزل هزاالً إذا علم حال مايمما تقدم و

ستدل ا ي يكربط هلا باملقام،   نقص الرهن ال باب يفات الواردةيله، والروايتبد أو بتفاوت الرهن

  .صل عدم حق املرنأل

ن ي رجل رهن عند آخر عبد يف،)عليه السالم( عبد اهللا  أيب، عنكاملل رواه الفضل بن عبد مثل ما

 ون حقهكيداراً فاحترقت، أ أو :قلت. نعم: )عليه السالم(  قال،خر اآل يفون حقهكي أحدمها، أكفهل

:  قالى،خر األ يفون حقهكيمها، أاحدإت ك فهلنيدابت أو :قلت. نعم: )عليه السالم(  قال، التربةيف

  أوى، فعمغالماً فأصابه جدري أو اماً ففسد،طع أو ه،كتر ت من طول ماكمتاعاً فهل أو :قلت. نعم

ون كي ،حنوه واحد وهذا: )عليه السالم(  فقال،تكهل نشرها حىتيمل  وتعاهدهايمل  وةيها مطوكاباً تريث

   .)١(ه عليحقه

 ، أحدمهاكن فهليرجل رهن سوار: )ه السالمعلي( عبد اهللا يبقلت أل:  قال،د بن زرارةيوعن عب

  يفون مالهكي:  قال،ادمت أو  رجل رهن عنده داراً فاحترقت يف:قال و،يما بق فيه عليرجعي: قال

   .)٢(رضتربة األ

  ة كاململو أو الدابة أو ولو محلت الشجرة: ان، فقد قال الشرائعكف يكو

                                                

.١٦٥ ص٢ج:  التهذيب،١ ح٦الباب ١٢٨ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)١(

.١٤٦ ص٢ج:  التهذيب،٢ ح٦الباب ١٢٨ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٢(



٢٤٥

ثر، ك واألشهراأل إىل رهكقد نسب ما ذ و،ظهراأل على األصلكان احلمل رهناً كبعد االران 

  .اًإمجاعون كادت تكواملشهور شهرة 

به اإلمامية، وعن الغنية والسرائر اإلمجاع عليه، وعن األخري منهما مما انفردت  أنه عن االنتصارو

  .)عليهم السالم( تيأهل البأنه مذهب 

 رية للمحقق، والتحريت النهاكف ونعن املبسوط واخلال يكهو احمل وةيخر عدم التبعوالقول اآل

ل يم و،جممع الربهان وجامع املقاصد والروضة وحي والتنقيضاح واملختلف واإلرشادرة واإلكوالتذ

  .ه عليمجاع درسه، بل عن اخلالف اإل يف واحملققكاملسال

م كعدم احل وند عقده، الرهن ع يفول بعد عدم دخول الثمروجه لأل ال إذ ، الثاينقربواأل

شترط يإالّ أن  :)عليه السالم( ث قالي، حكدة لذلية الدعائم املؤيقد تقدمت روا و،ك بذلرعيالش

   .)١(األصلون رهناً مع كي أن املرن

 الدابة أو انت املرأةكإذا  :قال أنه ،)عليه السالم( عبد اهللا  أيب عنى،خرألته اين روا أعلميومنه 

 ،)٢(مهاتوالد رهن مع األ فاأل،توالدت الغنم أو تجت الدابة،ن أو مة ولداً،الغنم رهناً فولدت األأو 

بأنه تبع  واز القائل بأن النتاج رهنكما استدل باالرتك، كاز ذلكان االرتك إذا ما على حتمل وأن البد

  .نيالعء من أجزاء بأن النما وة ولد املدبرة،يتبع على مبا دل و،ك املل يفماك

 املدبر ولد واز،ك لالرتك املل يفتبعيإمنا ة، ويال نسلم التبع واز،كارتما ال  فيالمكالن إ :ها عليرديو

  .ةيعدم التبعى قوه فاألي وعل،مطلقاًء جزامن األء س النمايل وب،يالتغل على العتق مبين أن ل، معيللدل

  

                                                

.١ ح١٠الباب ٤٩٥ ص٢ ج: الوسائلك مستدر)١(

.٢ ح١٠الباب ٤٩٥ ص٢ ج: الوسائلك مستدر)٢(



٢٤٦

نهما عموم مطلق، يب أو ،نيمتوافق أو ن،يري متغانينياملرن رهنان بد دي  يفانك  لو:)٣٧ مسألة(

 ناريمائة دكن ي تبانيني الدنيان بك فإذاالراهن أحدمها عمل بالرهن حسب القاعدة، ى من وجه، مث أد أو

نار، يمائة دى دأن إ الراهن إىل املرن الدارى د أ، قبال رهن بقرة يفمائة درهم و قبال رهن دار،يف

  .مائة درهمى أدن إ والبقرة

نار ي قبال مائة ديفى خرأ ودار ،ناري قبال مائة د يف مثل دار، متاثلنيني الدنيان بكن إ ذاكو

  .ىخرأ

ة يأ أن علميمل  و،ناريمائتا دى خر قبال األيف ونار،يمها مائة داحدإ قبال  يفانت دارانك إذا أما

ي  ثلثكاكالقاعدة افتى الراهن مائة، فمقتضى  وأعط،ني قبال املائت يفتهمايأ و قبال املائة يفنيالدار

  .ل منهما الثلثكمن  أي ن،يالدار

 كذل ول منهما ثلثان،كمن  إىل ني أربعة أثالث الداركاك، فمقتضاها افتنيتائالراهن مى أعطوإذا 

  .لقاعدة العدل ،كثلث تل و قبال ثلث هذه يفل مائةكن، في قبال دار يفمثائةثالألن 

  يفن، والتوافقيالد أو  الرهن يفريالتغا أي ،نياملتوافق ونيريمتغاربع لل ظهرت الصور األكبذلو

  .أيضاًما ظهرت صورة االشتباه كن، يالد أو الرهن

  :ر ثالثة منهاك نذ،لواناًأ متعددة أما صور العموم املطلق، فهي

ل الدار، فلو ك قبال  يفنيأخذ مائتي قبال رهن نصف الدار، مث  يفأخذ الراهن مائةي أن :األوىل

  الرهن يفنياملائتى ، ولو أعط الثاينل الدار بالرهنكء  البتال،من الدارء  شيكنفي ال  األوىلاملائةى أعط

  . قبال املائة يفرهن النصف يبقإمنا ، وكل قد انفكل مبا هو كرهن ال ألن  نصف الدار،ك انفالثاين

  قبال   يفنيأخذ مائتي مث ،ل الدارك قبال  يفأخذ الراهن مائةي أن :ةيالثان



٢٤٧

 املائةى أعطوإذا  ى،خرأل الدار برهن مائة كء البتالء  شيكنفي مل نيملائتاى  أعطفإذانصف الدار، 

  .ني قبال املائت يفخر رهناًالنصف اآلى بقي و، نصف الداركل الدار انفك قبال  يفاليت

 فإذا ،ل الدارك قبال يفى خرأأخذ مائة ي قبال نصف الدار، مث  يفأخذ الراهن مائةي أن :الثالثة

  يف اليتاملائةى أعطوإذا  ى،خرأل الدار مبائة كء البتالء ى شكنفيمل  قبال نصف الدار  يف اليتاملائةى أعط

ل كون كي أن القاعدةى ان مقتضك، كذا أو قصد هذاب مائة الى أعطوإذا  النصف، كر انفل الداكقبال 

 ون ثالثة أرباع املائة من هذاكي أن  أو،كذا أو ون املائة هلذا الرهنكي ألن ةيال أولو ذ، إ من رهننيمخس

  . مثالًكربعه من ذاو

 كاكوجب انفي ان مائته مقابل نصف الدار الك  الذياخلمسون ذإ نصف الدار، كنفيه يوعل

  .ءيش

 كنفيذا ك و نصف الدار،كنفي فبسبب أدائه ،ل الدارك قبال  يفان مائتهك  الذيأما اخلمسون

  .الثاين نصفها للرهن و األول أعطاها نصفها للرهن اليتاملائة أن قصدن إ نصف الدار

  :ومما تقدم ظهر طرفا العموم املطلق

  .ىخرأل الدار مرة ونصفها كنار فقط رهن يمائة دكن واحد، يون مقابل دكي أن :ولاأل

ة، ي آخر مرة ثانني مخسإضافة املائة بكتل ونار مرة،ينان مائة ديون مقابل دار واحدة دكي أن :الثاين

  .لكشمل الي الرهن أدلة إطالق ذإ

  ن والرهن عموم ي الدنيان بك إذا ماى وه:  الصورة الرابعة يفالمكالي بق



٢٤٨

  :من وجه وهو قسمان

 ثلثه يف و خنل، الثاين ثلثهيف و ثلثه عنب، يفان له بستانك إذا ماكون الرهن موزعاً، كي أن :ولاأل

نب الع(البستان  ي مث جعل ثلث،ن مائةي قبال د يف)العنب والتمر(البستان ى الثالث تفاح، فجعل ثلث

 ، النخل دون العنبكالراهن مائة النخل والعنب انفى أعط فإنه إذا ى،خرأن مائة ي قبال د يف)والتفاح

العنب برهن ء  البتال، التفاح دون العنبكمائة التفاح والعنب انفى العنب برهن آخر، ولو أعطء البتال

 ث تقدميئة بدون قصد، حماى أو أعط، ك من ذانيمخس و من هذا الرهننيمائة، مخسى أعطوإذا  ، آخر

 ألن نصف العنب، ونصف التفاح و نصف النخلك انف،ةيو األولل رهن لعدمكنصف  إىل نصرفيأنه 

  .ل نصفهك من كالراهن مائة انفى  أعطفإذا، ني قبال املائت يفانتكالثالثة 

 ،ري مخسة دنانمهاتأ ستون منه ،ناراًي دنيمثان واستدان مائة إذا ماكن موزعاً، يون الدكي أن :الثاين

انه كد و والثالث، األول قبال يفنار، فجعل داره رهناًيمهات دأستون  و،ريمهات عشرة دنانأستون منه و

  . والثالث الثاين قبال يفرهناً

قد  و،ري قبال اخلمسات دنان يفانتكالدار  إذ انه،كنصف د و دارهكالثالث انف و األولى أعطفإذا

انه كنصف د يبق وريت الدنانيقد أعط وري قبال الدنان يفان نصفهكن اك والد،ريت اخلمسات الدنانيعطأ

  . قبال العشرات يفرهناً

 كاخلمسات فقط انفى أعطوإذا  ،ركملا ذ نصف داره وانهك دك والثالث انفالثاينى أعط إذا ذاكو

  نصف الدارك فقط انفريالدنانى أعطوإذا انه، ك نصف دكالعشرات فقط انفى أعطوإذا  نصف داره،

ان كخر للدار نما النصف اآلي، بري قبال الدنان يفان مرهوناًكل منهما كنصف  ألن ان،كنصف الدو

  مرهوناً 



٢٤٩

  .مرهوناً قبال العشرات انك انكخر للد والنصف اآل،قبال اخلمسات

ثلث  وبالنسبة مثل نصف اخلمساتى أعطوإذا  ان،ك الدار والدكالثالثة، فقد انفى أعط إذا أما

  .ون بالنسبةكي كاك فاالنفريبع الدنانر أو العشرات

  : املرهون يفوهذه صورة العموم من وجه

  البستان

  التفاح    العنب    التمر

  

  ناريمائة د      ناريمائة د

  

  :ني الد يفوهذه صورة العموم من وجه

  

  ريدنان    عشرات     مخسات

  

  انكد            دار

  

  إعطاء: ةيوالصور الثمان

  .عشرات /١

  .مخسات /٢

  .ريدنان /٣

.مخسات وعشرات /٤

.ريندنا وعشرات /٥



٢٥٠

.ريدنان ومخسات، /٦

.لكال /٧

.بالنسبة /٨

الراهن أحدها مل ى مث أد، نيري متغانينيده رهنان بدي  يفانكوإذا  :مما تقدم ظهر قول الشرائعو

عله جي أن ز لهجينان بأحدمها رهن مل يان له دك ذا لوك وخر،ن اآليصه بالدخي  الذي الرهنكمساإز جي

  .ىانته ،ن مستأنفيد إىل نقلهي أن رهناً ما، وال

ى  وأعط، قبال ماذا يف البستان قبال مائة والدار قبال ألف، مث اشتبه ماذا،نينيان له رهنان بدكولو 

  يفاختلفاوإذا  ،اًءجز من أحد عشرء جز  منهما مقداركفي أن القاعدةى ان مقتضك، الراهن مائة مثالً

 كفيل مائة كب أي ،أيضاً كذل إىل رجعيبعده  وأصل،  ال ألنهان الالزم التحالف،كما هيهما قبال أيأأن 

  .اًءجز من أحد عشرء جز

 أو ديجعلها لز أنه علم هليمل  و،مات وهيحد ولدب الرهن، مث وهب الدار املرهونة ألولو عقد األ

قسمان ي و الرهن،كنفيهما يلك يف ومتربع، أو كما مالإ  ألنه الرهن،كن افتيأحدمها الدى عطأ ف،لعمرو

  .ة لقاعدة العدلينهما بالسويب

ل يه دليناف في، سلطانه يف نوع تصرف ألنهبرضاه، الّإ رين الغيد إعطاءصح ي نه الأقلنا بن إ نعم

  . أواخر شرح العروة يفالم حولهكرنا الكما ذكتسلط الناس، 

  .مكة من احلاياجلرباملرجع املصاحلة  و الرهن،كاكعلم افتيأحدمها مل ى  أعطفإذا

  



٢٥١

 ما تقدمك بطل الرهن املسجد مثالًك أيضاً كملي ان الكن إ، فكملي ال رهن ما إذا :)٣٨ مسألة(

  .جازتهإ على توقفياً يان فضولكذنه إ ريان بغكن إ، فرينه مال الغك لكمليان كن إ و شرائط الرهن،يف

المها كان القرض والرهن ك إذا ذاكه وأخذ رهناً، و قرضاًريمال الغى ان املرن أدك إذا ذاكو

  .ريمبال الغ

 محاراً مث أقبل بهى ترك عن رجل ا)عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قال،ديسععلي بن ى وقد رو

  الذيتبعي وصاحبه على رد احلماري:  قال، احلماركتر ونيثوب اب فابتاع منهم ثوباً أويأصحاب الثإىل 

   .)١(انةي خهيإمنا طع ه ق عليسيل و،نيذهب بالثوب

أهل ء  فرهنه فجا إليه رجل استعار ثوباً مث عمد يف،)عليه السالم( عبد اهللا  أيبز، عنيعن حرو

   .)٢(أخذون متاعهمي: )عليه السالم( متاعهم، فقال إىل املتاع

   .)٣( مثله)عليه السالم( عبد اهللا  أيبفة، عنيعن حذو

  يفة فارنهايسأل عن رجل استعار عار أنه ،)عليه السالم( عبد اهللا  أيبسالم، عنعن دعائم اإلو

 ته،ية عاريأخذ صاحب العاري:  قال،مات أو غاب أو ، مث أفلسك ذل يفأذن له صاحبهايمل  وعينيمال، 

   .)٤(نه صاحبهيطلب الرجل بديو

رهنه  راهن مااستعار ال أنه إذا  يفالكش اإلنبغيي ال أنه ماكه،  فيالكش اإلنبغيي  مما الكل ذلك

  .هك مل ألنه،نيه ضمان الع علينكي تلفت عنده مل فإذاة، يصحت العار

                                                

.١٦١ص ٢ج:  التهذيب،١ ح٢١الباب ١٤٠ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)١(

.ذيله و١ حتاب العاريةك من ٥الباب ٣٤١ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٢(

.ذيله و١ حتاب العاريةك من ٥الباب ٣٤١ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٣(

.١ ح١٦الباب ٤٩٥ ص٢ ج: الوسائلك مستدر)٤(



٢٥٢

 رجل  يف،)عليه السالم( عبد اهللا  أيب، عنريرواه أبو بص القاعدة ماضافة إىل ه باإل عليدليو

 كهنت ر الذي الذهبأعرين: أتاه الرجل فقالنه إ مث، نارياً مبائة ديرهنه حل ونارياستقرض من رجل مائة د

  الذيهو لصاحب الرهن:  قال،ك ذل يفلصاحب القرضء ه شيي، أعل الرهن عندهكعاره فهلأ ف،ةيعار

   .)١(ىس ملال هذا تويل وه،كملأ  الذيرهنه وهو

  . الظاهر الصحة،ذن صاحبهاإة بيصح رهن العاريهل  أنه  يفالمكالى بقي

 هي بقسممجاع بل اإل،ننايه ب فيخالف ذنه صح، بالإه بريمال غ رهنوإذا :  اجلواهر مازجاً يفبل

  .ه عندناعلي

  . اجلملة، ومسوه استعارة يفنهيد على ذنهإ بريجواز رهن مال الغعلى ء أمجع العلما: ك املساليفو

ل يسب على نهأ به قوالًفي يكح أنه ما عن املبسوطكهل هو ضمان،  أنه  يفنهم اختلفواكل: أقول

لذا  ونهما،يان مردداً بك كلعل املسال وصحاب، األني هو املشهور بماكة يعار أو الضمان املعلق باملال،

  .مسوه: قال

  .ىانته ، األول احلق عندنا،الضمان أو ةيل العاريل هذا العقد سبيون سبكيهل : رةكوعن التذ

 ،نياحملققإىل  و إليهكعن ولده نسبة ذل يكاحمل و،مجاع عبارته لعلها مشعرة باإل: اجلواهر يفوقال

 ري واملستعري املعنيب و الراهن واملرن رهن،ني بكذلن إ :ث قالية، حيفه قول بعض الشافعخالوأن 

   ري املعنيب وة،يعار

                                                

.١٦٦ ص٢ج:  التهذيب،١ ح١٥الباب ١٣٥ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)١(



٢٥٣

  .داًيعقداً جد و وضماناًةًيوالظاهر صحة جعله عاراملرن ضمان، و

 تباح بعقد  اليتنيس من منافع العيق احلاصل بدون الرهن ليبأن التوف:  األول علىلكورمبا أش

 ا من منافعهاأ ال ،هو انتفاع بسبب تعلق عقد الرهن اإمنا  و،ك ذل يفجارة لعقد اإل املساوي ةيارالع

 عن نيخروج الع إىل يؤديبأن الرهن قد  وحنومها، و الدابة يفوبك الدار والريف ىنكالسك  هياليت

 كذل وة،يلف بآفة مساوتن إ وةي هذه العار يفبأن املشهور عندهم الضمان وة،ي مناف للعاركذل و،كاملل

  .الشرط أو ط،يالتفر أو يالتعد أو  الذهب والفضة،ري غ يفةيروه من عدم الضمان للعاركمناف ملا ذ

روها، ك ذ اليتمثلةالنفع خاص باأل أن نية، فمن أيالرهن نوع نفع للعار إذ ل نظر،ك اليفو

أعرض  أو ة مث وهبه له،يعارأعطاه  إذا ماكصاحبها، فهو ى مانع له بعد رض أي كواخلروج عن املل

  . من شرط الضمانكعل ذلجيم ير التسليتقدى وعل،  مسلمري غالً أوةي هذه العار يفعنه، والضمان

 رياملع أن  مانع له بعدة، أما جعله ضماناً فأيينه عارأبات يشعار بعض الرواإهذا وقد عرفت 

تاب الضمان شبه ك  يفرناكقد ذ وهن،ؤد الرايمل  إذا ءالشياملرن من هذا  أو ن،يالد إعطاءضمن ي

  .ه فيحمذور  ال)١(أَوفُوا ِبالْعقُوِد: شملهايدة يجعله معاملة جد أن ماك، كذل

ندرج حتت عقد من يمل ن إ و،ام اجلائزة شرعاًكح من األكون ذلكي أن بعدي ال: لذا قال اجلواهرو

 اً مما هو جائز شرعاً الريثكن إجدان، فذا الوكيعدم خلو الواقع منها ى دعو إذ العقود املتعارفة،

   عتربي ال أنه ماكاً للراهن، كون الرهن ملك عدم اعتبار ك فحاصل ذل،حنومها والقبالة واملنحةك ،دخلي

                                                

.١ اآلية:  املائدة  سورة)١(



٢٥٤

.ه متربعاًرين غيد على رهن مالهي أن جوز فيالراهن، على نيالد ونكالرهن  صحة يف

  .حنوه وبشرط أو بل: أقول

 أن ان الالزمكدة يمعاملة جدنه إ قلناوإذا  امهما،كه أح علي ترتب،ضمان أو ةيعارنه إ قلنا إذا نعم

ل الثالثة فالتحقق كصح يث يح و،صولال فاألإانت، وكن إ اتطالقاإلى مقتض إىل امهاك أح يفراجعي

ونه كر يتقدعلى  أنه هريتبعه غ وعن املبسوط يكان احملكالعقود تتبع القصود، ولذا  إذ حدها بالقصد،أل

  يف لعدم صحته،وصفه وصاحبه ولهيتأج وحلوله وقدره ونير جنس الدكه لزوم ذ عليترتبياناً ضم

  .ةياهول، خبالف العار

 ي طالقرفعه، إلي ان ماي لزم بأيضاًة غرر ي العار يفانك فإذاار عدم الغرر، ياملع أن والظاهر: أقول

  . واحد اعتبار عدم الغررريعن غ يكان احملكلذا  وعن الغرر، )صلى اهللا عليه وآله( النيب

مثل ك قبل حلول الوقت، فهو كلزامه بالفإ  يفحق له رهنه، الية يعطاه عارأن إ أنه مث الظاهر

 ر وثاينيعن التحر يكان احملكلذا  و طلب نبش القرب، يفريحق للمع ث اليها، ح في للدفنرضة األيعار

هم من ريغ ورةكاملبسوط والسرائر والتذ يكفاً حملجامع املقاصد عدم جواز املطالبة له، خال ونيديالشه

  .ة من العقود اجلائزةيون العارك لكالف على جبارهإحقه 

ة مدة ياها أليإرهن الراهن  وةية للرهن صحت العاري العار يف املدةيني عدم تع يفن غرركيمل ن إ مث

ان غرر ك إذا ذاكو،  من املرن أخذهك للمال،اًيون رهناً فضولك فية،ي غرر بطلت العارانكن إ وأرادها،

  .ىخرأمن جهة 

  ان القرض مشروطاً ك وبطل الرهنوإذا 



٢٥٥

  يفجلحل األوإذا  ن،يات الدي مستثنري غ يفصاتقي أو ،ن وجدهيأخذ ماله أي أن به حق للمقرض

  .ك مطالبة الراهن بالفكحة جاز للمالية الصحيالعار

انت الزمة بقدر كة يالعار ألن كذل و،يإمجاعأنه كل يه، بل ق فيخالف أجده بال:  اجلواهريفو

ة الزمة من جهة يانت العاركن إ وكذلكهو  و بل،لزوم هلا  انتهت املدة فالفإذاثر، كأ مدة الرهن ال

م من كه احلاكف فيمكا الراهن راجع احلكفيمل  وك بالفكن طالب املالإ عقد الزم، ف يفوقوعها شرطاً

  .كنفس املال إىل  مث،العدولاألمر إىل م وصل كان حكين مل إن، فيات الدي مستثنريغ

 ن املال الكميدام  املال له، وما إذ ،كن الفكأمن إ  التقاص ولو مبثل مالهكس للماليل أنه والظاهر

  .بدله إىل تصل النوبة

 إىل  وصلت النوبة،تعذراً أو  املال تعسراًني برد عاألمرسر يتي  حمذور فالك الف يفانكن إ نعم

  .املقاصة

س له التعرض للمرن يل والراهن، إىل كن رجع املالي الد يفباعه املرن و املالنين عكميمل  إذا مث

  .كالرهن ذل معىن وجازته،إرهن ب أنه  اجلواهر، لفرض يفماكبوجه 

سورة، يانت املقاصة مك إذا  ساملاًكمال املالى بقيلزام املرن باملقاصة لإم كاحلا أو كهل للمالو

ع وقت يالب على  الرهن معناها عدم اعتراضه يفجازتهإ أن من و،ني احلقنيا مجع بأ، من احتماالن

  . أقرب الثاينلعل وحلوله،

عدومها ياحلق  إذ ،ءدان الراهن من األك حال مت يفهل الراهنمي أن ن للمرنكيجل مل حل األوإذا 

 إىل انتكة يالعار ألن ،ك بالفكاملال أو العدل أو مكلزمه احلاأمهله أ فإذاس مثل سائر أقسام الرهن، يفل

  .نقاذ مالهجبار إلجل، فله املطالبة واإلاأل



٢٥٦

 إذ مهال،جباره باإلإس له يل وعيجبار املرن بالبإ كان للمالكء دان الراهن من األكتميمل  إذا أما

 جبارهإس له يلأما ، ك حفظ مال املال يفاملرن أو حق للراهن ، فالكع مصلحة للمالي الب يفانكرمبا 

  .خالف حق املرن أنه مهال، فلوضوحاإلعلى 

 إذا :قاليقد  أنه ل منيما ق و: قال، اجلواهر يفماكال القول ورده ك  يفظهر وجه النظري كبذلو

ن يتطالب الراهن بالد أو ،ترد مايل أن ماإ: قول للمرني أن كللمال أن مهل املرن الراهنأجل وحل األ

من  كتطالب حبق أن ماإ: قولي أن ل، فللضامنيصمات األ وناًيضمن د أنه إذا ماكن،  الرهكف فيهيؤديل

  .املشبه به يف ال واملشبه يف وجه له معتداً به، ال ، الينؤترب أو ةكالتر

 عهيبيات بأن ي اخلصوصيني تعكن للمالكي مل ،ةيطلق العارأ كان املالكقد  وعيأراد املرن البوإذا 

  . عن سلطتهكته أخرج امللي عارإطالق ب ألنه،ما أشبه أو ذا،كشخص  أو ذا،كرط ش أو ذا،كان ك ميف

 صلحي كان املالك إذا قلعه باأليبين أك ،وجب ضررهيع مبا يلزمه بعدم البي أن  يفنعم، له احلق

ان ك إذا ماك ،ن به بأسكيالراهن مل  يرض ونيان أقل من الدكن أصل، بحيمل  إذا أما، التفاوتعلى 

 كصل املالحي مل نيتسع أو باعه املرن مبائةء سوا  فإنهثر من املائة،كمته أين قكمل ت ومبقابل مائةرهناً 

  .مة مالهيطلب الراهن مائة قينه إ ، نعمءيشعلى 

ف يكاز، رهنه كم باالرتيالتعم إىل رجعياً إطالقاطلق  أو عم له وره للراهن،اعأ فإذاان، كف يكو

خصوص  أو مدةً أو ًءانتها أو ًء ابتدا،زمان خاص للرهن أو نيمن الدمقدار خاص ك له نيعن إ و،ءشا

   أو جنس أو مرن



٢٥٧

حنو العموم على  أو ة،يلكون املخالفة كت أن نيفرق ب اً، واليان فضولكخالفه  ، فلونيما أشبه تع

 ، مائة يفهرهنأ: قال له أو  الدرهم، يف فرهنه،ناري الد يفأرهنه: قال له إذا ماكمن وجه،  أو املطلق،

  .نيمخس أو نيمخس و مائة يففرهنه

 أنه أراد به ماكقل، األ على ثر فرهنهك له األنيع إالّ إذا اًيان فضولكخالف نه إذا إ :فقول اجلواهر

  .ةيدية مع القيال أولو ذإة، يولولأل: ده ما علله بقولهيؤيوجه له، و ال فالإداً، وين قكيمل إذا 

خصوص  أو ع،ياجلم إىل ته بالنسبةي فضولثر، ففيكاأل على ل فرهنهق له األنيع إذا أما: مث قال

 هو رهن:  عبارة مستقلة بأن قال يفانك  اجلزم به لونبغيي، بل  الثاين أقوامها،قوالن الزائد وجهان أو

  . مثالًنياخلمسعلى  واملائة،على 

 أيضاًصح يد مل ييالتق على انكلو  إذ ه،إطالق على  تامري غأيضاًمنه  املستثىنن إ :ه أوالً عليدريف

  .ليكحاله حال الو

  .حنو عقد واحد على انك إذا ما  ال،نيحنو عقد على انك إذا صحيإمنا  املستثىنن إ :اًيثانو

 مانع ال واً،يقع فضولي  ألن األولجازه،أاً مبا يله الرهن ثان أنه ئاً وخالفه، فالظاهري له شنيعوإذا 

  .حاًيقع صحي  الذي الثاينه من الرهنفي

 نيان رهنك كجازه املالأن إاً، في فضولكبعد ذل وحاًي رهناً صحس بأن رهن أوالًكانع إذا ذاكو

  .هريغ يبق وال بطل الفضويلإواحد، وء شيعلى 

ان وارثه ك إذا أما، والرد جازة اإل يفورثته إىل جازة والرد انتقل حقه قبل اإلريمات املعوإذا 

  . إليهكلفضول مث انتقال امللع اي، فاملسألة من باب برياملستع

 كالم املالك إطالقان كن إبدوا، ف أو ريجازة املستعإه بري فرهنه غ،هنهرينسان لإولو أعاره 

  ن إ و.ان من الفضويلك الّإ نفذت، وكشمل ذلي



٢٥٨

قد  و، األولهيدعيما كال   أو، الثاينهيدعيما كطلق له الرهن أهل  أنه  يفري واملستعرياختلف املع

صالة صحة  أل،األصله خالف ءادعا ألن ،نةي البرياملستععلى  أن ، فالظاهرطالقاإل على لرهنوقع ا

  .ك وجه أصل صحة قول املال يفتقف  مرتبة متأخرة، فال يفالعقد

ل ك و،د آخريبق أو ،ديداً ذا القيه مقجازأهل  أنه  يفاختلفا إذا نةي البرياملستع على ذاك وبل

  .ناريأجاز له الرهن بد أنه خرأجاز له الرهن بدرهم، واآل أنه أحدمهاى عاد إذا ماك،  جانباًدعيي

 ، منهنيز خبمسيج فيناريرهنه مبائة د إذا ماك، جازة بعضهإ ريصح للمعيمع املخالفة  أنه والظاهر

أجازت  إذا ماك، احك مثل الن يفكذلء ن ادعاكمي، بل ءعدة أجزا إىل احك مثل النري غ يفالحنالل العقد

 فأجازت نيحها فضولة ثالثكن أو بطال العشرة،إن هلا إ، فنيوماً، فجعل املدة ثالثين ياحها عشركله ن

  .ن فقطيعشر

 الرد صح، أو جازةان للورثة اإلك مات والرهن باق فإذااً، يدام ح رهنه ماينه إ :ريولو قال له املع

  .ردي أو از جيرهن حىت بعد املوت الحيث إن  املدة فقط، ك رهناً لتلريجعله املستعإالّ إذا 

  



٢٥٩

  .عادتهإتعذر  أو تلف،ن إ متهي ضمنه بق،ذنهإه بريرهن مال غوإذا  : الشرائع يف قال:)٣٩ مسألة(

 ان التلفكء سوا ط،يتفر أو تلفت بدون تعد إذا تضمن  ال وهي،مانةأا أالقاعدة ى مقتض: ولأق

 ،كاملال إىل مهيبعد استرداده من املرن قبل تسل  أو،املرن إىل ميقبل التسل أو د الراهن قبل الرهن،ي يف

 على ال ضمان أنه ريالتحر يكان حمكلذا  و الضمان،كشرط املال إالّ إذا ،د املرني  يفان التلفكأو 

  . ظاهر الوجهريالراهن، غ على ةمضمونء جعلها العلما: كأحدمها، فقول املسال

 صحابنص األ أنه عن بعضهم من يكاحملكه،  عليمجاعره مشعراً باإلكبل عن جامع املقاصد ذ

 ط،يتفر أو ان تعدك فإذاات يون حسب سائر العاركت أن القواعدى مقتض إذ ة مضمونة،يعار أنه على

 ضمان، ط من أحدمها فاليتفر أو ن تعدكيمل وإذا  ان الضمان،كمن املرن  أو ريمن املستعء سوا

 الدابة فأرسل املرن ري رهن املستعصاهلا، مثالًية إليلعارمن أخذ ا أي د الواسطة،ي  يفتلف إذا كذلكو

ما  أو ةيق تلفت الدابة بآفة مساوي الطر أثناءيف ونيد أميأرسل الراهن الدابة ب أو له فقبض الدابة،يكو

  .أحد من الثالثة على ضمان  ال فإنهط،يتفر  والن تعدكيأشبه، مما مل 

د ي د عدوان، اليد يال ألن الرهن،ء اراً بعد انتهايفعها اختديه فلم كلو طلبه مال ما يمث من التعد

ن إالراهن، ف إىل سلمه املرنيمل  إذا ذاك والراهن، إىل قد سلمه املرن وسلمه الراهنيمل  إذا  هذا،نةيأم

  .طيا مضمونة بالتفرأما ك ،يمانة مضمونة بالتعد، واألمانة بعد انتهائها تعدم األيعدم تسل

   على سيل و،نيالراهن أم ألن الراهن حلف،ى هل تعد أنه  يففااختلوإذا 



٢٦٠

  .مانات سائر أنواع األ يفماك، نيميال إالّ نيماأل

لزم حلف ي أو الراهن واملرن، أي ،هماي حلف أفيكياملرن، فهل ى هل تعد أنه  يفولو اختلفا

 أن من وى،فكهما ي حلف أفإذا مانة، األ يفليكل والويصاألكنان يما أمأ وجهان، من ،املرن فقط

  .هماية حلف أيفاكلف هو، والظاهر حي أن طرف االام املرن، فالالزم

 لّم املال س الذينيمنه هو األأما حلف الراهن فأل و، إليهموجهةى ن الدعوأما حلف املرن فأل

  .مانة الراهنأاملرن باعتبار  إىل سلّم املال أو ،إليه

  فاحللف الى، تعد الذيالراهن هون إ :كالراهن بأن قال املال إىل موجهة ىانت الدعوك إذا أما

ى  أعطكون املالكعن  وى، عن توجه الدعوهو أجنيب و إليهوجه لتوجه احللف ال إذ املرن، إىل توجهي

  .مانةأده ياملال ب

 على قرار املرنإ بكأخذ املاليمل  و،ءقرار العقالإان كقراره ملإأخذ ب ،ىتعدنه إ :ولو قال املرن

 ثبتي الراهن ال إذ  غرامة الراهن، يفكحق للمال فال، ؤخذ به يقرار حىتإس له يالراهن ل ألن الراهن،

  . حق املرن يفثبت الغرامةيقرار اإلإمنا  و،هريقرار غإه علي

هن ضمن الرا و حلف املرن،ى،تعد أنه ر املرنكأن وى،املرن تعد: س بأن قال الراهنكولو انع

 نسان فاعترفإ إىل ئاً رهناًيسلمنا ش إذا ماك فهو ى،هو املرن قد تعد ونائبه أن عترفي  ألنه،كأمام املال

 أو نيمنفس األ يون املتعدكي أن يفرق بعد التعد ال إذ ه، في الشخصكذلى شخص تعد إىل سلمهأنه 

  .ما أشبه أو لهيكو أو زوجته أو ولده

كان للمالكثر، كاأل أو الراهن باملساوي  أومكاحلا أو نولو باعه املر   



٢٦١

 ع به،يب ان له املطالبة مباكثر من مثن مثله، كع بأيولو ب:  الشرائع يفلذا قال وع به،ياملطالبة مبا ب

 كان امللكإمنا : قول الراهني ألن حق ن، فالي الد يفقد أخذ وهكالثمن مل ألن : اجلواهر بقوله يفعللهو

عشرة،  واملرن مبائة أو  مبائة فباعها الراهننيانت العك ثر، مثالًك األ يفكلمال فال حق لساوي املساويي

 مائة، فالعشرة ءالشيمة يق: قولي أن الراهن أو املرن أي ،حدمهاحق أل ال ول،ك مطالبة الكفللمال

  .ل اجلواهريرناه من تعلك، ملا ذ يلهيإمنا الزائدة 

فلو  .اًيوص أو اًي شرعالًيكون وكيإالّ أن  إذن  بدونعهيس للمرن بيل: سروالد يك حم يفقالو

ن من ياألمرثر كباعه ضمن أ ون تعذرإالراهن بذل املال ف على بجي وم،كاحلاذن أ ذناإلامتنع الراهن من 

ضمن  و املائة صح، يفاخلمسةكتغابن به يان كن إ و بطل،تغابن بهي ال مته مبايع بأقل من قيبولو  .متهيق

  .ىانته ،غرمهن رجع مبيإمنا الضامن  ألن ، إليهرجعي الضمان الى ة، وعليقول العار على صةيالراهن النق

انت ك إذا تغابن به غالباً، مثالًي  املائة ال يفاخلمسة إذ  تأمل،) املائة يفاخلمسةك( : قوله يفانكن إو

 استرجاع  يفنه له احلقأ و،غنب أنه العرفى  رأ،مخسة و مبائةاملشتري نار، فاشتراهايمة البضاعة مائة ديق

  . له حق االسترجاعأيضاً الغنب  يفقلنا بأن إذا ،ما أشبه أو اخلمسة

  .ةيال فاملعاملة تقع فضولإراد به عدم االنعقاد الزماً، وي) بطل: (قوله أن ماك

قول ي أن حق للراهن ع، فاليبطال البإ كان للمالكقل الراهن باأل أو باعه املرن أنه إذا والظاهر

ه  عليوقعوإذا  ،كمال املال على وقع ع الغبينيالب إذ ع،يتبطل الب امل الثمن فالك كيأعط ينإ: كماللل

   ،ان له الفسخكالغنب 



٢٦٢

 إىل دفع التفاوتي ألن مستعدنه إ :ليكقل، مث قال الول باألكل مال املويكباع الو إذا ماكفهو 

  .ه الغبيناري خ يفكسقاط حق املالإوجب ي ل هذا اليكالو ن قولإل، فكاملو

  اليتصةيانت النقكء سوا ،كاملال إىل ع بالنسبةياملبء الشيمة يل قكان، فالراهن ضامن لك فيكو

 إذ لف، األ يفاملائةكتغابن به ين مما كيمل  ، أولف مثالً األ يفالواحدكتغابن به يع مما ي الب يفحدثت

  .عدمها وعيربط له بصحة الب مة، واليل القك مطالب بكاملال

  يفمان إ :ع املتقدمةيث قال بعد عبارة الشراي، حكره املسالك ما ذ يفظهر وجه النظري كمن ذلو

عه بدون يان بكن إ ع بهيب ما ومةين من القياألمرثر ك بالرجوع بأريالقواعد من التعب يف املنت أجود مما

ان اتفاق كن إ و،ادةي الز يفمتهيصح بنقصان من قيوجه  على عهيعدم تصور ب وهو ممتنع، ومة،يالق

  يفاملعروفة  خالف العادة على ونهكه ليث لوال ظهوره ملا وجب حتري حب،د عن مثن املثليها فز فيراغب

ون ك، مع ء الشرا يفع بسبب قلة الراغبيمة مع صحة البيرمبا فرض نقصان الثمن عن القو .مثن مثله

 مة ماي الق يفل بأن املعتربكشي وه، فيذلد مما بي الرغبة أزان عند ذويك الوقت واملك ذل يفمة املاليق

 كثبت للماليع به مل يسوغ البي باع به املرن  الذيانكن إن بذله، فكمي ما  الوقت الك ذل يفبذلي

  .ىانته ،عيصح البيال مل إسواه، و

ن إ : اجلواهر بعد نقله عبارما يفلذا قال وظهر وجه النظر ملا نقلناه من عبارة الدروس،يإمنا و

  .عيصح البن إ وصة التغابني ضمان الراهن نق يفةحيارة الدروس صرعب



٢٦٣

 أو الة للراهنكالو إذ أن ،تغابن مبثل التفاوتيان كن إ و الفسخ،كقال بأن للماليبل رمبا : أقول

ال تغابن، فحال التغابن حي مبا ال أو تغابنيع مبا يبالب مة اليع بالقيالب إىل ع منصرفةي الب يفك املالمن املرن

، تغابنيع مبا يان البك إذا ار لهيخ ل اليصل، فاأليص األكع املالي بنيب ول،يكع الوي بنيذ فرق ب، إعدمه

  . الفسخ يف له احلقكتغابن، فاملاليباع مبا  إذا ليكأما الو

 ،ك معهما دون املالاألصلان ك،  باملساوي:املرن أو قال الراهن و،ثرك بعته باأل:كولو قال املال

أيضاً إالّ أن ان احلق معهما ك ،هيقل مما تدعمته األي بل ق:ثر، فقاالكمته األيقن إ :كقال املاله إذا  أنماك

  .نةي البكم املاليقي

 كن أخذ املالك مع املرن، لاألصلان كر املرن، كنأ و،ثركباع املرن باأل: ولو قال الراهن

  .ثرك األكاملال إىل ردي أن ه عليوجبيثر كع باأليقرار الراهن بالبإحيث إن قراره، إالراهن حبسب 

 على كان للمالك ي،بل باملساو: قال الراهن وثر،كباعه باأل أنه  املرنىس بأن ادعكولو انع

  .نيميال إالّ ه عليسي ل فإنه،ه عليئاًيثبت شي ثر الكه األ علي املرنءأدعا و،نيالراهن أم ألن  احللف،الراهن

 ىادع أو ،املساوي أو ثرك األك املالىلو ادع ختالف، وهي ماسائر صور اال تعرف كمن ذلو

ل يتفص إىل حاجة  فال،يخران قول املدعاآل أو خرر اآلكنأ، وكذلكاملرن ى ادع أو هما،يالراهن أ

  .مثلة املتقدمة األ يفرناهكالم حول الصور بعد ظهور القاعدة مما ذكال

ه  فيدخليما كقة البستان، ين من حقكيمل ن إ وشيه العر فيان، فلو رهن البستان دخلكف يكو

  .كما أشبه ذل وعشاب واخلضرشجار واألاأل



٢٦٤

ه  فيدخلي هل كذلك و،تقطع غصان، واليتابس من األيابسة، واليه السعف ال فيدخليأما هل 

 كمسا، واألىتشتر وتباع وة،يمتها الدوائي ق هلا اليترضسالبح األ و حان أوان قطعها، اليتعشاباأل

 وقت  يفه عليزك ارت الذي تبع للعرفكل ذلك أن  الظاهر،ها فياه املوجودةيحواض، وامل األ يفودةاملوج

   .)١(﴾أَوفُواْ ِبالْعقُوِد﴿: املستفاد من قوله سبحانه) مكعقود(ون من ك فيزكاملرت على العقد ألن العقد،

  .كون للمالكيإمنا  و عدم الدخول،األصل، فءي دخول ش يفكش إذا أما

تعارف ي إالّ أن اللفظى دخل حتت مسميل ما ال كوالضابط خروج : ث قالي أمجل اجلواهر حقدو

  .ىانته ،مجال اإلكه من ذلي الفق وحظّ،تعارف خروجهي إالّ أن ل ما هو بعض مسماهكدخول  ودخوله،

  إذنفع،ي ال التعارف وحده الإاز، وكه االرت علي وقع الذيخروجاً وتعارف دخوالًيمراده مبا و

  .)مكعقود(صحح ي لتعارف الا

حال  و الضرع، يفحال اللنب وجزه،ن ا أووصل إذا وانياحل على ظهر حال الصوفي كمن ذلو

  هي اليترضاأل  الرهن يفدخليشجار مل رهن األ أنه إذا ماكحنومها،  و داخل الدجاج واحلمام يفضةيالب

  .تقدم ما على ازكون تعارف وارتكي إالّ أن ،مغرسها

سس ان األك رهن الدار فإذا واحد، ريره غكما ذك فالظاهر دخوله ءسس البناأ إىل بةأما بالنس

س بداخل يل أو ه، فيوز للراهن التصرفجي ال  الرهن، وخلف احلائط هل هو داخل حىت يف داخالًأيضاً

   ، تبع للعرف،وز جيحىت

                                                

.١ اآلية : سورة املائدة)١(



٢٦٥

 املرهونة مل ريرفة الراهن غ غنيب و الغرفة املرهونةنيان احلائط بك و رهن الراهن غرفة من دارهفإذا

  .ما أشبه أو ه اخلشب عليجعليهدم بعض احلائط لي أن ق لهحي

  الذيهذا الطرف من احلائط ألن بأس به، ضر الرهن الي  احلائط مما ال يف مثل دق الوتد يفنعم

  .ه العقد عليقعي  فال، مثل دق الوتد يفرتبط باملرن عرفاًي س طرف املرن، اليل

 ماك ، هل هو داخلأما سقف الطابق التحتاين،  الشقةأرض الرهن  يفة دخليشقة فوقانرهن وإذا 

 هلا سقف له  اليت الشقق املتعارفة يف الظاهر،دخل بعضه دون بعضي أو ،دخلي ال أو ،اًكان مشتركإذا 

  .ل طرف بصاحب الطرفكارتباط  يجانب سفل ويجانبان جانب علو

 حق للراهن  ال فإنهوالغرس رهناً،ء ان البناك إذا هافي بىني اليت رضمما تقدم ظهر حال املغرس واألو

  . الرهن يف تصرفاًكذل ألن  دخوله، يفازكان ارتك إذا ، احملل يف التصرفيف

 على توقفيالراهن  على هء املغرس، واستحقاق املرن بقا يفعلم احلاليمنه  و: اجلواهر يفلذا قالو

ن إ ونة السقف،ي ره يفعلم عدم دخول اجلدرانيمنه  و، بالرهانةقضيي ال ه، واسم اجلدار مثالً عليالتوافق

  .ى انته،ه بدواؤن بقاكمي ان الك

  . حلق املرنق للراهن التصرف املنايفحيخر، مل آء املرهون مالزماً لشيء الشيان ك فإذا

 ، فالءر والبنا صورة رهن الشج يفرضع الراهن األيبين أك حق املرن، نايفي  ال الذيأما التصرف

  . الرهن يفاً حلق املرن وال داخالًين منافكيمل  إذا ع ماله جائزيب و،ع ملالهي ب ألنهبأس به،



٢٦٦

مل  إذا املشتري أن ماك ،جازة الفسخ واإل يفاريان للمرن اخلكاً حلق املرن، يان منافك إذا أما

ء ن شاإب، في ع ألنهار،يان له اخلكرن ز املجيمل  ودام الرهن، ن عاملاً بأنه ممنوع عن التصرف ماكي

  .الراهن إىل ردهء شان إ وع،يالبى أمض

  يفس للمرن التصرفيفلء رهن الراهن الشجر والبنا أنه إذا هو وس،كظهر حال العيمما تقدم و

 األمرس كانع إذا كذلك و،رض األ يف حق الراهننايفي تصرفاً ، التصرف يفان جمازاًك إذا والشجرء البنا

 تصرفاً رض األ يف التصرف يفحق للمرن  ال فإنه،ءرهن الشجر والبنايمل  ورضبأن رهن الراهن األ

  .ةيجازة ثانوإق بحي  فإنه مثل هذا التصرف يفان جمازاًك إالّ إذا ء الشجر والبنا يفاً حلق الراهنيمناف

 ل واحد منهما الكن إ جهة، ف يف رهنريغ و جهة يفرهناًء الشيان ك مما ك أمثال ذل يفكذلكو

 ري غءالشي  يف التصرف يفان املرن جمازاًكن إ وخر،اً حلق الطرف اآليتصرف تصرفاً منافي أن ق لهحي

  .املرهون بنفسه

 أن تقدم من ماى  مقتض، حق املرننايفي الًءها بنافيء ق له البناحي، فهل رضرهن الراهن األ إذا أما

ن  الذي حلق املرن، خالفاً للمشهورراد به املنع من التصرف املنايفيإمنا ون الراهن ممنوعاً من التصرف، ك

حفر البئر  وءالبناكادة ي تصرفاً بزرض األ يفتصرفي أن وز للراهنجي أنه قالوا بامتناع التصرف مطلقاً،

  فرضاً حق املرنتنايف  ال اليت من أمثال هذه التصرفاتك ذلريغ ونصب املعمل وغرس الشجر ووالقناة

  .ريثك ال ولي قليف

اً أرض رهن مثالً،  اموعنايفيإمنا  ونايف قدر حق املرني  التصرف تصرفاًي أن ق لهحي ن الكل

   مبقدار رضنقص األيما  فيتصرف فيمتها ألف مبائة،يق



٢٦٧

تصرف ي أن ق لهحي ن، فاليقة للديله وثكالرهن وقع  ألن قدر حق املرن،ى بقي وتسعمائة،

باع تسعة أعشار  إذا ماكاً، يتصرفاً اعتبارإمنا  واً،ين التصرف تصرفاً خارجكيمل ا  إذحىت وص،يبالتنق

 تسعة  يفتصرف أو الرهن،ء  بعد انتهارضقبضها األي أن نسان، واستمهلهإ املثال املفروض من  يفرضاأل

  .اًين تصرفاً اعتباراكإمنا اً، وين تصرفاً فعلكيمبا أشبه، مما مل  أو  املثال املتقدم بالوقف يفأعشار الرهن

 أو شر الدارما لو رهن عكل املشاع، يسبعلى  أو ،ني املع يفليكل اليسب على ان الرهنك إذا أما

 مكفراز بطلب من احلااً بعد اإليخر تصرفاً خارجعشار األ التسعة األ يفان له حق التصرفك، كحنو ذل

  .ةيما أشبه من سائر التصرفات االعتبار ولنذرع والوقف وايالبكاً يتصرفاً اعتبار أو امتنع املرن،إذا 

 ظهر إذا كذلك و،ءتعلق باملايالرهن مل  ألن ون رهناً،كيالء ملاا، فء املرهونة مارض األ يفولو ظهر

  .ها فيله حق التصرف وكا للمال فإما أشبه، أو ها معدنفي

بت الشجر، ولو نصة  ق يفالمك متام الأيتيس وحنوه، و املرهونة شجررض األ يفنبت إذا ذاكو

ان ك إالّ إذا ،حنوه وعياً بالبيه تصرفاً اعتبار فيله التصرف و للراهن،ك ملنيحبلت الدابة املرهونة فاجلن

  . رهن الدابة يفدخلي أيضاًث احلبل يما أشبه ح أو شرط أو  انصرافكهنا

 اً حلق املرن،ياً منافن تصرفكيمل  إذا حبال الدابةإوز للراهن جينه أ وحبال،مما تقدم ظهر حال اإلو

ذا كأجاز املرن، وه إذا كوز له ذلجي حقه  يفونه تصرفاًك صورة عدم  يفحبالوز له اإلجي أنه ماكو

  حبال وز للمرن اإلجي



٢٦٨

  .املرن أو  للراهن،نهمايون الولد حسب املقرر بكية الراهن، ويبرضا

  أو بئراً،رض األ يففرحي أن ، فهو مثلكل ذ يفحق له جازة الراهن، فالإحبال بن اإلكيمل  إذا أما

  .ًءها بنا فيين يب أو،ها شجراً فيغرسيأن 

 رضرهن األ ذا لوكئرب، و تملن إ ورهن النخل مل تدخل الثمرةوإذا  : الشرائع يفرناه قالكوملا ذ

  .صرحيمل  ه تردد مافي وال الشجر وال النخل، ولو قال حبقوقها دخل، ودخل الزرعيمل 

ن كيمل  إذا ،جنيباأل أو الراهن أو أنبته اهللا سبحانه،ء سوا  بعد رهنها،رض األ يفبتني ذا ماكو

  .الغرس من الشجر املرهون

 دخل، كلمة حبقوقها مثل ذلكفهم من  لو أنه ل، وهوي، فالالزم التفص)حبقوقها: قال(: أما قوله

 از دخلكان ارتكنه إذا إحيث ، ازكاالرت إىل سائر العقود حباجةكالرهن  أن دخل، ملا سبق منيال مل إو

  ).العقود تتبع القصود (يف

ل ك دخل كلو قال ذلنه إ ب قول املصنف هنايفمن الغر: الشرائع اجلواهر بقوله على لكولذا أش

  يفحي مما هو صركحنو ذل وه عليما اشتملت و:قال نعم لو. ه فيه ترددريمنها، بل مل أجد أحداً غ

  .ىنتها ،ان متجهاًكظاهر  أو الدخول

نفع، ي ال أنه از قد عرفتكال فالظهور بدون االرتإاز، وكاالرتبظهر منه يان كمراده بالظاهر، ما و

خالف  آخره، بال إىل  بعد رهنهارض األ يفنبتيدخل ما ي ال أي ذاكو: قوله على اجلواهر علق أن ماك

لو من خي ال إالّ أنه ما تقدم،ه  فيأيت ي حىترضاألء ون النبات من مناك لعدم ، من تعرض لهنيه ب فيأجده

  ته يكم مبلك املقام احلري غ يفظهر منهميحنوه مما  وشياحلشك بعض أفراده  يفالكشإ



٢٦٩

  .ىانته ،هأرض ء منا ألنه،رضلصاحب األ

 أن  له، فلهن اللفظ شامالًكيمل  أن  الرهن بعد يفشيظهر وجه لدخول احلشي ال إذ ه تأمل،فيو

  .شي احلش يفتصرفي

 الرهن ال نايفي  املرهون تصرفاً ال يفتصرف الراهن أن رناكنا ذما أشبه، أل وتارنا فبالقلعخم على أما

ع وحنوه من ين بالبكمم  الرهن، فهو يفعدم جواز تصرف الراهنى ريمذهب من  على وأما .بأس به

  .ةيالتصرفات االعتبار

از، ولعل اجلواهر أراد هذه كاالرت على  الرهن، فهو يفه قصدعلييبىن از ك ارتكان هنالك إذا نعم،

  .مطلقاً الصورة ال

توقف يوهل :  اجلواهر يفث قالي حكة قول اجلواهر واحتمال املساليظهر وجه متاميمما تقدم و

 العدمى قويقد  و الرهن وانتفاع به، يف تصرف ألنه،ك املسال يفاملرن احتمله إذن  علىنئذيغرسه ح

 على  توقفه يفبير ، فالرضنعم لو أضر باأل، حنومها وء والدواالسقيكمته ي ق يفادةي مصلحة له وزألنه

 رضمل تنقص به األن إ و الدروس املنع من الزرع، يف املرهون، وأطلقريان الغرس من غك ذا لوك وذنه،إ

شجار والنخل،  مصلحة لألك الزرع مع ذل يفانك إذا ال، خصوصاًكشإلو من خي سماً للمادة، وهو الح

  .ىانته ،كراهن بالترتضرر اليبل رمبا 

 ليس دليل إذ ه نظر،إطالق  يفانك الّإمة، ويوجب نقص القي  الذيمراد اجلواهر الضرر أن والظاهر

  .ما تقدم على كشمل ذلي ل الرهن اليدل و،ل الرهنيدل إالّ هك مبلكضرار املالإعدم جواز على 

   عد ضرراًي مما ما أشبه أو ذاأشق  أو متها مائة فأعماهاي دابة قفلو رهن مثالً



٢٧٠

  يفانك إذا ماكمة، يادة القيوجب زياناً يمة الدابة، بل أحيوجب نقص قي ال ن الضررك ل،عرفاً

 مته املائةي ق يفناريادة دي سبب زكن ذلك بقرنه فقطع قرنه مما هو ضرر عرفاً لؤذييان ك ووان قرن،ياحل

ه  علينكيضرار مطلقاً مل اجلواهر املنع عن اإلن أراد إاملنع عنه، ف على لي ال دلكن ذلإ، ف الثور مثالًيف

رمحه (المه ك  يفمةيالضرر املوجب لنقص الق إىل رناه النصراف الضررك ذ الذيليأراد التفصن إ و،ليدل

  .بأس به  فال)اهللا

، كما أشبه ذل أو هافيء عدم جواز البنا أو  املرهونة،رض األ يفباتنقلنا بعدم جواز اإلنه إذا إ مث

  :أقوال املسألة ثالثة جنيب، ففيبفعل األ، أو بفعل اهللا أو ما بفعل الراهن،إفلو نبت 

  .زالةاإل على رب الراهنجي ال: آخرون قالوا ورةكاملبسوط والتذ

:  عن بعضهم قالوايكما حكهم ريجامع املقاصد وغ وامة املريغا ويضاحوالقواعد واملختلف واإل

 ءبقااإل ألن : اجلواهر بقوله يفشبه، وعللهاأل وهو: رائع بقوله اختاره الش الذيهو وزالة،اإل على باجلرب

 :مث رده اجلواهر بقوله .ري دار الغ يفاملتاع املوضوعك عنه، فهو ه تصرف منهيري من غاألصلان كولو 

ما كاملنع عن التصرف  على لي تصرفاً لعدم دلعد إذا نقول حنن حىتو.  تصرفاًك مثل ذله منع عدفيو

  .تقدم

ان من فعل ك ما نيب و،زالتهإى قوان من فعل الراهن فاألك ما ني ب،ليالتفص إىل  مالكملسال ايفو

 بقائه، خبالف ما أنبته  يف املتاع بأن وضع املتاع منه فهو سببنينه وبيفرق بيقد  و:ب، قالجي ه فالريغ

  .كسالالم املك ىانته ،اهللا سبحانه

  ع  وضع املتا األولديري  أننكمينه إ هفي و:ه اجلواهر بقوله عليلكوأش



٢٧١

لمات ك أن ماكالفرق ء بداإ أو ،أيضاًه  فيزالة رده التزام عدم وجوب اإل يفقان الالئكه فريمن غ

عدمه  و،الزرعكان للنابت أمد منتظر ك ما نيفرقوا بيث مل ي املقام، ح يفمجالإختلو من  صحاب الاأل

 أن بعده، مع ونيزالة قبل حلول الداإل على رجبا اإل يفن، واليان أمده قبل حلول الدك إذا خصوصاً

  .ىانته ،املدة عادةء زالة الزرع عند انتهاإ إجيابة املرام يغا ويضاحعن اإل يكاحمل

ان ك إذا  أو، من اهللا سبحانه وتعاىلان النبات مثالًك إذا ءزالة الزرع والبناإوجه لوجوب  ال: أقول

 فعل ني ففرق ب، عدمهاألصلف الراهن، على وجه للوجوب ال إذ ،جنيبمن األء البنا أو الزرع أو النبات

 بجيالراهن  أن  علىليدلأي  إذ خر،اس أحدمها باآليال وجه لق و،جنيبفعل األ و فعل اهللانيب و،الراهن

 حق للمرن ال وتضرر املرن فهو،يمل  و أنبته اهللافإذا ،جنيبأنبته األ أو نبته اهللاأ  الذيزالة النباتإه علي

  يفريحق للغ  الري الغك مل يفنبتي  الذيالنبت ألن تضرر الراهن ضمن، وزالة، بل لو أزال املرنإل ايف

  .كقصد الراهن التمل إذا زالته، خصوصاًإ

 نسانإدار  إىل ريطء جا إذا ماكة، ياألصلباحته إ على  فهوكقصد التمليمل  إذا :قالي أن نكمينعم 

أنبته وإذا القاعدة، ى هو مقتض واملوات،ء ايحإ  يفرناهكما ذكه، كلتمي  ال فإنههكنسان متلقصد اإليمل و

مل  إذا  أما، القلع فهو يفأجاز للمرن أو ن استعد الراهن للقلع بنفسهإنبات، فتضرر املرن باإل واهللا

ت  قلع النبا يف االستجازة يفالراهن إىل ن الوصولكيمل  أو ،كوز للمرن ذلجيستعد الراهن للقلع ومل ي

  ان متعسراً ك أو ناً،كمم



٢٧٢

  . قلعه يفمك راجع املرن احلامثالً

جازة إن بكيمل  أنه املفروض ألن اً،ي فضولان عمالًك، جنيب املرهونة األرض األ يفولو أنبت النبات

  .ل من الراهن واملرن القلعكال حق لإن أجاز الراهن بدون ضرر املرن فهو، وإالراهن، ف

  يفتصرفي أن نسانق إلحي ال إذ تضرر،يمل  تضرر به أوء سوا  القلع مطلقاً، يفأما الراهن فحقه

 املتاع كن ذلكيمل ن إ وهري دار غ يفوضع متاعاً إذا ماك ،ي ضررري غنسان آخر ولو تصرفاًإ كمل

  .صاحب الدار على وجب الضرري

ث ي القلع، ح يفحقه  علىليال فال دلإه، و عليان ضرراًك إذا ون له القلعكيإمنا وأما املرن، ف

  . الرهننايفي ال أنه عرفت

 الشمله  في حقه عرفاً، يفتصرف أنه ن تضرر بسببكيمل ن إ و القلع يفبأن له احلق: قالينعم قد 

  .كاً حلقه عرفاً حق له ذليان منافك أنه إذا ، والظاهرمسلم ئحق امرى توي

 أو من املرن، أو هن،ون من الراكيأن  ب،ما أشبه ونبات اإل يفربعةحوال األمما تقدم ظهرت األو

  .تعاىل ومن اهللا سبحانه أو ،جنيبمن األ

بدون  أو  احلق،جازة من ذيون باإلكي أن ماإ ف،نيبجاأل أو املرن أو ان من الراهنك إذا مث

   :ث قاليلقد أجاد اجلواهر ح و،ضرر ون بالكي أن ماإون بضرر، وكي أن ماإ وجازة،إ

 أن انكم احلال إل يفالقلع على ربجيان من فعل اهللا مل ك إذا نباتاإلن إ :لقاي أن نكمن هنا أمو

عت يب  لورضن قام مثن األإع فيالب إىل  دعت احلاجةفإذامنه،  له الء هذا البقا ون من حمل آخر،ي الدؤديي

  .ستحق القلعين مل يوحدها بالد



٢٧٣

 .كالراهن بذل على صل ضررحيمل  وا،ه في مبا نبترضمة األيمل تنقص ق إالّ أنه قميمل  ذا لوك وبل

، رضع مع األيالراهن بالبذن أ  إالّ إذانئذ القلع للمرنيتجه حين، فقد يمل تف بالد ونقصتن إ نعم

  .ىانته ، الدروس يف إليهىما أومكهما،  عليوزع الثمني وباعان في،أيضاًه  عليكوالفرض عدم النقص بذل

  يفن مراجعة الراهنكميمل  أو م،كن مراجعة احلاكميمل ا  إذونكيإمنا  القلع  يفن حق املرنكل

ذنه، إ ري بغري الغك مل يفتصرفنه إحيث ستبد وحده بالقلع، ي أن ز لهجيال مل إصورة قبوله القلع، و

  .صورة تعنته أو بتهي صورة غ يفمك وهو احلاك املالأذن ويلي أن ماإ، وكأذن املالي أن ماإفالالزم 

  :ىخرأوهنا مسألة 

، رضان النبات ضاراً لألكرض إذا  األ يف منع النباترضده األي ب الذياملرن على بجي أنه يهو

عشاب  بعض األ يفكذلكما هو كتزرع ملدة،  ة فالي الزراعرض سحب قوة األوجب مثالًيضرراً 

استعدت  أو  لنموها،رضاستعدت األ أو  الظهور والنمو، يفعشاب األكأخذت تل فإنه إذا الضارة،

 أو املرن مراجعة الراهن على بجي  فإنه،رض النشاشة املوجبة مللوحة األراضي بعض األ يفماكنش، لل

ون كياملصرف  أن ، والظاهركان له املنع عن ذلكهما ين مراجعة أكمي مل فإذا ،كم للمنع عن ذلكاحلا

   .)١(﴾ما علَى الْمحِسِنني ِمن سِبيٍل﴿ ، ملصلحته ألنهس الراهن،يكمن 

                                                

.٩١ اآلية : التوبة  سورة)١(



٢٧٤

ما  أو النش أو  املنع عن النبات يفن له حقكيبأس، مل  ال: قال الراهن وراجع الراهن إذا نعم

  .الم اجلواهرك  يفما تقدم مثلهك ضرراً بالرهن، كسبب ذلين كيمل  إذا أشبههما،

  



٢٧٥

 ل قبل جتددحيان احلق كن إار، فياخلكلقط يولو رهن لقطة مما :  الشرائع يف قال:)٤٠ مسألة(

 ال أنه بطل، والوجهيل يز، قيتمي ث اليلزم منه اختالط الرهن حبيان متأخراً تأخراً كن إ وصح،ة الثاني

  .زجيرط، واجلزة مما خي رهن اخلرطة مما  يفذا البحثك وبطل،ي

 يبعده، أما قبله فف أو ة الثانيان احلق قبل جتددكء سوا لقط،يالظاهر صحة رهن لقطة مما : أقول

 الرهن  أن أدلةكقصده من ذل وارتفاع املانع، ويضتقه، لوجود امل فيالكشإال خالف و النه إ :اجلواهر

  .نعميشاملة له، فلما ذا 

 واملانع .دلة األطالقز فإليتمي ث اليلزم منه اختالط الرهن حبيان متأخراً تأخراً كما  فيأما الصحةو

بالغرور،  وجل باجلهلد األع عنيلعدم صحة الب وز،ييبسبب عدم التمء فايتعذر االستي  ألنهاملبسوط،

ء فاين االستكمي: ن، ولذا قال اجلواهركممء فاياالست إذ ل واضح املنع،ك وال،ك عن ذلدلةوالنصراف األ

 بطة ذا املوضوع املرت)الفقه( مجلة من مباحث  يفرناكقد ذ وقة من الراهن ولو بالصلح قهراً،يمع املضا

  .كبذل إالّ ال عالجنه إحيث ه،  الصلح لأدلةح، لشمول ي صحالصلح القهريأن 

 اجلهل ال ألن  تام،ري غأيضاًجل باجلهل ع عند األيهو عدم صحة الب و، الثاينالوجه أن ظهريمنه و

ع ببعض يصح البي  فإنهن،يئان لنفرياختلط ش إذا مثله ما و،ق أوىلي الصلح بطريف و،عي الب يفكنع من ذلمي

الغرر  ألن  الغرر،أيضاًرفع ي كبذل وشروطة وما أشبه،صح الصلح واهلبة امليما ك ،الوجوه املصححة

   اً،يان عرفكث يح إالّ أنه ،ع الغرريعن ب) صلى اهللا عليه وآله( النيبى ورد ن إ ونهإ، وعريف



٢٧٦

نع عنه الشرع، مي ث اليمشروعاً ح وان التخلص معقوالًك أن  بعدك ذل يفغرراًى ري والعرف ال

  .ال بأس به

هلذا جعل الشرائع  و،ن هذا االنصرافيأهو االنصراف، فمن  وع الوجه الرابعظهر اندفاي كبذلو

 كذلك ورة فقال بالصحة،ك التذري غ يفك ذل يفوافق العالمة احملقق وما تقدم،كبطل ي ال أنه الوجه

  .همريغ و الثاينن واحملققيديالشه وولده إىل نسب الصحة

به  فىتأذا كو، ة الثانيشترط القطع عند جتددقول بالصحة لو اي ،نعم املبسوط القائل بالبطالن

هل هنا بعد عدم االمتزاج جي  ال ألنهة، الثانيفرض بطالن الصورة على  حىتكذلكهو  واجلواهر،

وقع املزج بعد القبض، أما لو وقع قبله، فعن  إذا هذا:  اجلواهر يفز، قالييوجود التم وواالختالط

  .رهذفرض تع و الصحة، يفاعتبار القبض على ًء بناكذلكالبطالن، وهو  وقرب الفسخاأل أن الدروس

 كاملشترء الشينسان باع اإلنه إذا إحيث ، كاملشترء الشيكوجه للتعذر، فهو  النه إ هفي و:أقول

جعلهما شخصاً  أو  القبض، يفالًيكخر و اآلكيجعل الشرك ،صور القبض متعددة و،ن من قبضهكمت

  .أيضاًشبه، فالوجه الصحة هنا ما أ أو ، القبض عنهما يفالًيكآخر و

 إىل ذا بالنسبةك و،ما قاله الشرائعك أ،زجي واجلزة مما ،رطخي اخلرطة مما  يفأيضاًعلم الصحة يومنه 

  .ل من باب واحدكن الإحنوها، ف و تقطع قطعاً بعد قطع ملصحلة السقوف اليتدانيالع

ى بقي أو ،أيضاًد ينبع من جديء اان املكء سوا  الرهن املطلقة،دلة أل،صح رهن البئر مع مائهايو

   إىل  البئر يفداًكرا



٢٧٧

د ينبع من جديمل وإذا حنومها،  واللقطة واجلزةكم كان احلكء تجدد املايان ك فإنه إذا تح،مين أ

  .كحنو ذل وةي والساقني حال رهن النهر والعكذلك و أوضح،األمرف

انت كن إ، فدلةشمله األ في عريفنه ألن،ه اآل فيمائه املوجود ووالظاهر صحة رهن النهر اجلاري

ستلزم عدم ي التبدل ال ألن كذل وح،يصح أنه العرفى ن رأي قبال الد يفرهنه ومة النهر مبائه مائة مثالًيق

مور األ إىل ة ناظرةيلمات الشرعكال وة،يمور العرف األ يفست مناطاًية ليصدق الرهن عرفاً، والدقة العقل

صلى اهللا عليه (لقوله  و،)١(﴾ِبِلساِن قَوِمِه إالّ وما أَرسلْنا ِمن رسوٍل﴿: قولهرراً لكرناه مكما ذكة، يالعرف

  .قدر عقوهلم على لم الناسكمرنا نأء اينبحنن معاشر األ: )وآله

  . حمله يفورك مما هو مذك ذلريغ ىلإ

اته يخصوص ومكاملوضوع فحسب، بل قدر احل يف ة فهم العرف، الي حج يفوهذا هو السبب

  .اللفظ إىل رجعي مما أيضاً

ث يضر، حي  المتبدالً واالًيون النور سكمع نوره، و  حىتهربائيكصح رهن املصباح الي كذلكو

  .ئاً واحداًيراه العرف شي

 ال أنه ماك بالرهن، كضر ذلي، وال ك للمالكه فهو ملريغ و البستان يف من النهراجلاريء أما املا

ع يبي أن صحيما كع النهر مبائه، يبي أن نسانصح لإل فيعيضر البي تبدل الال إذ ،أيضاًع ي بالبكضر ذلي

صح ي كذلك العامة، ودلة لصدق األكل ذلك النهر، ريبغء ع املايبي أن صحي كذلك مائه، وريالنهر بغ

  .كمال للمالكون الك يمال حىتكرهن الشجر بثمره قبل ال

                                                

.٤ اآلية : سورة إبراهيم)١(



٢٧٨

صح  فيأصبح مثراً صار ألف طن فرضاً، إذا نك، ل والبسر وزنه مائة طن مثالً،ن ظهر البسر اآلمثالً

حال اجلزة كون احلال ك في،كون للمالكيصح رهن التمر وحده، والزائد يما كرهن النخل بتمره، 

  .هاريالنهر وغء واللقطة وما

 حال  يفذاكمر بثال التمر أو اللقطة أو أو البئرء دد ماحي بأن ، أوضحاألمرد فين التحدكولو أم

  .املرن قدر املرهون عند و،كعرف قدر مال املال ي حىتأيضاً خرص  إليهأضيفما الرهن، مث 

  :ثالثة أقسام على ط ا، فهويرهن الدابة فل ولو

ل، بطي نيالع إىل الرهن بالنسبة أن الشاة، والظاهركها قوجب اللواط ذحبها وحري أن :ولاأل

  .بالبدل تعلق الرهن  يفالمك الأيتيما سك ،تعلق الرهن ببدهلايو

 البغل  يفماك ى،خرأنة ي مد يفعيان سبباً للبكإمنا ، وكون اللواط سبباً لذلكي ال أن :والثاين

س يم شرعي ولكن الوجوب حإ، فالبدل إىل نتقليال  وحيواحلمار والفرس، وهنا الرهن باق وصح

  .البدل إىل ه انتقل الرهن فيعتيبلد آخر وب إىل ذهب ا إذا نعم، بوضعي

 احملرم اللحموان يها من احلري باهلرة وغ الوطي يفماك، كذا ال وهذا وجب الي ال أن :ثالثالقسم ال

وب كوان املريول اللحم واحلكوان املأياحل إىل ل ورد بالنسبةيالدل ألن ه، فيءمل نقل بوجوب شيإذا 

  .البدل إىل وجه لبطالن الرهن، وال لالنتقال مها، وهنا الريغ الظهر ال

وجب يإمنا  ومته،يوجب ذهاب قي وان اليجلل احل ألن وان،ي احل يفبالرهن اجلللضر ي  الكذلكو

  .هءاستربا
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  .لو أتلفه املرن وون رهناً،كت ومتهيأتلف الرهن متلف ألزم بق ولو:  الشرائع يفقال

ون كيقد  وون املرن،كيقد  وون الراهن،كيقد  و،ون اهللا سبحانه وتعاىلكياملتلف قد : أقول

ما أشبه،  أو ةيبآفة مساو تعاىل وان املتلف اهللا سبحانهك فإذاللبعض،  أو لكما للإ والتلف ،جنيباأل

بطل الرهن وال ي هذه الصورة ال صاحب له، ففي أو  صاحبه التلف،ضمني  ال الذيوانيتالف احلإك

  .بدل له

 األصلاملتلف، وحنوه هو  ونهس الراي ل ألنهبدل له ال أنه أما بطالن الرهن فلفقدان موضوعه، وأما

ون كي تلف البعض قد يف أن ماكاملثل،  أو مةية ذمة الراهن من البدل، واملراد بالبدل أعم من القءبرا

  .رشاًأالبدل 

ما  فيرشاًأ وميي الق يفمةًيق و املثلي يفثالًالبدل ِم إعطاءه  عليالراهن وجب ان املتلف هوكوإذا 

 إالّ إذا  باب العقد يفازك لالرت،ون البدل رهناًكي ودل،املتلف ملزم بدفع الب ألن كذل ورش،وجب األي

 املتلفات  يفه الضمان عليانكاره مما يباخت أتلفه ال أو أتلفه مطلقاً، إذا الراهن البدل إعطاءعدم  على نص

  .املشاة

  .رشاًأ أو مةًيق أو ه البدل مثالً علي وجب،أتلف الرهن املرن إذا كذلكو

  .يبجنه األأتلف إذا ذاكوه

خالف   بال:ون رهناًكت ومتهيلزم بقأولو أتلف الرهن متلف : وقد قال اجلواهر عند قول الشرائع

تعلق به،  في وقد جعل هلا الشارع للتلف بدال،،نيحق الرهانة متعلق بالع ألن ال،كش إه، بل وال فيأجده

  .ةيالبدلى ما هو مقتضك

 ضم إالّ إذا ،وجب البدلي ال نيتعلقاً بالعون الرهن مكث يل، حيمكت إىل تاجحيل ين هذا التعلكل

  ).العقود تتبع القصود(ل ي دل يفدخلهيث يرناه، حكما ذكاز ك االرتإليه

  ان كاز هل كاالرت أن  يفان املتلف الراهن واختلفاكولو 
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 إىل  رجع، للبدلاز شامالًكن االرتكيمل  أو الراهن جعل البدل رهناً، على ب جيشمل البدل حىتي

 يدعي أن حق لطرف العقد ال إذ از،كاشف عن االرتك ظاهر اللفظ ال يفلصن العرف هو الفاإفالعرف، 

  .حنوها و مقام العقود يفستظهر من اللفظي  الذياز خالف العرفكعدم االرت أو ازكاالرت

ه يدعيما كسقاط حق الرهانة إان قصده كتلف الرهن، هل أ  الذياملرن أن  يفومثله لو اختلفا

سقاط حق إقصد يمل نه إ قولي  الذين احلق معإ ف،ه املرنيدعيما ك كن قصده ذلكيمل أو  الراهن،

سقاط حق الرهانة أخذ البدل إ تلفه  يفان قصد املرنك لو ذإجب البدل،  فينئذياملرن وح الرهانة، وهو

ون كيالبدل، وىل  إءالشيسقاط حق الرهانة حتول إن قصده كيمل  إذا  قهراً، أمااألمراتر  الراهن أو

  .أيضاًالبدل رهناً عند املرن 

ه، مل ريغ أو عيب على األصل  يفالًيكان املرن وك ن لوكل: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

حسب  على نيمور املتعلقة بالعالة من األكن حق الوكيتناوهلا، ومل يالعقد مل  ألن مة،ي الق يفالًيكن وكي

  .ك املسال يفما صرح بهك، كذلكاع دي ولعل االست،الرهانة

الة كون الوكت قد ال واً،يازاً عرفكارت أو  والبدل، صراحةًلألصلالة شاملة كون الوكقد ت: أقول

وإذا مة، يق أو البدل مثالً إىل الة بالنسبةك عدم الواألصل فك ذل يفك شفإذا، ك ذل يفكشيقد  وشاملة،

ال إ و، البدل فهو يفالةك عدم الوتقتضي أو ،بدالً أو ناًيالة عك الوما أشبه تقتضي أو انت الصراحةك

 عرافتلف األخيان لعله كن إ ون،عندنا اآل ز العريفك املرت ألنهللبدل، ونيالة شاملة للعكالو أن فالظاهر

البدل الختالف عرفه عن عرفنا احلاضر،  إىل الة بالنسبةكقال بعدم الوإمنا ، ولعل الشرائع ك ذليف

  داعي باب االست يفاألمر كذلكو
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 عةيون ودكي أيضاًالبدل  أن ة، فالظاهريتلفت العار أو عة مبا هلا بدلي تلفت الودفإذاة، يوباب العار

  .ةيون عاركيأو 

 كمساإله  وا بدل الرهن، ألمة،يللعدل حفظ القن إ :هاريغ ورةكالتذ يك حم يف قالكأنه لذلكو

  .ه فيالتهكع لبطالن ويالبس له يل ومة قائمة مقامه،يحفظه، والق والرهن

تلف خي  الذيكنه املاليع الة منوطة مباكالو أن ه ما عرفت منفي و:ه اجلواهر بقوله عليلكأشو

 على ستأمنيال  ونيع على ستأمنيشخاص، فقد عها باختالف األيب وموالاأل على  االستئمان يفأغراضه

الم ك من  الثاينالشق على ال اجلواهركشإلو من نظر، وخي نهما اليع، فالفرق بي الب يفكذلك ومتها،يق

  .الظاهر ما هوكها وارد، ريرة وغكالتذ

مة يالق إذ مة،يصار ق إذا عىني ،يميالبدل الق إىل ءالشيحتول  إذا هلا معىن ع الي الب يفالةكالون إ مث

  .جل عند حلول األون التهاتر القهريكيإمنا وارد، و أمثال هذه امل يفباعي نقد، والنقد ال

  . الراهنكمل إىل  عادعاد خالً اً فصار مخراً بطل الرهن، فلوريولو رهن عص:  الشرائع يفالق

 عدم  ألن أدلةة،ياخلل إىل عوديورته مخراً ريبان صإ ريان العصك إذا البطالن على ليدل ال: أقول

: نيقسم إىل ءهالذا قسم اخلمر الفق وا منصرفة عن اخلمر احملترمة، فإ،كشمل مثل ذلي ة اخلمر اليكمل

  : له صورتاناألمر احملترمة، فرياخلمر احملترمة، واخلمر غ

اخلمر  إىل حتول أنه إذا  يفكش ال واخلل، إىل تحولي اخلمر، مث ال إىل ريتحول العصي أن :وىلاأل

  ن كبطل الرهن، لي كببطالن املل، فكبطل املل
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قد  و الفساد، إليهسرعي رهن ما  يفالمكثل الاخلل م إىل دوتع  ال اليتاخلمر إىل  حتوله يفالم هناكال

  .أيضاًح ي صحري فرهن مثل هذا العص، تقدم الذيليالتفص على صح الرهنينه أ و،ك ذل يفالمكتقدم ال

صح ي للراهن وك ملأيضاًمخر  إىل  حال حتوله بعد حتوله مخراً، ففيتحول خالًي ريان العصك إذا أما

  .ل الرهنيشمله دلي مال حمترم  ألنه صار مخراً حمترماً، الذيريصح رهن العصي أنه رهنه، بل الظاهر

 مجاعخالف، وعن املبسوط اإل  اجلواهر بال يفال، بلكش إاً جاز بالريرهن عص ان، فلوكف يكو

  .هياً بقسمإمجاععها يوز بجية ك مملوني ع ألنهه،علي

  .ضين املررهك قادح ريورته مخراً قبل حلول احلق غريواحتمال ص:  اجلواهر يفقال

 على ،قال جبوازه بدونهي، بل قد أيضاً جاز الّإ، وعلم انقالبه خالًيمل   اجته املنع ماكعلم ذل نعم لو

  .رناهكما ذ على حيالمه صحك ف، الفساد قبل احللول إليهسرعي رهن ما  يفحنو ما مسعته

هم، فقد عرفت ريغ وده مجاعة من الشراحيأ و الشرائع، يفماكصار مخراً بطل الرهن ن إ أما قول

  .هيف ما

نا أ ك ذلديؤي وصار مخراً،ن إ وري والعص، صحة رهن اخلمر احملترمة يفالكش اإلنبغيي ه فاليوعل

 العرف املسلمى نسان هذه اخلمر رأإأراق  إذا  مثالً،مثل هذه اخلمر على  مترتبةكل آثار امللك أن ىنر

 إذا ه احلجعلي ومساخله  عليكذلكبدله، و ءإعطاه  عليبجينه أ، وكمال حمترم للمالى على تعدأنه 

  .ةيام الشرعكح من األك ذلريغ إىل ،كاستطاع بذل

  ، مث انقلب مخراً حمترمة ريمته مائة ألف من العصي ما قكلمين تاجراً  أفلو
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 عطائه  يفشترطيحنوها مما  واةك من الزىعطي وففكت يئاً حىتين ش اآلكلمي ال أنه ه عليصدقي ال

  .الفقر

 اًإطالق الراهن كمل إىل عودي  الصالح بأنه ال أيب الراهن، بل عنكمل إىل عودينه إ :ه فقوهلميوعل

ء اه رماه الفق الذي الصالح أيب، خصوصاً قولنبغييعوده، مما ال  إىل ليدل  فالهك خرج عن ملألنه

على  وه، عليورة، بل الضرمجاعة واإلريه الس علي قامتكاملال إىل ر اجلواهر بأن رجوعهكبالسهو، بل ذ

جامع  ورةك التذ يفما صرح به على بتوسط الشدة إالّ احلموضة إىل نقلبي  الريالعص أن جواز اختاذه مع

  .كر خروجه عن املليتقد على كاملل إىل رجوعه على أنهم متفقون على دلي مما كاملقاصد واملسال

 أن مع: ث قاليرة، حكهم التذمن وره مجاعةك ذ الذيلفكالتاألمر إىل تاج حيال  أنه  ظهركوبذل

دامت  مه ماكعد الرهن، بل املراد ارتفاع حي مل الّإة، ويلكد به ارتفاع أثره بالينر بطل الرهن اليقولنا 

قة ي احلقة، ففييو األولانكة مليلعالقة باقفسروه بأن املراد ا و،كتبعه جامع املقاصد واملسال وة ثابتة،ياخلمر

ما إ أنه هم عليردي ذإختلله متوقع،  ألن بة،ي موجودان بالقوة القركاملل الرهن و ـ اجلواهر يفماكـ 

بطل  أنه اً ثبتكن ملكيمل وإذا رناه، كاً ثبت ما ذكان ملك فإذاحالة ثالثة،  ال و،كس مبليل  أوكمل

 نيمجع ب أنه ة، واحتماليو األولمثل هذه على ليدل ث الي ح،ةيولوقال باألي أن نكميف يكالرهن، ف

 مثل هذه اخلمر، ري غ هي للمسلمكمتل  ال اليتاخلمردلة أن ظاهر األ أن رناكث ذي ظاهر، حري غةدلاأل

  .االنصرافى ري  الذيوالشاهد العرف

ن وجه لبطالن الرهن، كي مل ،مخر حمترمة إىل  فقبل قبضه حتول،رهن عنده اخلل لو أنه ظهريومنه 

  بقائه  و صحة الرهن يففرق صح قبضه مخراً، فاليو
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 نيب و الرهننية متوسطة بيحالة اخلمر أو ،ةي قبل اخلمرةحال أو ة،ي حالة اخلمر يف الرهننيب

 ه، عليكام امللكع أحيمجء جراإصح ي كن مثل هذه اخلمر ملة بعد القبض، وألي حالة اخلمريف والقبض،

اخلل  على حيصحل كن الإها، فريعة وغية والوديع واملضاربة والعاريالبكام، كحها سائر األ عليترتبفي

  وقبل القبض حتوله خالً عليالعقدى أجر إذا ماى وعل اخلمر احملترمة، إىل  حتول الذية، واخلليقبل اخلمر

  .مخرإىل 

 إذا عوده وعي انقطاع الب يفالمكع مخراً قبل القبض، فاليلو انقلب املب أنه رة منكه فما عن التذعليو

  يفاً فصار مخراًريعصى اشتروإذا  ،ملرهون مخراً بعد القبض اري انقالب العص يفرناكذ ما على عاد خالً

 ان املشهوركن إ و ظاهر الوجه،ري غ، لعوده خالاملشتري كعد مليمل  و فسد العقد،عاد خالً ود البائعي

  .كمثل ذل إىل الظاهر ذهبواعلى 

ان قبل ك هل ،هالقول باشتراطى عل،  القبض يف حمترمة، واختلفريمخر غ إىل ريحتول العص لونه إ مث

 املعامالت  يف ألن األصلكاملرن، وذل أو ان الراهنكء سوا الصحة، ي قدم قول مدع،بعده أو ةياخلمر

  يفهري تبعاً للجواهر وغ)رمحه اهللا(ى خ املرتضيره الشكما ذكالبطالن،  على ليدل الدل ما إالّ الصحة

  .اسبكامل

 قدم قوله فيالقبض فعل املرن أن من والظاهرعلى ء  من البناك ذل يفخيتردد الش أن علميومنه 

  يفان االختالفك نعم لو:  حمله، قالري غ يفهو و:ه اجلواهر بقوله علي ظاهر الوجه، ولذا علقريه، غفي

علم يمل  إذا ضبالق ألن ره اجلواهر،كما ذكصالة عدمه، وهو ان القول قوله ألكصفته  يف أصل القبض ال

  . عدم القبضاألصلان ك

   إىل حتول مخراً حتول إذا  الذيريعطاه العصأهل  أنه  يفاختلفاولو 
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 لبطالن  الثايناملرنى  فادع،خل إىل تحوليمل  ومخراً يمخر بق إىل حتول إذا  الذيريالعص أو ،خل

 ،ني متقابلتنييهنا دعو ألن ،القاعدة التحالفى ان مقتضك لصحة الرهن،  األولالراهنى الرهن، وادع

الطرف املقابل، ى  دعويفى  الصغرريغى  هذه الدعويفى ون الصغرك بعد األصلأحدمها ون مع كيال و

 خر، فال خالف اآلل واحد قوالًكاعطاه العرت، فقال  أو عطاه الشاةأباعه شاة مث اختلفا هل  إذا ماكفهو 

  .ركمن أنلى  عنيميوال ياملدع على نةيق البيون من مصادك ي، حىتكد ذايؤي د هذا أويؤي املسألة  يفأصل

رهن  نه لوأ ب،مهاريغ و واجلواهركد من قبل املسالي قول الشرائع املؤ يفظهر وجه النظريومما تقدم 

  .صحيمن مسلم مخراً مل 

ون الرهانة فاسدة، فهو كالفرض  إذ ه، عليدهي ءاليله، وعللوه باست  فهوده خالًي  يفانقلب فلو

  يفنيالقول على بدوا، أو ةيمع النء الي باالستكلميحات املباك له، فهو كمال ته مال الينئذ حال خليح

ه والرهن ك، فهو ملالده خالًي  يفلو رهنه مخراً فانقلبإمنا  ظاهر الوجه، وري املباحات، غيفء الياالست

  .تردد على :كرناه قال الشرائع بعد ذلكلعله ملا ذ وما عرفت،ك كاخلمر احملترمة مل ألن ح،يصح

 رضا السابق، فال تعك باملل األولةيبأولو)  األولقوله(ناقش ينه قد أ ب:وجهاً له اجلواهر م يفقالو

بأن فساد  وست منها،يا لأمل نقل بن إ ون مثله من املباحاتك  يفكبعد ما مسعت من الش له بالثاين

  يفبل:  قال،انت اخلمر حمترمةك إذا خصوصاً واملرن من فروعه، وأن ولد لأليون الك نايفي الرهانة ال

 حدد ألي  ال فإنه احملترمة،ريانت حمترمة، خبالف غك إذا ولوا لألكى قواأل أن كجامع املقاصد واملسال

  .هاعلي
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 أدلة، النصراف كوجه للخروج عن املل ال أنه قد عرفت و،ك فرع اخلروج عن امللكذل: أقول

  يفماكم تابع للواقع كاحلحيث إن  وختلل،  ال اليتاخلمر إىل احلرمة على  املترتبكاحلرمة وعدم املل

  . املقام يفل خمرجيدل ال ول خاصيخرج بدل  ماالّ، إامكحسائر األ

سلمه ن إ و،كامللء الرهن ببقا يبق و صح،نقلب مخراً حمترمةيان مما ك و، إليهسلمه و رهنه خالًفإذا

 ألن خل، أنه  أو حمترمةمخر أنه زعمن إ وصحي حمترمة مل ريسلمه مخراً غن إ و،أيضاًمخراً حمترمة صح 

 ان الرهن واقعاًكء سوا  سائر املواضع، يفماكس دائراً مدار العلم واجلهل يل وم دائر مدار الواقعكاحل

 إذا ون مصداقاًكيإمنا املصداق  ألن ، وسلمه املصداقيلكال على الرهن واقعاً أو ة،ي اخلارجنيالععلى 

 حمترمة ريم للمصداق مخراً غي وقت التسل يفانك إذا أما، رمةمخر حمت إىل نقلبي خالً أو ان مخراً حمترمةك

  .صحي فال

 مما قد ،د املرنيفسد بيما  فيالمكالكه  فيالمكان الك حمترمة، ريمخر غ إىل نقلبي ان خالًكوإذا 

  .رناه تبعاً للجواهركما ذ على بأس بالقول بالصحة نه الأه، و فيالمكتقدم بعض ال

 إذ ده،ي  يفمع مخراً مراقاً فتخللتامجع ج  لوكذلكس ينعم ل: مع الشرائع مث قال اجلواهر ممزوجاً

ته منها يسقاط حق أولو إل األول دون، من تعرض لهنيه ب فيخالف أجده  بال،اً للثاينكوا ملكالظاهر 

   ،من احلق املزبورى  هو أقو الذيكم امللكل حيزي  الذيعراض اإل يفراقة الظاهرةباإل
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 نيالع على الئهيه باجلمع املزبور، بل الستكمنا مللكس حيل إذ اجلامع، على ة اجلمعقدح حرميال و

الظاهر عدم احلرمة لو أراد اجلمع  أن املباحات، معكون ك لتكمال  بال صارت به ماالً الذيليحال التخل

 على فهاتالإ ورم غصبهاحي إذ ت حمترمةيمس من مث و،كحفظها لذل وبقائهاإن الظاهر صحة إل، فيللتخل

  .دهي  يفمن

  . عنها ال بأس جبمعهاكث أعرض املالي حمترمة، حريغ أو انت حمترمةكء سوا اخلمر املراقة،: أقول

 أو ك مانع من مجع املل وأي،قول املشهور حقعلى  و،كا ملأ اخلمر احملترمة، فقد عرفت  يفأما

 املواتء ايحإتاب ك  يفرناكقد ذ و،هري الشارع فأخذه غ يفمتاعهى ألق إذا ماكاحلق املعرض عنه، فهو 

 ه،كستملي أن هريحق لغ و،احلق أو كعن حقه، خرج عن املل ه أوكأعرض عن مل إذا نساناإل أن هريغو

  .مةيهو املشهور شهرة عظ و،لي الدلكذل على قد دل واً،ي صار مباحاً أصلألنه

 ال  فإنه،كلمي ال ذي الهريرتأطلق خ إذا ان حاله حال ماك حمترمة، ريان املراق مخراً غك إذا أما

ء ية شيولواألء ي شكاملل ألن رمه الشارع،حيمل  ما ىل إ ة بالنسبةي األولخذ حقس لآليل أنه  علىليدل

ر مما يان عنده خرتك أو  مما أباحه الشارع،الضروريء  الدوا يفا إليه مخر احتاجان لهك إذا ماكآخر، 

ن القول إ ف،ما أشبه وتربط بالناعور اليت  ان الدابةكسببه م بده للسقييرينه كل حلمه، لكلشارع أحرم ا

  ال ألنهوجه له،  ال،أيتيال  إذا أيت منهما ما قصده، اليمما ، ر ذا القصديأخذ اخلرت وحبرمة اجلمع للخمر

   العقلي أو ياالمتناع الشرع على ليدل
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  . هذه احلالةيف

 ،ر حبالًيصحة جعل شعر اخلرت و،ء للسقار دلواًيروا صحة جعل جلد اخلرتكم ذأ كد ذليؤيو

قول ي االستصباح عند من ال أو نةي السفجل طلير أليضهم صحة جعل شحم اخلرتر بعك ذكذلكو

  .حبرمة االستصباح بالدهن النجس

ما أشبه  أو ،قة وحشهيوانات حديحل أو البه،كعل حلومها لجير يانت عنده خنازك إذا ذاك وبل

 إىل ات بالنسبةي بعض الروا يفماك ،اجلواز على لياحلرمة، بل دلّ الدلعلى  ليدل الدلي  مل، مماكذل

 على دلّإمنا ل ين الدلإ ف،ري اخلرتنيب و اخلمرني فرق ب، فأير واالنتفاع بشعره حبالًيخلرتجبلد اء االستقا

  . سواه يفاحلرمة على ليدل ال وعنها الشارع،ى   اليتمور األ يفاستعماهلا أو احلرمة لشرب اخلمر

املتلف والغاصب  وأن ،ال خالف والكش إتالف اخلمر احملترمة بالإ أو رم غصبحيما كه فعليو

 تالف اخلمرإ أو  غصبكذلك وة،يو األوله حق في الذيريتالف اخلرتإ أو رم غصبحي كذلكضامن، 

  .رناهك ذ الذيالنحو على ةيو األولها حق فياليت

 مية التحريملا نزلت آ )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا أصحاب وأن راقة اخلمر،إورد من  أما ماو

ما أشبه  و، إليهىانت دك  اليتةيصحاب أراق مخور معاوبعض األ أن ورد من ما أو أراقوا مخورهم،

  .نياألمر نيالمنافاة ب واجلهة احملرمة، يف الّإنتفع ا ي  ال اليت اخلمر يفهوإمنا ، فكذل

ون كي أن لزميافر كر للياخلرت وع اخلمريجواز بن إ :ةيه الفقتبك بعض ال يفرناكنعم، قد ذ

ستحل يمن  إىل حة بالنسبةيتة واحملرمات من الذبيامل إىل  بالنسبةكقلنا جبواز ذلن إ ومقطوعاً بالعدم،

   .ستحليع ممن يبل يبدل
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ر من ياخلرتع اخلمر ويب إذ أن ن،ياألمر ني ففرق ب،شربةطعمة واألتاب األك  يفرناهك مما ذهريغو

حنو  وعيحلرمة الب  حرمتهما حرمة مالزمة  أدلةاجلواز من العامة فرضاً خالف ى ريمن  أو افركاملسلم لل

  . موضعه يففصلناه ما على ، عرفاًكذل

مة يده نقصان القي يفء بقاسبب اإل فإنه إذا د الغاصب مخراً حمترمة،ي  يف فصار،لو غصبه خالًنه إ مث

 مةيالق أو  حمترمة ضمن املثلريمخر غ إىل انقلب ده حىتي  يفأبقاه أنه إذا ماك، ة ضمن التفاوتيباخلمر

  .تاب الغصبك  يفوركما هو مذعلى 

ة يحال اخلمر يف ة، أوي حال اخلليف يه إلجعه فري للمغصوب منهكن اخلل مل إ: اجلواهر يفلذا قالو

 حال  يف إليه الظاهر وجوب دفعه، بلريمته عن العصيقصرت ق رش النقصان معه لوأرجع ي واحملترمة،

 ريرد معه مثل العصي ووز،جي رادته منه الشرب فالإعلم ي إالّ أن لهي ختلإرادةان كمإته، ويولوة ألياخلمر

  .ت صورتهريتغن إ و إليههك قد عاد مل ألنه، إليه عاد ردهفإذاان عدم انقالبه خال، كمإل

 متهي قكلمي ال أنه أما، رك من باب دفع املن إليه ردهوزجيال إمنا   غصب منه اخلمر احملترمة إذا :أقول

سلم مثنه ي وشربه مخراً،يال  وللهخيعه ممن يبي أن نئذيه ح عليبجيإمنا ، وكذل على ليدل ، فالكمثله املالأو 

نه أعلمنا ب إذا ه، فهو مثل ماك مالك عن ملكخترج املل شربه ال  إرادة و،هك مل ألنه،كاملال إىل و مثلهأ

اً كملى بقي نيكن السكده، لي من نيكأخذ السن أن نا علينإنسان حمترم الدم، ف إلنيكالقتل ذا السد يري

  مثله، مما  أو متهي ق إليهنرد أن نايله، فعل
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  .مثلة من األك ذلريغ إىل ون صاحلاً للقتل،كي ال

  يفكحق للمال الو ،أيضاً رهناً كان ذلك ،متهايده فارتفعت قي  يفرهنه مخراً حمترمة فتخللتوإذا 

  يفرنا مثلهكما ذكثر، ك أ مةين صارت القمة واآلي حال نقص الق يفرهنه أنه استراجاع بعضه حبجة

  .ةيمة السوقيصورة ارتفاع الق

ذا ك و،يني والرهن باقكان امللكده فرخاً، ي  يف فأحضنها فصارت ضةيولو رهنه ب:  الشرائع يفقال

  .لو رهنه حباً فزرعه

  .ل منهماك  يفالكشإبال : هر اجلوا يفقالو

  .يريه بالتغكمادا له، فلم خترج عن مل وجة مالهينتء ايشن هذه األفأل:  األولأما

 ،ك ذل يفكهو مشابه لصفة املل إذ تنقلت، وتريف ما تغيك، نين الرهن تابع للعفأل:  الثاينأماو

  .رهكما ذكهو  وضح،ما هو واكزول بزوال االسم  يضة واحلب حىتياسم الب على اًقس معليلو

ل فجعله يالفس أو ،رهنه التراب فجعله لبناً أو لو رهنه الصوف فجعله نسجاً، أنه عرفيومنه 

 حنوه فجعله مذاباً، وامللح أو ،ًءالثلج فجعله ما أو فجعله ثلجاً،ء املا أو الذهب فجعله مصوغاً، أو شجراً،

 ألن حاله، على ل هذه الصور الرهن باقك  يفنإف، كما أشبه ذل أو ،مثروماً أو اللحم فجعله مطبوخاًأو 

 أو ،رهنه القماش فخاطه ثوباً إذا كذلك املوجب لذهاب الرهن، ونيوجب ذهاب العي  احلاصل اليريالتغ

  .كحنو ذل أو ،القلم فرباه

ث ملقتوله يل، حيالفكالدابة فقتلها  أو ة،رياخلشب فجعله قطعاً صغ أو رهنه الدار فهدمها، إذا أما

مته بسبب الذبح، بل ينقص قي  مما ال، الثالجة يفجعله وول اللحم فذحبهكوان املأياحل أو ،أيضاًة ميق

  زداد، فالظاهر ياناً يأح
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الرهن ى بقيإمنا  و،رهناًى تبق مة هلا اليق  ال اليتنقاض األ الدار مثالًصدق االسم، ففي على التوقف

 جر واآلكيخشاب والشباباألكنقاض النافعة األى ا تبقذكه و،ءانت مرهونة مع البناك إذا ةي الباقرضاأل

  اخلشب باباً،يريتغك االسم ريتغإمنا  و،ك املالكسبب اخلروج عن ملياهلدم مل  ألن ،أيضاًحنوها مرهونة و

 إىل وط مفصوال، والغزل املربوم منقوضاً،ي القماش ثوباً، والذهب املصوغ مذاباً، والثوب املخيريتغكو

  .ك ذلريغ

  املرن مع الراهنكشتريمة يازدادت القن إ أنه آخر، فالظاهرء يش إىل ءالشي املرن ريغه إذا نإ مث

  .ارتفعت بسبب عمل املرن اليت  مةي القيف

 ك اشتر،ني أصبح بعشران اخلشب بعشرة، فلما جعل باباًك و لو رهنه اخلشب فجعل منه باباً،مثالً

ان كن إ ون التصرفإ الراهن، فكرض بذليمل ن إ وه،يسع ئامرل كل ألن  العشرة، يفاملرن مع الراهن

قولون يال ء ان الفقهاكن إ و،ك أمثال ذل يفذاكه و،كباملل يم الوضعكاحل نايفي  الكن ذلكحراماً، ل

  .كله هنايرنا تفصكقد ذ و،تاب الغصبك  يفوركما هو مذك ،الغصب إىل بالنسبةء الشيهذا 

ال خالف  وه ظاهر الفساد،ريغ وق الرهن مبقدار احلب من الزرعاحتمال تعل  :اجلواهر قالن إ مث

 ، للقابضكات املليريب هذه التغيبعض العامة من تسب وخيعن الشى كحيما  إالّ ،كمن ذلء ي ش يفأجده

 ، باب الغصب يفما هو حمررك وضعفه واضح، ،مةيالق أو ته ضمان املثلي فغا، مرتلة التلفني للعالًيترت

  .ىانته

   أن ىري العرف ،صارت فرخاً إذا ضة املرهونةيالب إذ ه،رك ذماكهو و
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عن ى خر أ ة عبارةين الدار املبنإ، فًءنقاض فصنع منها بنارهنه األ إذا كذلك وضة،يالب الفرخ هو

ون كيالرهن  أن وجب ي، حىتك املالكئاً خترج عن مليست شيئة لياهل و،ئةيادة اهلينقاض بز األكتل

  .ال لبعضهء الشيلبعض 

 ألن ون رهناً،كي ه اليريبعد تغء الشي  يف املرن مع الراهنكن مقدار اشترا أ القاعدةى نعم، مقتض

ون كشجار تن األإرهنه احلب فجعله أشجاراً، ف إذا ون رهناً، مثالًكي نسان عند نفسه ال اإلكمل

ما  فيكذل إىل خ نظريلشلعل ا وون رهناً،كي ها ال فيمبقدار حصة املرن و املرن والراهن،نية بكمشتر

  . فتأمل،القاعدة على ونكي فهو ،رهكذ

 نقله من بلد إذا ماكة بفعل املرن، يمة السوقيرج عن الرهن ما لو زادت القخي ال  األوىلقيوبالطر

ن الزائد للمرن حسب إ، فالضعف مثالً على متهي التضخم مما زادت ق الثاين البلد يفانك وبلدإىل 

 له، ال أنه ىما سع إالّ نسانس لإليل أن ىعمله، فمقتض وهيادة حصلت بسعيالز حيث إنالقاعدة، 

  . مل تزدنيانت العكن إ و،كللمال

حيث اً، يرهنه مصراع باب فجعل له مصراعاً ثان إذا ماك ى،خرأمة من جهة يزادت الق إذا أماو

 ألن  ال للمرن،،اصلة هلماادة احليالز أن فالظاهر، املصراع بدرهم أما املصراعان فبخمسة دراهمإن 

 له  الثايناملصراع أن ماك ،ادةي نصف الز يفةي له مدخل األولفاملصراع  ،نياحلاصلة تابعة للمصراع  ادةيالز

  .أيضاًادة ي نصف الز يفةيمدخل

 واحد،  األولمة املصراعينما قيمة مخسة، بيون القكت أن  أوجب الثاينصنع املصراعن إ :قالي فال

   ال ربط للراهن وربعة للمرن،ون األكتن  أفالالزم
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ادة يل الزكن إ :قالي إالّ أن  هو بدرهم، اللهم الذي األولاملصراع على من الثالثة الزائدةء ى شيف

  .حصل بفعل املرن

، ءالشي زاد  الذي للمرنني العيف أو مةي الق يفانتكء سوا ادة،يالز أن رناه منكذ د مايؤينه إ مث

 ريعها بغ رجل فزرأرضى ، عن رجل أت)عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا  : قال،بن خالد  ةرواه عقب ما

 أله ،نفقتأما  يعل و، يلك فزرعذينإ ري زرعت بغ:، فقالرضصاحب األء ع جابلغ الزر إذا ذنه، حىتإ

  .هأرض يرك رضلصحاب األ وللزارع زرعه،: )عليه السالم(  فقال، أم الكذل

  .أيضاًخر ات األياب الغصب بعض الرواتك  يفرناكقد ذو

 ،كذل على  قائمةةالشهر إذ ره،كما ذكهو  ووالشهرة جترب السند والداللة،: رامةك مفتاح ال يفقال

  .رناهكبعض ما ذعلى إمنا رناه، وكذ ل ماك على تدل ة اليالروا ألن دة،ية مؤيالروا أن رناكذإمنا و

 إذا ون للزارعكيإمنا الزرع  أن  أو،جرةه األعلي و للزارعهل الزرع مطلقاً أنه  يفالمكالى بقينعم، 

هذه  ألن حنوه، و صاحب احلبنيب ورض صاحب األنيان بكال إ و،ه فيكر العرف االشترايمل 

 ،ءلصاحب املاء  واملاكلا للمرضلة احلب للزارع واألي حص هيرض األ يفنون اآلك ت اليتالشجرات

ل يحمل تفص و،تاب املزارعةك  يفكئاً من ذليرنا شكما ذك ،حنوه والفالحك أيضاًاناً لصاحب العمل يأحو

من  و،ءن النمايال فمن أإشجار، و جسم هذه األ يفصارء من املا ورضمن األ إذ ،تاب الغصبكالم كال

  . الثاينبعدي  ال، الشجر يفاملوجودء ن الروايأ
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 مكه انتزعه احلاكمساإ  يفرن واملكيتشاح الشر ورهن مشاعاً إذا : الشرائع يف قال:)٤١ مسألة(

  .قطعاً للمنازعة ،ءه من شا عليال أستامنإة، وكوجب الشرمينهما ي، مث قسمه بأجرةان له كن إ جرهآو

جل ه ألكمساإ و،جل القبضه ألكمساإ  يف اختالفهمانيفرق ب ال:  بقولهك املسال يفه عليوعلق

ذن الراهن إن بكيل وقبضه عن الرهن،ي لنصب له عدالًيم كن احلاإجل، فل األحي إىل أن مانياالست

م معد كن احلاإوجه له، ف ال إذ م انتزاعه منهما مطلقاً،كس للحايل أن القاعدةى ن مقتضكمانة، للأل

 إالّ مكتسلط الناس حم ألن أنفسهم وأمواهلم على الناس مسلطونلقطع الرتاعات بأقل قدر من خمالفة 

قدر الضرورة للشهرة احملققة املستفادة من  ستثىنيإمنا  و الرتاع،قدر الضرورة هو قطع وبقدر الضرورة،

   .)١(ماًكم حاك علي قد جعلتهينإف: )عليه السالم( قوله

  .هريغ وءتاب القضاك  يفرناه مفصالًكما ذك ،ك ذلريغ إىل ،)٢(اًيقاض: ىخرأة يروا وىف

لعل الشرائع أراد صورة  وله،ل يدل  الكذل على توقف قطع الرتعيمل  إذا ه، فرتعه منهماعليو

  .كذل على توقف قطع الرتاع

ده هلما، ي  يفونكي نصب عدالً أو قبضه هلما بنفسه، ومكانتزعه احلا: اجلواهر من قوله يف أما ما

 جعل قبضه ني بيريالتخ أن ه عليد فريال،كشإلو من خي ن الك، لكقال جبواز نصب أحدمها لذليبل قد 

حيث إن ه نظر، يما هو ظاهره ففكة يأراد العرضن إ و،بأس ة فاليالطولأراد ن إ نصب العدل وهلما

  ض يالتقب

                                                

.٥٢ ح٣٠١ ص٦ ج:التهذيب، و١ ح١١الباب ٩٨ ص١٨ ج: الوسائل)١(

.٨ ح٢١٩ ص٦ج: ، التهذيب٥ ح١الباب ٤ ص١٨ ج: الوسائل)٢(



٢٩٥

ان ك مطلقاً ك جواز نصب أحدمها لذل يفأرادن إ كذلك ونصب العدل ملا عرفت، على هلما مقدم

  .بأس به  اجلملة فال يفأراد إذا  أما،ال موجهاًكشإلو من خي قوله ال

   خرن اآلكيمل  و عدل آخر،كلن هناكيمل  ومكمداً عند احلامعت وناًيان أحدمها أمك أنه إذا ماك

  : ناً، فصور املسألة ستيأم

  .وجد العدليان ك إذا ما فيثالث

  .الكش إالعدل بال إىل سلمهي  فإنه منهما،نيال أم و، العدل موجود:األوىل

 وجه  ال فإنهن،كأمن إ ما إليهسلمهي أنه القاعدةى مقتض و،نيالمها أمكالعدل موجود، و: ةيالثان

  .ءالشي على ني احلقط أحد صاحيبيان تسلكمإللعدل بعد 

ه هلما فهو ؤعطاإ أو ةاين املهاكن أمإ ف،ناًيهما أميلكون كم أحدمها فقط بعد يما ال وجه لتسلك

قد  و،لكل أمر مشكا ل ألبالقرعة، أو أحدمها مطلقاً إىل هما سلمهين أكميمل ن إ و،نياحلق نيمجع ب

  .)١(الناس مسلطونزم مراعاة الال أن عرفت

 إىل  ال، منهمانيماأل إىل مهي تسل يفالكشإون كي ال أن نبغيي وناً،يون أحدمها أمكي أن :الثالثة

منهما منقطعة لعدم األمانة، فاألمر دائر بني  نيم األريالسلطة لغ أن  بعد،وجه لقطع سلطته ال إذ العدل،

  .ط العدليتسل على ط أحدمها مقدميحق له، فتسل  اللذي اط العدليتسلتسليط األمني على الشيء و

 ناً سلمهيالمها أمكان كوإذا  ناً،ي متع إليهناً سلمهيان أحدمها أمك فإذا أما مع عدم وجود العدل،

  .ما تقدمكاة يمها أو ما معاًإليه

م من حفظه كن احلاكتميمل ن إ وم من حفظه بنفسه فهو،كن احلاكن متإ، فنين أمكيمل وإذا 

 كيالشر إىل نصف املشاع مثالً يعطي أي حق حقه، يل ذك إعطاءحنوه، و وعيمثل الب إىل بنفسه اضطر

  .نين جعل املشاع جزئكميمل  إذا املرن إىل نصف املشاعو

                                                

.٢٧٣ ص٢ج: البحار)١(



٢٩٦

  .حنوه وعيالب على ، فهو مقدمكلذاء جزهلذا وء جز إعطاء بنين جعل املشاع جزئكأم إذا أما

ومة املعدة كث احليم من حكللحا أن بل لعل الظاهر:  اجلواهر قول يفظهر وجه النظري كمن ذلو

ما  على تفقايمل   ماكعدم الرضا بذل على اتفقا معاًن إ وه، علينينصب أم ولقطع الرتاع انتزاعه منهما

: )عليه السالم(  املقام قوله يفام املتصورةكحه من األريغ وك ذل يفاألصل و،نهمايصل به قطع الرتاع بحي

ماًكم حاك علي جعلتهقد ينإف)الشارع حسم  على بجي  الذيكم هو املعد لقطع مثل ذلكاحلا إذ .)١

  .ىانته ،ه من املفاسد عليترتبيمادته ملا 

ن كتميس مطلقاً ينهما، فلي به قطع الرتاع بلصحيما  على تفقايمل  أنه إذا ه ما عرفت من فيذإ

  . اجلواهر حمل نظرإطالقف بعض الصور،  يفهوإمنا  وه، علينيم من نصب أمكاحلا

ماً ال يون العدل قكصحاب  مجلة من عبارات األ يفظهر من لفظ النصبيقد  و:خرأما قوله اآل

 عن بعض كيالشر أو املرن أو مكم قبضه خبروج احلاكزول حيم، فال كال عن احلا و عنهماالًيكو

 ،ه علي واالستئمانكال املشتر أصل القبض للم يفنيكي الشرنيان التشاح بكمثله لو  ول،يكصفة التو

  .ىانته

ء بقااإلى ن رأإم بعده، فكاحلااألمر إىل وجب انتقال يم عن الصفة كخروج احلان إ :ه عليدريف

بعد خروجه  م له نفوذ حىتكاحلا أن  علىليال دل إذ ،ن له وجهكيال مل إ، وه أبقا األولمكفعل احلاعلى 

تاب ك  يفالمكل هلذا اليرنا بعض التفصكما ذك ،ما أشبه أو عزل أو فسق أو جنون أو ل مبوتهعن التأ

   لزميد يم اجلدكاحلاأيضاً أن ه ريغ وءتاب القضاك  يفرناكذ و،املواتء ايحإ

                                                

.١ ح١١الباب ٩٨ ص١٨ ج: الوسائل)١(



٢٩٧

ذ يبقدر تنف إالّ م السابقكام احلاكنفذ أحي نه الأ وم السابق،كام للحاكحه مالحظة بعض األعلي

م السابق منفذ كاحلاء  هذه املوارد قضا يفنإحنوه، فو  موارد فصل اخلصومةيف إالّ ،د هلايم اجلدكاحلا

  .غالباً

نهما، يا بيتراض أنه إذا القاعدةى ن، مقتضي هذري غنيد عدل أمي  يفمك جعله احلافإذاان، كف يكو

جل الرتاع، ان ألكإمنا  نيماأل ألن ،نيمد األيم وسلبه من كما من قبل احلا إليهءالشيرجاع إان الالزم ك

 إىل م الرهنيتسل والناس مسلطونى ه، ملقتضكمال إىل م بعض املاليان الالزم تسلكلرتاع  ارتفع افإذا

  .املرن

 لزمي عيني، أيضاًذا كم هكان احلكناً، ي، مث صار أحدمها أمني أمريانا غك أنه إذا رناهكذ ماى مقتضو

 على سلطة الناس(ى  مقتضه ألنناً،ي أصبح أم الذيد أحدمهايسلمه بي ونيمنتزعه من األي أن مكاحلاعلى 

  ).أمواهلم

ر، بل ك عن املن باملعروف والنهياألمران من كا ختتص مب م الكومة احلاكحن إ :نعم قول اجلواهر

  يفخر لآلذناإل نيكيأحد الشر على بجي ال إذ  الفرض، يفعدم املعروف   ضرورة،كهو أعم من ذل

 عدم  يفل منهماكون املصلحة لكرمبا ت و أحدمها،ة مني فتشاحهما ال معص،ده أحدمهايريملن  أو القبض،

  .ىانته ،كل منهما بذلك على ون ضرركيخر، بل رمبا استئمان اآل

م كن احلاإ، فيني الزمنامكعمله سائر احليعمل ما ي أنه ماًكجعله حا معىن إذ القاعدة،ى هو مقتض

م ك فنجعل للحا،مكاحلاون كيف يك أنه  املتشرعةريعراف غ األيفى نر أن ، فالالزمموضوع عريف

    يفتنحصر م الك فسلطة احلا،ءتاب القضاك  يفكذل إىل قد أشرنا وام،كح األك نفس تلأيضاً الشرعي



٢٩٨

له حيث إن ، كسلطته أعم من ذلإمنا  ور،كالدفع للمن أو ر،ك عن املن باملعروف والنهياألمردائرة 

 من قبل ماًكع املنازعات حسب جعله حاله قطن إ و،سائر الناسكر ك عن املنالنهي و باملعروفاألمر

  .الشارع

  مباجرة خصوص األجرةد باأليري ال أنه  الظاهر.ىانته ،أجرةان له كن إ آجره: قول الشرائعن إ مث

 ذإحنوها،  واهلبة املشروطةكما أشبه،  أو جارةاإل أو جرةاأل على عم من الصلحد األيريإمنا  و،أجرة يه

  .ما هو واضحك ،ارةجإ  هيجارة مباة لإليال خصوص

  .همايلك إرادةالمها، الصورة عدم كلعل مراد الشرائع صورة ما أراد و

جرة رد األي من ال ألن  مقدم،جرةد األيمر أن خر، فالظاهررد اآليمل  وجرةأراد أحدمها األ إذا أما

جل حق  ألديحق هذا املرى صح تويال  وخذ حبقه،د األيري جرةد األيرينما من يد فوات حقه، بيرينه إ

احلق  على قدمى يقون احلق األإ ف،)أنفسهم على تسلط الناس(ى د، مبقتضيري ال  الذينسان اإلكذل

  .ضعفاأل

ا  ألاة،ياة قدمت املهاين املهاكأم إذا أما، اةين املهاكميمل  إذ  مطلقاًجرةد األيقدم حق مريإمنا و

طلبه أحد ن إ وجارة،إمنهم أبقاه من دون طلبه أحد ين مل إف:  اجلواهر يفلذا قال و،ني احلقنيمجع ب

 إذن  علىطلبه املرن توقفن ‘ وخر، مدة الطالب دون اآل يفؤجره في،نهمايا بيخر ها دون اآلنيكيالشر

  .ىانته ،سكذا العك والراهن،

ن كيمل  إذا  املنع يفحق للمرن  الجرةطلب الراهن األإن  أنه س،كذا العك و:قوله على ردين كل

ن ضاراً حبق كيمل  إذا للراهن االنتفاع بالرهن أن  يفما تقدم مثل هذه املسألةك ،ضاراً بالوثاقةار جياإل

  .املرن

  ام ين قإف: اً بقولهري تردد صاحب اجلواهر أخ يفمما تقدم ظهر وجه النظرو



٢٩٩

 تهيلو أصل ثبوت والخيلو من حبث، بل ال خي ل اليكم مقام قبض املرن مع عدم التوكقبض احلا

ان ظاهر كن إ و،أيضاًة من أحدمها دعواه منه ياً مع فرض عدم معصحقطع به الرتاع اقترايما في

 ده،يمور باأل ين جمارأل و،كونه منصوباً لذلك  يفدلة األطالق، إلكنظائره ذل و املقام يفصحاباأل

  .ىانته ،ك ذلريغ وني نزاع الزوج يفنيمكته من احليأولوو

 على األمرلتوقف  ال معىن وما أشبه، وم لقطع املنازاعاتك احلاما تقدم جعلك أنه وجه النظر

 أنه ىترى خرا زوجة، واألأى ريان زوجان أحدمها ك فإذاال إ باملعروف، واألمر أو ركعن املن يالنه

 أنه ضروري ور،ك عن املني و أمر مبعروفكن هنالكيمل ن إ نهماي الشارع الرتاع بكتريس بزوج، يل

، هية الفقي مبحث وال يفركذ ما على م الشرعيكمور املرتبطة باحلار األ سائ يفكذلك و،كذلكس يل

ق الدائرة، مما ين ضيخراآلء تبعاً لبعض الفقها) رمحه اهللا(خ يان الشكن إ وه،ريغ وخياسب الشك م يفماك

  .ه أوسع، واهللا سبحانه العاملية الفقي وال يفالدائرة أن ىنر

سلمه ي وسبوعاً،أ كيم للشركسلمه احلاي بأن ،املشاعء الشينفس   يفاةين املهاكأمنه إذا إ مث

جعل  و،ءالشي كار ذلجيإ على ،ن حمذوركيذا مل ، إما إليهمي التسل يفاةي، قدم املهاسبوعاً مثالًأللمرن 

  هلذا مرةعطيي  فإنه،جرةخر عدم األأراد اآل وجرةأراد أحدمها األ إذا كذلك أنه ماكهلذا،  و هلذاجرةاأل

 م خالف السلطةكفعل احلاي فال ،أمواهلم على ؤجره، لقاعدة تسلط الناسي  فال هلذا مرة يعطي وؤجره،يف

  .ما عرفت على بقدر الضرورةإالّ 

  ا بالدفع يرضين مل كالعدل، ل إىل  الدفع يف واملرنكيولو سلم الشر



٣٠٠

 طلبا، قدم طلبهما ما  إىلمي التسل يفم حمذوركن للحاكيمل و  آخر،طلبا عدالًإمنا  ول خاص،دلع

  .ما هو واضحك ،نكذ سلطتهما بالقدر املميطلبهما مقتض لتنف ألن اقتراحه،على 

ال  و،حق هما ذويلكحيث إن ، كان له ذلكالعدل اخلاص  إىل ميهما التسليرض أيمل  أنه إذا ماك

   .)١(سلمم ئحق امرى توي ال: قد ورد وحق الرجل املسلم،ى  تو ألنهد عن طلبه،يوز رفع الجي

  

                                                

.٣٦ ح٣١٥ ص١ ج: الغوايل)١(



٣٠١

الوارث  إىل مات املرن انتقل حق الرهانة إذا : الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر يف قال:)٤٢ مسألة(

 ،ان املرن مؤمتناً سابقاًكن إ و،كان له ذلكن امتنع الراهن من استئمانه إال، فكشإخالف وال  بال

  .ىانته ،مكه احلا علي استأمنالّإ ونيأم على ن اتفقاإ باملوت، فكلبطالن ذل

ن إف:  قوله أن إطالقظهر من املسألة السابقة أنه ماك سابقاً، ك ذل يفالمكقد تقدم بعض ال: أقول

رده يمل  وداًيأراد أحدمها ز ونيأم على تفقايمل  إذ إذا ، حمل نظر،مكه احلا عليال استأمنإ ونيأم على اتفقا

ده يري  ال الذيديز على دانهيري  ال الذيعمرو ميم، ال وجه لتقدك للحانيمدا عمرواً األيريمل  وخر،اآل

 مهين تسلإم فرضاً، أما عمرو فكمورد ثقة احلا و مورد ثقة أحدمها، ألنهد،يه لزؤعطاإأحدمها، بل الالزم 

ط ي تسلكتر على ط أحدمهاي تسلميتقد يقتضي الناس مسلطون: ليدل وهما،يلك خالف سلطنة إليه

  .همايلك

الوارث،  إىل ل احلقنتقي  ال فإنهما أشبه، أو خرج عن االستئمان جبنونإمنا  وت املرن،ميمل  إذا أما

 مين له قكيمل ن إ و، إليه سلمويل أو ميان له قكن إ ف،ه حسب احلق فيتصرفي أن ميللق و،بل احلق له

  .ه علينيط أمي تسل يفمكاحلا إىل  الرجوعة صارت املسأله مسألويلأو 

داعه من يإرض يمل  وداعه من أحدمهايإالراهن  ي فرض،ارثان مثالًت ويان للمرن املك إذا أما

 نيصار التنازع برض بأن يمل ن إ وللراهن فهو، يداع من الوارث املرضي اإل يفخرن وافق اآلإخر، فاآل

  .راه صالحاًي حسب ما األمرم كسم احلاالراهن والوارث ح

  



٣٠٢

 ه،كوم هالي :ليق ووم قبضه،يمته ي لزمته قتلف و الرهن يففرط إذا : الشرائع يف قال:)٤٣ مسألة(

  .ميالقى  أعل:ليقو

ة يه، بل عن مجاعة االعتراف مبجهولريمل نعرفه لغ:  اجلواهر يفوم القبض، فقد قاليأما : أقول

ون كعتد به ضرورة عدم يمل نعرف له وجهاً  أنه ماك ،رمبا أراد املصنف و القواعد يفرسلهأن إ وقائله،

  .طيالتفر مضمونة قبل نيالع

  يفما اعترف بهك ،ثركة األريبل لعله خ:  اجلواهر، ففيكوم اهلاليهو  و: الثاينأما القولو

  .ني رد الع يفان اخلطاب منحصراًكقبله  إذ وم االنتقال،ي  ألنه،كاملسال

ؤخذ بأشق يالغاصب  أن  من،تاب الغصبك  يفروهكذ م، فوجهه مايالقى هو أعل و:أما الثالثو

  .حوالاأل

ما عن ك التلف، نيح إىل طي التفرنيم من حيالقى ضمان أعلى قوينعم، قد :  اجلواهر يفقالمث 

  .مةيده من تفاوت القي  يففات  مباك ولتضرر املال،الغاصبكنئذ ي ح ألنه وابن فهد،مريياملختلف والص

 فلماذا ال وجه ليوم القبض، إذ ليس يوم القبض يوم الضمان، لفرض أنه أخذه أمانة مالكية،: أقول

ال يضمن، كما ال وجه ليوم اهلالك، وذلك ألن يوم اهلالك يوم االنتقال إىل الذمة فيبقى الشيء يف الذمة، 

  .ال أنه ينتقل إىل القيمة، فلو غصب شاة وأتلفها انتقلت الشاة إىل الذمة، فاملالك يطالبه بالشاة

  ألنهن،يسلم العشري أن ه عليم لز،نيم عشريوم التسلي ووم التلف عشرةيمة الشاة يانت قك فإذا

وم التسلم للرهن يان ك فإذام، يالقى علوجه أل ما الكة، ي اخلارجنيالع إىل وم انتقال الشاة من الذمةي

ط يوم التفري نيب ووم التسلمي نين اخلمسة بكيوم، مل ي هذا ال يفتلف وط مخسة،يوم التفري وعشرة،

  مضموناً، 



٣٠٣

  .ميالقى ل بأعلقاية، فلما ذا يكمانة مالأنه أل

ان ك إذا نههم، فأليسامأره مجاعة تقدم كما ذك التلف، نيح إىل طي التفرنيم من حيالقى أما أعل

 ك ذلنيان بكوإذا  ان مضموناً،كوم التلف ي  يفانكوإذا  ان مضموناً،كط يوم التفري  يفميالقى أعل

 نيم من حيالقى أعل إعطاءزم الال أن تملحين رمبا كالقاعدة، لى ان مقتضكن إ وان مضموناً، فهوك

  .مي التسلنيح إىل طيالتفر

  يفطيتلفت الدابة بالتفر و،أول حمرم إىل انت مدة الرهنك و أول رمضان، يفد دابتهي رهن زمثالً

 على مة مضمونةيانت القكأول حمرم،  إىل طي التفرنيمة الدابة من حيارتفعت ق فإنه إذا  القعدة،أول ذي

 أو اً،يمتها ارتفاعاً سوقيترتفع ق وىانت الدابة تبقكتلفها أن قد كيمل نه إذا إحيث  تلفها،أ  الذياملرن

  . العشب املباحيفى الدابة ترع ألن ئاً فرضاً،ي شكلف املالكي  ال الذيارتفاعاً بسبب السمن

 القعدة، ي أول ذ يفانت عشرةك فإذا هذا التفاوت، ك خسر املال الذيهونه إ :قاليذ عرفاً إ

  أو عرفة، يفارة مثالًيام الزيث أية مرتفعة، حيمة سوقين لقيرأول حمرم صارت عش إىل ىتبق إذا تناكو

ه  عليصدق في، الراهنكسبب ضرر املال أنه ها العشب، صدق عرفاًيا تسمن مبناسبة رعألحق ى توي ال

شق أقوهلم ب: قالي إالّ أن قولون به، اللهمي نهم الك، لان حمتمالًكن إ وهذا وه،ريغ ومسلم ئامر

  .شملهيحوال األ

   : ظهرت الصور اخلمس للمسألةكبذلو

ضة يناً، والنقيع أو ،مةًيادة قيوم التلف، والزي إىل اخنفاض أو  بدون ارتفاعمةًيق وناًيعء  البقاهيو

  .ةيمة السوقي القيف أو ناً،يباهلزال ع



٣٠٤

 أو ،مةًيق أو ناًيعء م للبقايوم التسلي أو الرهن،ء وم انقضاي إىل وم التلفيخر من  الصور األكذلكو

  . أحدمها يفاالخنفاض أو  أحدمها، يفاالرتفاع

 صدق وة،ي من ناحكبذلء  من جهة عدم قول الفقها،حوط التصاحلم األك املوضع املشتبه احليفو

رنا كقد ذ و،)١(مسلم ئحق امرى توي ال: شمله فيى،خرأضاعة حق الراهن من جهة إب سبأنه 

  . باب الغصب يفه فيمالكل اليتفص

 نيم من حيالقى خر، مثل القول بضمان أعلل األاقو ضعف األكان، فقد ظهر بذلكف يكو

قول نه إ يمري املبسوط، وعن الص يفخيالش إىل سبننه إ :ك املسال يفقالن إ و التلف،نيح إىل القبض

ما إأجود،  ولعله أحوط و،  املصنفات يفمشهورنه إ :اضي الر يف بل،اختاره وني نقله فخر الد،املشهور

 إالّ ال حتصل و،كذلكة ء الرباينيقيشغل الذمة الء القتضا أو حوال،ؤخذ بأشق األ فيالغاصبكونه كل

  .ر اجلواه يفذاك كبذل

 مكم احلاكوم حي إىل وم التلفيم من يالقى أعل أنه  منايفكسعن اإل  ظهر ضعف ماكذلكو

ى مقتض أنه رنا منك ما ذايفكسد اإليري إالّ أن  عنه، اللهمر نقل آخ يفماك ،املطالبة ا إىل  أوه،علي

  .القاعدة

  :  فله ثالثة أحوال، الرهننيعنقص  إذا أما

ة الغنم يقطع ل إذا متها، مثالًيتنقص من ق أو ،متهايقى على تبق أو مة،ي قنيتزداد الع أن ماإف

ارتفاع   سبب لهكبذل و،كواحلرا ن من املشيكتمي ة اليل الليقالغنم الث أن بسبب  مةيدادت القفاز

 عشرة، مضافاًى حدل اإلكعشرة، فالظاهر الضمان لى حدإ إىل  مته من عشرةي بأن صارت ق،مةيالق

  باعها من مسلم  أو ،كلل ذلحيافر ك باعها من  اليتةيمة الليه قعلي

                                                

.٣٦ ح٣١٥ ص١ ج: الغوايل)١(



٣٠٥

  .كما أشبه ذل أو للسفن يالطل أو الصابون أو لالستصباح

 فرط،أيضاً إذا  ضامن للنقص  فإنهانت عشرة،ك أن صارت التسعة بعدمة بأن ينقصت الق إذا أما

 ءسوا مة،يانت هلا قك إذا ةيمة اللي قإضافةها بيعطي  فإنهصة،ينق أو ادةيز مة باليت القيبق إذا كذلكو

  .أتلفها أو باعها

ة كامة سبباً لشريادة القيون النقص املوجب لزكي أن تملحي أنه تاب الغصبك  يفرناكنعم، قد ذ

نهم كذنه، لإ ري بغري مال الغ يف التصرف يفاًمثان آكن إ وه،يادة فله سعي سبب الز الذي هو ألنهالغاصب،

  .القاعدةى ان هو متقضكن إ و،كقولون بذلي ال

صالة  فالقول قول املرن، أل،طيمة املضمونة بالتفري الق يفان، فلو اختلف الراهن واملرنكف يكو

صلى اهللا (نة، حسب قوله يالب ي هو املدع الذيالراهنعلى  و،نيميه ال عليراًكون منك فية من الزائد،ءالربا

  .)١(ركنأمن  على نيمي والاملدعي على نةيالب: )عليه وآله

 القول ي عن احلليكدان والعالمة، بل حيتبعه الشه و الشرائع يف اختاره احملقق الذيهذا هوو

ما عن كثر كاأل إىل هو املنسوب و،ون القول قول الراهنكهو  وخر، قبلهم، خالفاً للقول اآلكبذل

 ابن محزة، ولمي والتقيي والقاضي والدنيخيي عن الشكح و،ه عليمجاعة اإليالدروس، بل عن الغن

قبول قوله  إذ ،ه نظر واضحفي وقبل قوله،يطه، فال يه بأن املرن خائن بتفرريغ و اجلواهر يفماكعللوه و

  .انةي ارتفعت بسبب اخل اليتمانتهأ ربط له ب فال،ارهكنإل

أخذ الضرائب ياجلائر  أن مة، ملالحظة مثليأقل قنه إ :س بأن قال الراهنكلو فرض العنه إ مث

  قول ي وقة،ي حقكالراهن ذلى ري أو ،ة مثالًيالتصاعد

                                                

.٤ حمكيفية احلك من ٣الباب ١٩٩ ص٣ ج:ك واملستدر،١ حمكيفية احلك من أبواب ٣الباب ١٧٠ ص١٨ ج: الوسائل)١(



٣٠٦

من جهة  وادة،يالقول قول الراهن من جهة أصل عدم الز أن  يفكش مة، فاليقى أعلنه إ :املرن

  .أنفسهمعلى ء قرار العقالإ أصل

اعترف نه إذا إحيث نفسه بل لنفسه،  على قرارون اإلكي  بأنه ال الثايناألصلسقط ي: قالي ال

  . من بالد العاملريثك  يفنما هو املعمول اآلك ،ةيبة التصاعديادة أخذ منه الضريبالز

  .لنفسه  ال،ان مستلزماًكن إ ونفسه على قراراإل: قالينه أل

 ،ه عليلين للمرن سبكيالقلة مل ى  دعو يفصدقه الراهن واًيان املتلف أجنبكولو : جلواهر ا يفقال

  .ىانته ،ه باعتبار تعلق حق الرهانة ا علي لهنيميمع احتمال توجه ال

صالة صدقه الراهن ألي املصدق من قبل الراهن، بل ولو مل جنيب هو صدق األاألصلى مقتض: أقول

 ال ه مايه باعتبار تعلق حق الرهانة ا فف علينيميأما احتمال توجه ال .املتلف جنيباأل على ادةيعدم ز

صالة عدم أوجب اخنرام ي ن تعلق حق الرهانة ا للمرن الإ، فاألصلقاوم ي هذا االحتمال ال إذ ى،فخي

  .ادةيالز

ان سابقاً زائداً، ك بأن ،ادةياً باستصحاب الزرضان معكيمل  إذا ادةيؤخذ بأصل عدم الزينه إمنا إ مث

  يفما قررك ،األصل على مكال فاالستصحاب حمإ و،ادة أم الي الزكهل نقص عن تل أنه  يفامث اختالف

  .صولاأل

 ،ًءان مجداً فصار ماك إذا ماكبعد سقوطه أتلفته،  ومةينه سقط عن القأاملرن املفرط بى ولو ادع

مة خالف االستصحاب، يالسقوط عن الق ألن نة،يالبه يط به فذحبته، فعليول اللحم فلكواناً مأيان حكأو 

  .ما هو واضحكاالستصحاب ى قول مبقتضي  الذيون مع الراهنكيفاحلق 



٣٠٧

 أو ادةي قدر الز يفنهما اختلفاكصة، ليالنقعلى  أو ادة،يالز على تصادقا إذا ظهر حال مايمما تقدم و

  خالف من ال،ه احللف علي الذيهو األصلقول بى ي والذ،مكاحمل  هواألصلى صة، فمقتضيقدر النق

  .نة، واهللا سبحانه العامليه البيقول به، فعلي

خر ثر واآلكأحدمها األى  بأن ادع،ثرةك وقلة أي الراهن، على ما فيلو اختلفا:  الشرائع يفقال

 ستغرق دعواه مثنيمل   القول قول املرن ما)ايفكسوالقائل اإل: (ليق وقول قول الراهن،ان الكقل، األ

  .أشهرول الرهن، واأل

لعله  وه، عليمجاعس اإليدرإ زهرة ومة، بل عن ابينيو املشهور شهرة عظبل ه:  اجلواهر يفقالو

  .ىانته ،هو احلجة وه في لعدم قدح خالفه،كذلك

  ألنهثبات،املرن اإل على ان الالزمكن مائتان، ي الد:قال املرن ون مائة،يالد:  قال الراهنفإذا

عدم  على نة حلف الراهنين للمرن بكيمل وإذا  املائة الزائدة، إىل نة بالنسبةيه البعلي يمدع، واملدع

  .ء باب القضا يفورةك من القواعد املذك ذلريغ إىل ادة،يالز

  :اتي مجلة من الروا،ركواملن يقاعدة املدعضافة إىل  باإل،املشهور على دليو

نة يب  رجل رهن عند صاحبه رهناً ال يف،)عليه السالم(  جعفر أيبح حممد بن مسلم، عنيصحك

 الذي على نةيالب:  قال،مبائةنه إ :بألف، فقال صاحب الرهن أنه  عنده الرهن الذيىه، فادع فينهمايب

   .)١(نيميالراهن الى نة فعلين عنده بكيمل ن إ وبألف، أنه عنده الرهن

                                                

.١٦٥ ص٢ج:  التهذيب،١ ح١٧الباب ١٣٧ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)١(



٣٠٨

:  الرهن فقال أحدمها يفاختلفا إذا : قال،)عليه السالم( عبد اهللا  أيبعفور، عني  أيبوموثقة ابن

ن كيمل ن إ ونة،يلف البسأل صاحب األي: )عليه السالم(  فقال،مبائة درهم: خرقال اآل ورهنه بألف،

   .)١(نة حلف صاحب املائةيب

نهما، ينة بيب  رجل رهن عند صاحبه رهناً ال يف:أيضاً )عليه السالم(  عنه،د بن زرارةيموثق عبو

البنية على الذي عنده الرهن : وقال صاحب الرهن هو مبائة، فقال ،بألف أنه ه الراهن عند الذيىادعف

  .)٢(مبائة أنه نيمي له الرهن الالذيعلى ف نةي بهن عندكين مل إف أنه بألف،

 الرهن ه عند الذي يف:ما قاالأ )هما السالمعلي( عبد اهللا أيب و جعفر أيبسالم، عنعن دعائم اإلو

 الذيعلى  ونه،يميالقول قول الراهن مع :  قال،قول الراهن بل هو مبائةي وه بألفيدي يف رهن أنه دعيي

   .)٣(من الفضلى نة مبا ادعيده البي  يفهو

 الرهن فقال  يفاختلف رجالنن إو : قال،اتي هو منت الروا الذي)رمحه اهللا( املقنع للصدوق يفو

نة ين له بكن مل تإنة، فيلف البسأل صاحب األي  فإنه،خر مبائة درهمقال اآل وأحدمها رهنته بألف درهم،

   .)٤(حلف صاحب املائة

 ،)عليهم السالم( ي عل عن،ه أبي، عن جعفر، عنوينك فقد استدل له خبرب الس،ايفكسأما قول اإل

  ه الراهن واملرن، فقال الراهن هو  في رهن اختلفيف

                                                

.١٦٥ ص٢ج:  التهذيب،٢ ح١٧الباب ٣٧ ص١٣ج:  وسائل الشيعة)١(

.١٦٥ ص٢ج:  التهذيب،٣ ح١٧الباب ٣٧ ص١٣ج:  وسائل الشيعة)٢(

.١ ح١٥الباب ٤٩٥ ص٢ ج: الوسائلك مستدر)٣(

.٢ ح١٥الباب ٤٩٥ ص٢ ج: وسائل الشيعة)٤(



٣٠٩

 ط بالثمن،ي حيصدق املرن حىتي: ) السالمعليه(علي   قال،ثركقال املرن هو بأ وذا،ك وذاكب

   .)١(نهي أمألنه

  يفماكواتر تم خمالف لل، العامةحد قويلف سنداً، موافق أليضعنه إ : اجلواهر بقوله يفه عليوعلق

  .صدق املرني أن للراهن  أن األوىلخ منيجامع املقاصد، حمتمل ملا عن الش

 حد قويلونه موافقاً ألك وحنوه، وهي الفق يف موجود فإنهضعف السند جمبور، أن ىفخي ال: أقول

  يفثيوجود أحاد ألن ، ضارري غأيضاًونه خمالفاً للمتواتر كخر، وضر بعد وجود القول اآلي العامة ال

 ونهكث، ويحادربعة األقارب األي أن املراد باملتواتر ماك و،ضري  طرف ال يفث حجةيحد وطرف،

  الذي الشاذ النادر يفداخل أنه خ خالف الظاهر، فالعمدةيما عن الشكصدق املرن ي أن للراهن األوىل

ح، ولعل اجلواهر ي باب التعادل والتراج يفثية واحلدريصحاب حسب الس األني ما اشتهر برضاعي ال

  .داً ال استدالالًييمور تأر هذه األكذإمنا 

ر كني، ولف ومرة مبائة مثالً مرة بأ،نيرهنه مرت أنه املرنى ادع إذا ة مايظهر أولوي كومن ذل

ة  الثاني الزمان، بل يفة الثانيديال نر وة، الثانياملرة إىل املرن مدع بالنسبةحيث إن ، نياملرتى حدإالراهن 

املرن ء ان الرهنان حسب ادعاك أو قل،ر األكني أو ثركر األكنيان كء سوا، قبول الراهن إىل بالنسبة

مل وإذا احلجة،  ون قوله هوكيان للراهن احللف، وكال إنة، ويم البيقيأن  املرنى  قدراً، فعلينيمتساو

  االختالف  إىل الم هناكرجع اليلف حي

                                                

.١٦٥ ص٢ ج التهذيب٤ ح١٧باب ١٣٨ ص١٣ ج وسائل الشيعة)١(



٣١٠

  .ياملدع إىل توجه احللفي أو ،ه عليمكحيول هل كبعد الن أنه  من،ء باب القضا يفوركاملذ

اناً مثل يون أحكيث يقل، حثر واملرن األكالراهن األى  بأن ادعاألمرس ك انعفإذاان، كف يكو

ان دفعاً عن نفسه، ك ان أقلك فإذاة من الراهن، ية التصاعديبأخذ الضري الظامل مثالً أن  من جهةكذل

 على ن مقرية الديثركالراهن بادعائه أضافة إىل أن قل، باإل لألون القول قول املرن املدعيكينا ه هينإف

نفسه،  على قراراً إقراراً لنفسه الإان ك إذا مافي إالّ ،)١(أنفسهم جائزعلى ء قرار العقالإشمله  فينفسه،

  .ه فيالكشرنا اإلكذ و، بعض املباحث السابقة يفما تقدم مثل هذه املسألةك

  

                                                

.٢ ح١١١ ص١٦ ج: الوسائل)١(



٣١١

 :)كاملال يأ( متاع، فقال أحدمها  يفاختلفا لو:  الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر يف قال:)٤٤ مسألة(

مة، بل رمبا استظهر من يصحاب شهرة عظ األنيشهور ب فامل،هو رهن: ك، وقال املمسكعة عنديهو ود

 عن مقنع يك احمل يفخيل والقائل الصدوق والشيق و،كالقول قول املال أن ه عليمجاعنافع املصنف اإل

ر باعتبار ك من ألنه،قواعده و املذهبأصولول أشبه ب، واألك القول قول املمس: الثاين، واستبصاراألول

  .ىانته ،االرانصالة عدم موافقة قوله أل

 إذا  أما،نه من الراهن فرضاًياملرن أخذ د أن  يفتفقايمل  إذا نفعيإمنا هذا االختالف  أن ىفخي وال

رهن ء بقا أو عةيونه ودك جمرد  يفاالختالفإمنا  و،الرهن للمرنعلى ء يش ال أنه  مبعىنكذل على اتفقا

ل ك على ترتب أثر إذا ون من التحالفكين املوضع إ، فئاًيالراهن للمرن ش إعطاءه أثر  عليترتبيمما مل 

أصل  نهما، واليجامع ب ئان متقابالن اليعة شيونه ودك أو نونه رهناً اآلك ألن عة والرهانة،يمن الود

 جةير نتيتقد على ون املرجعك في جانب آخر، يفجانب واملدعي  يفاألصلون صاحب ك يحدمها حىتأل

  .هذا االختالف التحالفعلى 

  

، عن ء واحد من الفقهاريما استدل به غكسحاق بن عمار، إد قول املشهور موثق يؤينه إ مث

  .عة والقرضي الود يف االختالف يف)عليه السالم( الصادق

:  فقال الرجل، ألف درهمك علييل:  رجل قال لرجل يف)عليه السالم( عبد اهللا  أيب، عنفقد روي

   .)١(نهيميالقول قول صاحب املال مع : )عليه السالم( عبد اهللا فقال أبو ،عةينها ودكال ول

  خصوص  و:وركث املذياحلدشارة إىل  اجلواهر بعد اإل يفقال

                                                

.١٦٦ ص٢ ج:، التهذيب١ ح١٨لبابا ١٣٨ ص١٣ ج: الوسائل)١(



٣١٢

ان كن إ و قوله،رينسان بغم مبال اإلكصالة عدم احلأنئذ يستفاد منه ح فيص الوارد،خي املورد ال

  .ه عليه مما هو مدع في عما حنناً، فضالًيمدع

ما أ )هما السالمعلي( عبد اهللا أيب و جعفر أيبسالم، عنرواه دعائم اإل ما أيضاًده يؤيو: أقول

 هو عنده مع  الذيمته، فالقول قولي ق يفنة له واختلفايب ذبه الراهن والكضاع و أنه ىادعن إو :قاال

   .)١(من الفضلى عدما ا فينةيصاحبه البعلى  ونه،يمي

له ورثة،  و رجل مات يف)عليه السالم(  احلسنأيب  إىلتبك أنه ،يث املروزي حدأيضاًده يؤي وبل

نة يت مال وال بيامل على ان لهكن إ :)عليه السالم( تبك ف،عنده رهناً وأن ه ماالًعليى رجل فادعء فجا

 على نةيأقر مبا عنده أخذ به وطولب بالب ورثته، ومىت على د الباقيريده، ول ييف أخذ ماله مبايه فل عليله

لفون باهللا ما حي علم نيميهم  عليرون، فلهكنيالورثة  ونةيقم البيمل  مىت و،نيمي بعد الحقه أويف ودعواه

   .)٢(تهم حقاًيم على له أن علموني

  رجل رهن عند صاحبه رهناً، يف،)عليه السالم(  جعفر أيبح ابن مسلم، عني صحأيضاًده يؤيبل و

عليه (  فقال،عةي ودكهو عندإمنا : خرقال اآل وذا،كذا وك ب أرهنته عندي: عنده الرهن الذيقالو

 له الرهن الذيى نة فعلين له بكين مل إذا، فك وذاكب أنه  عنده الرهنالذي على نةيالب: )السالم

   .)٣(نيميال

  .داتي من املؤك ذلريغ ىلإ

                                                

.١ ح١٦الباب ٤٩٥ ص٢ ج:ك املستدر)١(

.١٦٦ ص٢ج:  التهذيب،٢ ح٢٠الباب ١٤٠ ص١٣ج:  وسائل الشيعة)٢(

.١٦٥ ص٢ج:  التهذيب،١ ح١٦الباب ١٣٦ ص١٣ج:  وسائل الشيعة)٣(



٣١٣

  :اتيخ والصدوق، فقد استدل له ببعض الروايللش:  الثاينأما القول

 أحدمها نيد رجلي  يف، عن متاع)عليه السالم( عبد اهللا باسألت أ:  قال،بيخرب عبادة بن صهك

رهن نه إ قولي  الذيالقول قول: )عليه السالم ( فقال،هو رهن: قوليخر ه، واآلكاستودعت: قولي

   .)١(أودعه بشهود أنه ى ادع الذيأيتي إالّ أن عندي،

ان الرهن أقل كن إ و:، قال املتقدم صدره سابقاً)عليه السالم( عفور، عن الصادقي  أيبمبوثق ابنو

صاحب على  : قال،عةيهو ود: خرقال اآل وهو رهن،: ثر، واختلفا فقال أحدمهاكأ مما رهن به أو

   .)٢(نة حلف صاحب الرهنين بكين مل إنة، فيعة البيالود

ما خرب أ احلدائق  يفظن  املنت للموثق املزبور حىت يفح أبان املوافقيصح و: اجلواهر يفبل قال

  .نيوما خربكة يفاكاه عن صاحب الكما ح على كراً بذلكاحد، منو

 ،)عليه السالم( هو قد اعترف بأن الصدوق رواه عن فضالة، عن أبان، عن الصادقنه إ :ه فينكل

 كعفور، وبذلي  أيب بسنده عن أبان، عن ابن األولىخ رويالش وأن ح،يفضالة صح إىل هقيطروأن 

ات يهو متون الروا وه فيركذ وخالف املشهور، على ما تقدمكا، واملقنع احتد متنهمن إ ونيونان خربكي

  :ما عرفتك

ن مل إنة، فيعة ببيسأل صاحب الودي  فإنه،كعة عنديخر هو ودقال اآل ون قال أحدمها هو رهن،إو

  .نة حلف صاحب الرهنين له بكت

   :قال  أنه،)عليه السالم(علي  عنى د املشهور، فقد رويؤي الدعائم ما  يفنكل

                                                

.١٦٥ ص٢ج:  التهذيب،٣ ح١٦الباب ١٣٧ ص١٣ج:  وسائل الشيعة)١(

.١٦٥ ص٢ج:  التهذيب،٢ ح١٦الباب ١٣٦ص ١٣ج:  وسائل الشيعة)٢(



٣١٤

: خررهن، وقال اآل ي عندكهو ل: هيد ي هوىف الذيقول فيد الرجل،ي  يفه الرجليدعي الثوب يف

   .)١(رهن عنده أنه نةيه البيدي  يف هوالذيى  وعل،القول قوله:  قال،عةي ودكعند بل هو يل

 يفو  أخر،ات القول اآلي روا يف السند يفلضعف القول قول املشهور، ال أن القاعدةى ومقتض

 ري غكل ذلك ألن ة،ي املشهور موافقة للتقريات غيث قال بعض بأن رواي جهة الصدور، حيف أو الداللة،

ن إ وخيالش أن  به حىتعتىني  ال الذي الشاذ النادر يف املشهور داخلةري لغ اليتاتيالرواإمنا ألن وارد، و

 علمي واالستبصار مل ،افق للمشهور االستبصار موري غيف إالّ أنه االستبصار،ك كتبه ذلك بعض  يفركذ

 هذا  يفات الواردةي الرواك املوافقة لتلىات والفتاوي بعض الراو يفره بعضهمكما ذك، ىتاب فتوكأنه 

  .تابكال

ن فالقول ياعترف صاحب املتاع بالدن إ أنه عن ابن محزة، من يل املرويالتفص أن ظهري كبذلو

 نيد من اجلمع بيعن ابن اجلن ياملرو لي التفصكذلك و،كمع عدمه فالقول قول املال و،كمسقول امل

 نيب و،كمانة مث صار رهناً فالقول قول املالل األيسب على دهي  يفونهك بكصورة اعتراف القابض للمال

 بعض املفصالت ببعض  يفنيوجه للقولن إ و ظاهر الوجه،ري فالقول قوله، غًءصورة دعواه الرهانة ابتدا

  .هاتيالتوج

 ألن رهن،نه إ :كقال املمس وة،يعارنه إ :ك بأن قال املال،نهمايعرف حال االختالف بيمما تقدم و

   كن هنالكيمل ن إ و واحد،ني املقام يفليالدل

                                                

.٢ ح١٤الباب ٤٩٥ ص٢ ج: الوسائلك مستدر)١(



٣١٥

ألقاه  أو ، غصبتهكنإ: كاختلفا فقال املال إذا كذلكة والرهن، ويالعار إىل ل خاص بالنسبةيدل

 فإذانة، يم البيقي أن كاملمس على  فإنهرهن،نه إ :كس، وقال املمكيلإل يبه السء جا أو ،ك دار يفحيالر

  .ان احلق معهك وكن له حلف املالكمل ت

 الرهن، عن األمرن فخرج ي الدكتيأعط: كقال املال إالّ أنه ،كرهن عند املمس أنه  علىولو تصادقا

ن يعطائه الدإاً بي مدعكصار املال واألمر انقلب ،فهو رهن بعد عندي عطين طليبيبل مل : كقال املمسو

  .ه احللفيراً فعلك منكان املمسك و،نةيه البيفعل

ان كنه إ :كقال املال وخر،مل تعط اآل وت أحدمهايعطأ نينين مرهوناً بداكنه إ :كقال املمسوإذا 

  .طرفه احللفى نة، وعليه البي فعل الثايناً الرهني مدعكان املمسكه، كتيقد أعط ون واحديرهناً بد

 عةيود أو غصب أو رهن أنه نعلم هل  ال: وقالت الورثة،رهن أنه ك املمسىادع وكمات املالوإذا 

 على جب في،الورثة احللف بعدم علمهم بالرهانةعلى  و،نةي البكاملمسى ، فعلكحنو ذل أو ةيعارأو 

  .نئذ جماناًيهم ح علي الردكاملمس

 مدع ني وبك مصدق للممسنيب أو ذب له،ك منيب وك مصدق للممسنيولو اختلف الورثة ب

  .مهكل من الورثة حكعدم العلم، فل

 ال: قال بعضهم ورهن،نه إ : بعد موته، فقال بعضهمكاختلف ورثة املمس إذا علم حال مايومنه 

ل من ورثة املرن كل وأن ما أشبه، أو غصب أو ةيعار أو عةي بأنه ودكصدق بعضهم املال أو ،لمنع

  .مهكح

 عة مشروطة،ينه ودأب: نهما اختلفا، فقال أحدمهاكعة، ليالود  يفاتفقا إذا ما فيعلم احلاليمنه و

ره كمنعلى  واألصلالشرط خالف  ألن نة،ي االشترط البمدعيى عة بال شرط، فعلينه ودأب: رخقال اآلو

  .احللف

  



٣١٦

رجع، مث  وعي الب يفاملرن للراهنذن أ  إذا: الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر يف قال:)٤٥ مسألة(

ان القول قول املرن عند املشهور ك ،رجعت بعده: قال الراهن وع،يرجعت قبل الب: املرناختلفا، فقال 

 نبغيينه إ :، خصوصاً مع قولهمجاعاإلى م مشعراً بدعو إليه جامع املقاصد نسبتهيف وصحاب، األنيب

علم ي أن  إالّهاؤقة املستصحب بقايحاً جلانب الوثي ترج، خالفهقتضييل يان الدلكن إ ولوقوف معهم،ا

ان يالدعو إذ ثبت،يمل  وه فيع املأذونياملسقط هلا البإمنا  و، مسقط هلاريع غي الب يفذناإل ألن سي ول،لياملز

  عدمه،األصلس، وك عدمه، واملرن بالعاألصلالرجوع، و على عيتقدم البى دعيالراهن  ألن افئان،كمت

  .ىانته ، عدمهاألصلدث و حاأيضاً واالقتران ، تأخرهاألصلمنهما حادث و الًكوأن 

الراهن  ي أصلني برضا جعل التعكاملسالحيث إن ، كوقد أخذ اجلواهر هذا من املسال: أقول

 مي جانب املرن أصل تقد يفجعل والرجوع، على عي البمي جانب الراهن أصل تقد يفواملرن، فجعل

نه إ :قال وماً،ك حمنيالع على م الرهنكحء ل بقاعم بتساقطهما جكح أن بعد و،عيالب على الرجوع

أصل  و جانب الراهن، يفعي أصل صحة البني برضا التعكقة، مث جعل املساليح جانب الوثيسبب ترجي

  . جهة الراهن يفأمواهلم على الناس مسلطونم أصل كسقاطهما جعل احملإبعد  والرهن،ء بقا

إن أصل  وعي صحة البصليال أك رضاعيالرهن   ءأصل بقان إ :ه عليردي أوالً أنه ىفخي ن الكل

أمواهلم على الناس مسلطون،اجلانب  يفصولاأل أو نياألصلال ك رضاعي جانب  يف ألن األصل 

لناس اأصل  إىل تساقطهما، مث الرجوع واًرضاع معيالب  صحة والرهنء خر، فال وجه جلعل أصل بقااآل

   .)١(أمواهلم على مسلطون

                                                

.٧ ح٢٧٢ ص٢ ج: البحار)١(



٣١٧

 ، جانب املرن يفأصالن و جانب الراهن، يف ثالثةأصول هي ورها،ك ذ اليتصولهذه األ: اًيثانو

وجه   الاألصل  ردمي والتقدرضا فجعل التع،بعض على بعضها مقدم ألن بعضها مع بعض، يجتر ال

  .له

عل احلق مع الراهن جيرمبا  و حمل نظر،ك ذل يفأيضاًه له ريغ ون اتباع اجلواهر أظهري كبذلو

  :نين آخريمرأل

 إذا من أنه هي وه، علي لصدق قاعدة املدعي،ع، فهو مدعيالبرجع قبل  أنه دعييرن املن إ :ولاأل

كرتنكر تثباته اإلي فعلك تركتر إذا ، فاملر.  

 إالّ أن ل نافذيكن أمر الوإ ف،ليكعالم الوإل الرجوع بدون كاملوء م ادعاكاملقام من حن إ :اًيثانو

ان نابعاً عن كء سوا ل،يك بدون علم الو فإنه،كأعلمه بذلو  أليك الوكعلم بذل ورجع أنه لكثبت املوي

 كذل على ما وردكالة واقع، كمتعلق الو والة نافذة،ك الو،ل لهكعالم املوإ نابعاً عن وعلمه بنفسه أ

  .الةكتاب الوك  يفرك مما ذمجاعه اإل عليقام والنص،

 أمر  يفالةكو على خرآل ك و رجل يف،)عليه السالم( عبد اهللا هشام بن سامل، عن أيبى فقد رو

 قد عزلت ينأاشهدوا : ، فقالاألمر  ءمضال فخرج إليكن، فقام الوي الشاهدكأشهد له بذل ومورمن األ

ما  على واقع األمرن إه قبل العزل، ف فيلك و الذياألمرى مضأل يكان الوكن إ  : فقال،الةكفالناً عن الو

قد  أنه هلغيب أو علم العزلي أن  قبلاألمرى مضأل يكن الوإف:  قلت،يل أم رضكره املوك ،ليك الوهمضاأ

 مث األمر يضمي أن ن بلغه العزل قبلإف:  قلت له،نعم  : قاله،مضاأما  على األمرالة، فكعزل عن الو

ل مث قام عن الس فأمره ماض كو إذا ليكالون إ نعم،:  قالء،ي بشكن ذلكيمضاه مل أ ذهب حىت

  الة ك، والوأبداً



٣١٨

   .)١(الةكه بالعزل عن الوشافي أو بلغهيثقة ب ،الةكل عن الوبلغه العز يتة حىتثاب

 بأن لت رجالًك و، عن امرأة)عليه السالم( عبد اهللاسألت أبا :  قالة،ابيابن سء ة عالي روايفو

 على كرت ذلكا أنإ مث ،ل فزوجهايك، فذهب الوكشهدت له بذلأف  الةك فقبل الو،زوجها من رجلي

قول من يما : )عليه السالم( فقال، ا عزلتهأن يالة فأقامت شاهدكا عزلته عن الوأزعمت  وليكالو

الة باطلة كزوج فالوي أن انت عزلته قبلكن إ فك ذل يفنظري :قولوني: قلت  : قال،ك ذل يفمكقبل

معها من ما اتفق ى ل، وعليكما زوج الو على ج ثابتيقد زوجها فالتزو وعزلتهن إ وج باطل،يوالتزو

ل عن يكعزلون الوي: مث قال: الة، قالك الو يفه علياشترطت وئاً مما أمرت به،يتعد شيمل  إذا الةكالو

:  اخلأل يفقالت و، املأل يفشهدتأ ولت رجالًكو ا لوأزعمون ينعم : ، قلتمل تعلمه بالعزل والتهاكو

اح ك الن يفليكع ما فعل الوينقضون مجي و العزل، يفتعلم أن الته بالكبطلت وأقد عزلته و ينأاشهدوا 

املال منه عوض لصاحبه : قولوني ول بالعزل،يكعلم الوي إالّ أن الةكبطلون الوي ه الري غيف وخاصة،

 مكجور هذا احلأسبحان اهللا، ما : )عليه السالم( فقال، وقع منه ولد إذا س منه عوضيوالفرج ل

ه امرأة  أتت)عليه السالم( اًعلين إ ون الولد،كيمنه و هو فرج وه فيتاطحي أن ىجرأاح كالنن إ ،أفسدو

 مث لهشهدت أ ورجالً زوجينيهذا بأن  يلت أخكو ينإ ني املؤمنريا أمي: ها، فقالتيخأ على هيتستعد

 فقال ،نةيقامت البـأ، فزوجيني أن قد عزلته قبل ينأنة يب ويل زوجيني، فذهب كعزلته من ساعته تل

   مل تعلمين ولتينكا وإ ني املؤمنريا أمي: خاأل

                                                

.٦٦ ص٢ج:  التهذيب،١ ح٢الباب ٢٨٦ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)١(



٣١٩

قد :  قالت،نيما تقول: )عليه السالم(  فقال هلا،ما أمرتينكزوجتها  الة حىتكعن الو ا عزلتينأ

 قد عزلته، شهدون بأينيشهودي ء هؤال:  فقالت،ك بذل نةي بكأل:  فقال هلا،ني املؤمنريا أميعلمته أ

لت  قد عزينأاشهدوا : ا قالتأنشهد : الوا فق،ف تشهدونيك: )عليه السالم( ني املؤمنريفقال أم

 كذل على مكشهدتأ : فقال،زوجىني أن  قبلمرية ألكمال ينإ و فالناً،يجيالة بتزوكأخي فالناً عن الو

 ، الةكما أعلمته بالوكا أعلمته بالعزل أتشهدون : )عليه السالم( فقال، ال: ، فقالواحمضر وعلم منهب

 ك اهللا لكدها باريخذ ب: ، فقالء؟ فجان الزوجي أ،اح واقعاًكالن و ،ثابتة  الةكالو ىأر: ال، قال: قالوا

عليه (  قال،احكاه قبل النيإ علم بعزيليمل  وين مل أعلمه بالعزلأحلفه أ نياملؤمن ريا أمي: ، فقالتهافي

   .)١(احكأجاز الن والتهك فأثبت و،، فحلفني املؤمنريا أمينعم :  قال،حتلفو :)السالم

عزله قبل وقوع  أنه ،هو الراهن هنا وليكعلم الويمل  أنه إذا  علىليما أشبه دل ونيتي الروانين هاتإف

  .نيمير الكالراهن املنعلى  ونة،يه البياً فعليبالعلم مدع أو عالمون املرن باإلكيع نافذاً، ويون البكيع يالب

 لو كذلك حمله، بل هو  يفصحابالم األك أن  قول اجلواهر، فبان يفرظمما تقدم ظهر وجه النو

 الراهن كذا لو شك وا معاً،مهعلم أن  بعده بعدوع أيان قبل البكرجوعه  أن  نفسه يف املرنكش

  .ىانته ،عي اجلم يف الرهانةء  بقااألصلن إ، فكذلك

   املسألة يفء سوا صحاب،ألالم اك خالف قتضيي  أن األصلذ قد عرفتإ

                                                

.٦٧ ص٢ج:  التهذيب،٢ ح٢الباب ٢٨٦ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)١(



٣٢٠

  .الراهن أو  املرنك شصوريت أوىفأول البحث،   يفنةياملع

  .ينيأطلق الراهن واملرن الدعو إذا ما فيالمكال أن ظهر مما تقدمي أنه ماك

خ ي مسألة معلوم تار يفس، فاملسألة داخلةكبالع أو ،عيعلم وقت البيمل  وعلم وقت الرجوع إذا أما

 تميصحاب الم األكن إ :ه قائالًريغه  عليتبعه و،الدروس واحلواشي يك حم يفديلذا أشار الشه وأحدمها،

  .الرجوع أو عينا وقتاً للبيعيمل  وانيأطلق الدعو إذا مافي

، وم اجلمعة مثالًيع يوقوع الب على اتفقا إذا ما ألتم،يخر فال  اآل يفختلفاا ونا وقتاًيع إذا أماو

 قول قول الراهن،ون الك فيعدم التقدم، و التأخراألصلعدمه، ف وه علي الرجوعمي تقد يفواختلفا

  .عدمه وه عليعي تقدم الب يفوقت الرجوع، واختلفا على م لو اتفقاكس احلكنعيو

 يف صحاب هنا األإطالقلعل  و:ه بقولهريغ وسورالد المك على ث علقيقد أجاد اجلواهر حو

ها ريغ وقن الطهارة واحلدثيمسألة تو  التقدم والتأخر، يفاشتبه موم نمسألة م و،نيمسألة اجلمعت

 إذ ته به،يخر ومسبوقبالتأخر عن اآل ، الطالقاإل على بالتأخر يتقتضإمنا صالة التأخر أ أن  علىشاهد

نئذ يالرهن هنا ح  صالةأة، في منفهي و املثبتةصولاأل إىل كجع ذل فري عدمه،األصلوصف السبق حادث و

  .ام املق يفالبحث والنظر، خصوصاً  عنكنصاف عدم خلو ذلاإل إالّ أن ،حباهلا

القاعدة صحة ى مقتض أن قد عرفت إذ ه،يف صالة الراهن حباهلا قد عرفت ماأجعل اجلواهر : أقول

  .الرهنء  باستصحاب بقاكالتمس ع، اليالب

ون املأذون من قبل املرن للراهن كي أن ني صورة اختالفهما ب يف الفرقمقد ظهر مما تقدم عدو

  .حنومها وبةوب الداكر والدار ىنكسكانتفاعاً  أو عاً،يب



٣٢١

 الرجوع به  يف اختلف الذيه فيان التصرف املأذونك  لو: قول اجلواهر يفعلم وجه النظريمنه و

 أجرةوجب ي إذن ريالواقع منهما بغ أن  علىحنومها، بناًء ووبكوالر ىنكالسك بعده انتفاعاً أو قبل وقوعه

مة ساملاً هنا عن ذة الءأصل براى بق في،نياألصل رضاالقول قول الراهن لتعن إ :قاليون رهناً، فقد كت

ة ءأصل الربا على ون وارداًك في،الضمان على  منافع الرهن يفن األصلإ :قالي إالّ أن ، اللهمرضااملع

 أيضاًقال يبعده، فقد  أو ان قبل الرجوعكها  أن إطالقنهماي فوقع الرتاع بنيقاطعاً له، ولو تلفت الع

 رياستصحاب الرهانة بعد انعدام املوضوع غ إذ مة،ي من القأيضاً ةءصالة الربا قول الراهن، ألميبتقد

  ون رهناًك فيحال التلف، إىل  االستصحابنايجر نايفي التلف ال ألن خالفه،ى قوين قد ك ل،معقول

  .تالفاً

 ظاهر ريون رهناً، غك تأجرةوجب ي إذن ريالواقع منهما بغ أن  علىًءبنا: ره بقولهكما ذ: أقول

ون كت أن أما،  ردهنيب واملرن ة جازإ نيدور بي األمر املرهونة ني الع يفتصرف إذا لراهنن اإالوجه، ف

  .ازاًكال ارت و ال شرعاًكل الرهن ملثل ذليوجه له بعد عدم مشول دل  رهناً، فالجرةاأل

القول قول  ألن خالفه،ى قوي أنه خالفه، الوجهى قوين قد كل: قوله أن ظهر مما تقدم أنه ماك

 ءالشي هذا  يفوبكوالر ىنكالسك االنتفاع نيب و التلفنيب وعي البنيفرق ب ما عرفت، فال على نالراه

  .ه القاعدةيقتضى يالذ

 حنومها أو جارةاإل أو عيالب أو  التلف يفللراهنذن أ ون املرنكي أن ني بك ذل يففرق ال أنه ماك

   اختلفان إ والة،ك والوذناإلن إ، فك ذل يفلهكوأو 



٣٢٢

 مثل يف إالّ أن  من الشرح،ةاملساقا واملزارعة وتب املضاربةك  يف إليهمأنا أوماكاملوارد،  بعض يف

فهم منه ي، لعله نيتي الروا يفما تقدمكذا، كم كل له حيكالو أن  علىما دل ون،ياألمر نيفرق ب املقام ال

  . فتأمل، أمثال املقام يفنهمايذناً، لعدم الفرق بإان كلو  باملناط ما

 وقت  يفون الرتاعك ني ب،نةيم املرن البيقي إالّ أن القول قول الراهن أن رناه منكما ذ فيرقف الو

الراهن عدم ى ادع واملرن الرجوع،ى  بأن ادع،عدمه و أصل الرجوع يفون الرتاعكي أن  أوالرجوع،

  .الرجوع مطلقاً

م كعدمه اجته احل و الرجوع أصل يفان الرتاعك نعم لو: نهما بقولهيفرق اجلواهر ب أن ظهريمنه و

  . ظهر الوجهري غ،ذناإلء  واستصحاب بقااألصلالرجوع ب ينف وعيبصحة الب

قام وارثه  وحنوه، وعين مات الراهن بعد البإر، فك من ألنهالراهن، إىل ان احللف متجهاًك إذا مث

 على احللف  إىلحاجة ثبات قوله، فالإ  يفك ذلفيكي و،األمرعدم علمه ب على  حلف الوارث،مقامه

  .العلم على  حلفالّإ و،اً لعلمه بالعدمين مدعكيمل  إذا العلم بالعدم،

 نةي الب قامةإحق  ألن انه،كنة ميقامة البإنة صح لوارثه يقامته البإمات املرن قبل  أنه إذا ماك

ان كن إ احللفاألمر إىل صار  أنه إذا  يفالفرقإمنا  وى،ل دعوك  يفماكورثتهما،  إىل ورثياحللف و

ان احللف موجهاً كء سوا عدم العلم، على ن عاملاً حلفكيمل ن إ والقطع، على الشخص عاملاً حلف

وجه يإمنا  و،ىقضي ول الكنه بالنأقلنا بن إ حللفر من اكول املنكبعد ن ياملدع إىل موجهاً أو ًءابتدا

   إىل احللف



٣٢٣

  . منه ذا القدرتفيكل نيو املقام ط يفالمك وال،ءتاب القضاك  يفما حققك ،لكطرف النا

ان ك مث اختلفا بأن الرجوع ،رجع وعي الب يفالراهن للمرنذن أ  بأن،س املسألةكمما تقدم ظهر عو

  .املسألتان من واد واحد، واهللا سبحانه العامل إذ بعده، أو عيقبل الب

  



٣٢٤

ان كن إ و الرهن،نيبعء لزام الراهن بالوفاإس للمرن يل أنه الظاهر:  اجلواهر يف قال:)٤٦ مسألة(

ان كع، ولو يس له طلب البيل ولزام املرن بالقبول مع التجانس،إنعم له  .هريغ ولألصل ،جمانساً للحق

 احلق هلما، ألن  قطعاً،كان هلما ذلكاملخالف،  أو عه للموافقيب أو دفعه عنه، على خمالفاً للحق واتفقا

  . الرهن املوافق للحق يفذاكو

ان جمانساً ك فإذاار، يس له االختينه لي دىفو إذا املرن طالب، والطالب إذ ره،كما ذكوهو : أقول

  .ء وفا ألنه،س له االمتناعيه، فلءعطاإأراد الراهن  وللحق

 ءالشيطلب هذا ي املرن ال إذ ه، فللمرن االمتناع،ءعطاإأراد الراهن  وان خمالفاً للحقك إذا أما

 ال لصحإه، وي وجريه غقبول ولزام املرنإ  يففيكيهما  فيوح السائدالر أن ه، واحتمالريطلب غيإمنا و

 الروح فيكي  ال فإنه،كحنو ذل أو ر الشايكون السيو املدأئن الفحم، الدا إىل ريون الدناني املدعطييأن 

ها، ريغ وجارة واإلة باب املضاربة واملزارعة واملساقا يف الروح السائدفيكي ال أنه ماك الدفع،  يفالسائد

 روا مثلهكما ذك ،عماز باألكارت أو  شرطكان هنالك إالّ إذا ،الروح السائد إىل مةي الضمنيبل املعترب الع

 إالّ إذا  ـازكاالرتحيث إن حنوها،  وةي والوصر النذ يفكذلك وله،يتبد إىل انبطل وأجرب إذا  الوقفيف

 إىل اناًي، وأحنيعم من العاألاألمر إىل ع  رجنين العكميمل  أنه إذا على ـ ح خالفهيالتصر أو ان الشرطك

  . واملثل والروح السائدني الع: مراتب ثالث فهي،الروح السائد ونيمن الععم األ

  .ك حق هلما ذل،عدومهاي احلق الحيث إن ، فءالمها بشيكا يرض إذا أما

  



٣٢٥

رب جي و البلد يفبع بالنقد الغالي ب،باع به الرهنيما  فياختلفا إذا : الشرائع يف قال:)٤٧ مسألة(

  الذي ألنهالغالب، إىل مك ردمها احلا،تعاسرا و النقد الغالبريل واحد منهما نقداً غكاملمتنع، ولو طلب 

  .طالقه اإليقتضي

جابة إبأن املتجه : ناقش أوالًين قد كننا، لي بك من ذلء شي يفخالف أجده بال:  اجلواهر يفقالو

 إىل م هلماكلرد احلا معىن النه إ :اًيثانو .ن الغالبكيمل ن إ وق، احلع مبساوييان طالباً للبك لوكاملال

خر اآل على ح أحدمهايون بترجكيقطع نزاعهما  و،هما فيمه، واحلق منحصردعى عل اتفقا أن الغالب بعد

  .ىانته ،مكار احلاياخت أو ن فالقرعةكين مل إحنوها، ف ومبساواة احلق

 ريبالنقد غ أو عه بالنقد الغالب،يبي أن ق لهحي أنه اهناملال للرحيث إن القاعدة، ى مقتض: أقول

 ويفي أن  املهمإمنا  وقل،باأل أو ثركباأل أو عه باملساوييبي وأن  البلد،ري غيف أو  البلد، يفعهيبي وأن الغالب،

ن مث يلد اريباعه بغ أو املرن،ى ن فوفاه مع رضي الدريباعه بغ أو ن فوفاه،ي مبثل الدهباعء سوا ن املرن،يد

  يفحق له ال أنه ماك االعتراض،  يفحق للمرن  له، والكل ذلك ،ن فوفاهي مبثل الدري الغكباع ذل

  .له مبثل حقهء ان الوفاك إذا مكمراجعة احلا

سبباً  أو مثل حقه، على  سبباً لعدم حصولهكان ذلك و مثل احلق،ريع بغيأراد الراهن البن إ نعم،

 ان بالنقدكع الديبيان، مث كع الراهن الدار بديبي أخر عن وقت احلق، مثالًتينه كمثل حقه ل على حلصوله

 ني هات يفان للمرنك ،كنما حق املرن قبل ذليب ، ون بعد مدةكيء ن الوفاكالنقد للمرن، ل ويففي

  سبب وصول حق ي م مباكعمل احلا في،مكراجع احلاي وأن  االمتناع،نيالصورت



٣٢٦

  . حملها يفانت مناقشة اجلواهركلذا  و،كثر من ذلكأ على ليال دل و وقته، يف إليهاملرن

 ،يز له التعدجينا مثناً مل يولو ع: القواعد يك حم يفره الشرائع، فقد قالكذ نهم ماينعم، املشهور ب

العدل املوضوع  يأ(عه يب في،قةيللمرن حق الوث و الثمن ةيكللراهن مل إذ ما، إليهلتفتين اختلفا مل إف

ا ين تساوإغلب، فتعدد فباألن إ و،ال قول أحدمها أو أو نقد البلد وافق احلقبم كبأمر احلا)  عندهنالره

  .مك له احلانينا عين باإاحلق، ف يفبمساو

  .المهك يك حم يفرةكره التذكذ ب منه مايقرو

ان كء سوا ،ع بنقد البلد بثمن املثل حاالًيباع به بيما  فيولو اختلفا: هيك حم يف الدروس يفقالو

  .ار أحدمها أم الياخت أو نيموافقاً للد

امتنعا من ن إ مك احلانيناه عين باإا فبمناسب احلق، فين تساوإع بأغلبهما، فيه نقدان ب فيانكولو 

  .نياحلق تع إىل  أسهل صرفاًنينيان أحد املتباك ولو ،ينيالتع

باع الرهن مبا ي و:قال أن ىلإ . إليهطالقباع بالنقد الغالب، النصراف اإلينه إ :ك املسال يفقالو

ن إ مك احلانيناه عين باإاتفق موافقة أحدمها له، فن إ ون من جنسهكي هو ما وه، عليناسب احلق املرهون

  .المهكآخر  إىل ،نيامتنعا من الع

ما  أو ،بلد الراهن أو بلد املرن، أو  بلد الرهانة، يفباعيهل  أنه  يفلمكوجه للت ال أنه عرفيمنه و

اة ع قدر مراكمن ذل ستثىنيإمنا  وه،ك مل ألنهالواجب مراعاة حال الراهن أن  قد عرفتكن، ألك ذلأشبه

  .حق املرن

 الظاهر لزوم ، متعلق حقه ألنهحق املرن أو ،ك مال ألنهقدم حق الراهنيولو تضارب احلقان فهل 

  ضرر  ال ألن ،ن فأقلهما ضرراًكمين مل إ ف،نك مهما أمني احلقنياجلمع ب



٣٢٧

  . أقلهما ضرراًميان، فالالزم تقدرضاتعي كال ضرر ذا وهذا

 مبثل احلق، فالالزم مراعاة كل ذلين تبدك املثل أمريع بغيب أنه إذا ال وع مبثل احلق،ين البكميمل وإذا 

 إىل قرب األ ألنهع بالدرهم،يع الدار به بين بكميمل  ونار،يان احلق الدك إذا احلق، مثالً إىل قرباأل

قبل املرن  إالّ إذا ،املرن إىل سلم الفحمي مث ،باع الدار بالفحم مثالًي أنه ، الطالقاز عند اإلكاالرت

  .عدومهاي احلق ال أن  ملا عرفت من،كبذل

ضطر بالتنازل من ي  الذي هو ألنهه،ي رأ يف املرن  مشاان للحق، فالالزم مراعاةكان هنالكولو 

  .دهيري هو  الذياره املشابهي اختيف حق للراهن املشابه، فال إىل حقه

ه  عليعلق وع بأوفرمها حظاً،يناه بيبا لو: ث قالير، حيعن التحر  ما يفوجه النظر عرفي كمن ذلو

  .كاحلق أصلح للمال إىل ان عسر الصرفك رمبا  فإنههو أقعد، و: بقولهكاملسال

 على  املثل وجبرياملرن بغ ين رضإن، ف املثل اآلريبغ وع الرهن مبثل احلق بعد مدةين بكولو أم

  .وزجي  حق املرن عن وقته الريتأخ ألن الراهن االستجابة،

  .زمان توفر املثل إىل عي أخر الب، املثلريرض املرن بغيمل  إذا أما

  



٣٢٨

ر ك خمصوص فأنءاملرن رهانة شيى ادع إذا : الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر يف قال:)٤٨ مسألة(

بطلت الرهانة حلف وإذا  ره املرن،كني  بطلت رهانة ما،نةي بكس هناليل وه،ريلرهن غا أن ركذ والراهن

 الفرض خرجا  يف حلف الراهنفإذانئذ يح ور،ك من ألنه ادعاه املرن الذيخر رهانة اآلنفي على الراهن

  .ملخصاًى انته ، ظاهر الشرع يفمعاً عن الرهن

 لعله لعدم البطالن : بقولهرشادالم اإلك على واهرعلق اجل وتحالفان،يما أ رشادن عن اإلكل

  . هو أعم من الفسخ الذياركنباإل

رهن  أنه املرنى ادع ورهن الدار، أنه الراهنى  ادعفإذا، رشادالم اإلكالقاعدة ى مقتض: أقول

  .حلف هذا أو بطل الرهن حبلف هذاينهما، فلماذا يمتفقاً ب وان أصل الرهن ثابتاًكان، كالد

ى ان مقتضك حتالفا فإذا التحالف، كهنالإمنا  والقاعدة عدم بطالن الرهن،ى هذا، فمقتض علىو

نصف هذا  وون نصف هذاك فيما هذا،إ وما هذاإ بأن الرهن مجاالًإل للعلم د قاعدة العءجراإ  القاعدة

  .احلق معه ونك فيحلف أحدمها إذا ، أماتحالفايمل  إذا كذلك ورهناً،

ى ان مقتضكان، كالد أو الرهن الدار أن علما هليمل  وورثهما وارثهما واتلو ما أنه علميمنه و

  .نصف هذا وبأن الرهن نصف هذا: نقول أن القاعدة

الرهن حملض  ألن ره املرن،كني ماى انتفإمنا :  قال،كالم املسالك  يفمما تقدم ظهر وجه النظرو

 ان،ك ون فسخاً لرهنه لوكياره كنإ من طرفه، ف العقد جائزأيضاً و،نيمي ريعنه بغى  نفاه انتففإذاحقه، 

  ،ه املرن هل هو رهن أم اليدعيما  إىل أن رجوع الرتاع وه،يدعي ما نفييالراهن  على نيميالى بقيو



٣٢٩

  .ىانته ، عدمه يفكفالقول قول املال

ان كدر ان ذا القك لو ،نيمي ريعنه بغى  انتفه نفافإذاالرهن حملض حق املرن، ن إ :ه عليرديذ إ

طرفه ى ثبات الرهن، فعلإ  يفه، فهو مدعريثبات رهن غإ دعيي ودعي نفي رهن هذاينه كره، لكما ذك

ه  عليونكينة يب ث اليح ونة،ي البأيضاًه ي رهن هذا فعلدعييالطرف وهو الراهن حيث إن  و،احللف

  .احللف

، ءيار شكناإلن إ :ه عليدريف .ون فسخاً لرهنهكياره كنإفالعقد جائز من طرفه، ف: هأما قول

  .خر لآلناًيع أو خرس أحدمها موجباً لآلي آخر، فلءيوالفسخ ش

 أو ان الطرفان جائزاًكء سوا سائر موارد الرتاع،كرناه من التحالف كالقاعدة ما ذى ه، فمقتضيوعل

  .خر الزماًأحدمها جائزاً واآل أو الزماً،

:  اجلواهر يفون الرهن شرطاً، فقد قالكي أن نيب وورة،ك الصورة املذنيعلم عدم الفرق بيومنه 

  ثاين إليهمال ودان،يما اختاره الشهكعه، ي ب يف رهنه شرطاً يفاختلفا ان ماك تجه التحالف لوينعم قد 

ة يفيك على نئذيتحالفان ح فيمالته،كالشرط من م إذ  الثمن، يفاالختالف إىل نئذي لرجوعه ح،نياحملقق

ن إ اجلملة، ف يفه علي اتفقا الذيفسخ العقد، لعدم سالمة الشرط على ذنئي حتسلط البائع مثالًي والشرط،

  . السابق يفما اخترناهك التحالف أيضاًهنا 

ة لصالو من وجه، ألخي هو ال و،أيضاً قول الراهن ميتقدى قواأل أن  القواعد يفنكل: مث قال اجلواهر

ون هو ك فير رهانته،كلعله ما أن إذ ،الفسخ على تسلط بهيث يبالشرط حبء عدم ثبوت عدم الوفا واللزوم

  املفوت لشرطه، فال 



٣٣٠

هو  و بالراهن،نيميتص الخي و،نيميه ال عليتوجهين له الفسخ مل كي مل فإذافسخ مبجرد االحتمال، ي

  .ىانته ، جداًقوي

به ء  والوفا،بالشرطء اللزوم فرع الوفا أن  مع،صالة اللزومأ بكتمسي أن نكميف يكنه إ :هفيو

هذا  و،ءعدم الوفا على نة حلف طرفهين بك مل تفإذا ،نةيالب إىل تاجحيبالشرط ء  الوفامدعي ف،كوكمش

 كبتل أو نيالرهن تعلق ذه الع أن دعوامها إىل  التحالف بالنسبة يفالمك الأيتيع، مث يالب إىل أمر راجع

  .، فاملسألتان من واد واحدنيالع

هن الر أن  يفهو االختالف ول اجلواهر بأن املقام قو يفان، فقد ظهر مما تقدم وجه النظركف يكو

هو رهن  و جامعكهنا أن هفي إذ ة،يبل هو واجلار: رهنت العبد، فقال املرن: لو قال  مثل ما،همايأ

 ثبات،اإل إىل تاجحيملرن هو ا وةي رهن اجلارة، فمدعيي اجلار يفاالختالفإمنا  وه، فياختالف العبد، فال

 ه من املسألة السابقة مثل هذا الرتاعريغ وس ما عنونه الشرائعياحللف، فل إىل اجةهو الراهن حب ورهكمنو

  . مثله اجلواهر به، واهللا العاملالذي

  



٣٣١

 خر بالنان أحدمها برهن، واآليان له دك لو:  الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر يف قال:)٤٩ مسألة(

 عن فاقده، فالقول قول الدافع بال أو  الرهنيذعن  أنه  يف واختلفا ماالً إليه، فدفع الراهنرهن مثالً

 نيمي بأن القول قوله بال: ليمن قبله، بل رمبا ق إالّ تعلم  ال اليتتهي أبصر بن ألنهال،كشإخالف وال 

،  النفي يفنئذي حنيميال إىل حتاج فيبقرائن،  ولوكون قد علم املرن منه ذلكي أن نكمين ك ل،كبذل

  .نيمي توجه ال يفالكشإقرار، فال ه اإل علياملرنى أما لو ادع، التهمة يتها بنفيخصوصاً بعد مشروع

ى مقتض و،ور هناكل املذي نفس التفصك ذل يف فصل ألنه،ك اجلواهر من املسالكقد أخذ ذلو

قد  وقرار،إ أو نةيمع قر أنه دعييف قول الراهن، فقد املرن خالى ادعن إ ألنه راه،كالقاعدة هو ما ذ

 ه مستنداًؤان ادعاكن إقرار، فاإل أو نةيالقر إىل مستنداً  الكأعلم ذل ينإقول ي أي قرار،إنة ويقر بالى دعي

  .ركقرار من الراهن فهو مدع والطرف منإ أو نةيقرإىل 

 الى الدعو أن نة، فالظاهريقرإىل  وقرارهإ إىل  مستندريقطعه غ وه مبجرد علمهؤان ادعاك إذا أما

مثل  وب،ي علم الغءهو ادعاإمنا  وى،ن الدعويس مبوازي ل ألنهالراهن، إىل نيمي التوجهيال  واً،إطالقتسمع 

  .ىها آثار دعو عليترتبي ال و مسموعةريغى هذه الدعو

  .ىانته ،نفسه على ال اطالع له إذ  معقولة،ريه غميغرى دعو ألن :ك املسال يفلذا قالو

 أو هن، له الر الذينير هل دفعت عن الدكتذأ ال ينإ: قال الراهن وذا،كعن  أنه املرنى ولو ادع

 ،ياملدعى لزامه بدعوإ عدم  يف حلفاًك بذلفيكي وعدم العلم، على لفحي  فإنه،رهن له  ال الذينيالد

    يفمثل الراهنو



٣٣٢

  . الدفعنيعلم قصد الراهن حي ال أنه الوارث للراهنى ادع إذا ما أشبه ما وانيدعواه النس

تمل حينو أحدمها حال الدفع، فقد ينه مل أاعترف الدافع ب إذا ما فيالمكالإمنا :  اجلواهر يفقال

ول لصحة القبض  جامع املقاصد باأل يفبل جزم ،ءشا ما إىل نصرفه اآلي أن ، فلهيريالتخء بقا وعيالتوز

 ،هنيعن أحدمها بع وأ نينيما عن الدإاً تاماً، فكه ملكنه قد ملخر، وألمن اآل س أحدمها أوىليل ووالدفع،

 كمل ومرجح، ح بالي، الستحالة الترج إالّ األولل باطلكنه، واليبع عن أحدمها ال عن أحدمها، أو ال أو

ان كالّ إ منهما لزم احملال، وءيزل عن ذمته شيمل ن إ نهأل وعن الذمة، يبه مع عدم زوال املقض ياملقض

  .ىانته ،عنه يهو املقض

  :ثالثة أقسام على أمثال املقام: أقول

  .اطين االحتكمي أن :ولاأل

  .له واقع واطين االحتكمي ال أن :والثاين

  .واقع له ما ال: والثالث

 شهر رمضان،  يفمهاؤقري نيأعطاه نفران قرآن إذا ماكاط، ياط، فالالزم االحتين االحتكأم إذا أما

 قاصداً به الواقع ين الثا بالقرآنأيتي  فإنهعمراً، أو داًيقصد به ز أنه يحدمها، مث نس ألنيأحد القرآن أفقر

  .قرآنه أقريمنهما ممن مل  تعاىل وعند اهللا سبحانه

ى نو أنه هما، مع علمهيأى نو أنه ينس و فحج عن أحدمها،نياثنان له حجى أعط إذا كذلكو

ة يب النجيإمنا  و،ك ذلريغ وفارةكاة والكاخلمس والز إعطاء، وء صالة القضا يفكذلك وواحداً منهما،

  عمال األ و بعملهما،أيتي أن ه عليلزمي أنه ، لوضوحين الثا يفاحملتملة



٣٣٣

هل صام  أنه علميمل  ووم نذراً، فصام أحدمهاي وًءوم قضايه صومان  عليانك إذا كذلك و،اتيبالن

  .ه علي هو الذي عن الواقع الثاينومي بالأيتي  فإنهما قصده، ي بأن نس،لنذرا أو ءالقضا

طلق  أو ،نياملرأتى حدإح كن إذا ماك ،اط وله واقعياالحتن كميمل  إذا هو ما و، الثاينأماو

ن كمي ال أنه ن املقام له واقع، واملفروضإ ف،نبيز أو املطلقة هند أو وحةكاملن أن  يفكمها، مث شاحدإ

  .لكل أمر مشكا ل أل،قطع بالقرعةي األمرهنا  و،الزوج مات مثالً ألن ،اطياالحت

 حدمهاما أشبه، مث عمل أل أو  مخسإعطاء أو حج، أو صالةو  أامي ص يفله نفرانكو أنه إذا هلو

سحب أحدمها  إذا ما فيلحق بالثالثي أو ون اال للقرعة،كيهلذا،  أو هل عمل هلذا أنه  يفكشو

 الإال عالج هنا  ول،كل أمر مشكا ل أل جمال للقرعة، أنه أيضاً الظاهر، الثاينعمل العمليملا  و،التهكو

  .ا

 عن نذره أنه ةيوماً بدون نيصام  إذا ماك وما أشبه، ومسألة الرهنكواقع له،   ال الذي:أما الثالث

عن  أو د املستأجر لهيعن ز أنه  أواستحباباً، أو عن نذره أنه ةيحج حجاً بدون ن أو عن قضائه،أو 

 عي والتوز،يري، والتخك املالكملء  بقا:ه احتماالت فينما حنكات ي املال، ففيكما أشبه ذل أو ،عمرو

  .عن أحدمها  والوقوع ال،، والقرعة التساويريع بغي والتوز،يبالتساو

 الدائن، والدائن قبل، إىل ونين صدر من املديد إذ أنه وجه له، ، فالك املالكملعلى ء أما البقا

  .دلةشمله عموم األفي

ما إه عن أحدمها،  جعل يفريتخي ث اليوقع حب أنه  معقول، مبعىنري غأيضاًعن أحدمها  والوقوع ال

  .ءالشي ك لذلًءون وفاك يحىتء ي قباله ش يفسيل إذ ما بالقرعة،إ وبنفسه

   ال كذلكو



٣٣٤

 قع ربعه عن أحدمها،ي ني أعطاها عن أحد الرهن اليتاملائةن إ مثالً عىني،  املتساويريع غيوجه للتوز

  .عقالً أو وجه له شرعاً ال إذ خر،ن اآلعثالثة أرباعه و

ى  مقتضكذل ألن ،القرعة وع بالتساويي عن أحدمها والتوزيريق أقرب من التخ املطليريوالتخ

أمواهلم على الناس مسلطونه عليسلطة له  تنازل عنه بدفعه مطلقاً ال الذين القدرإ ف.  

ن إ ف،هلذا أو ون هلذاكيهل  أنه هو و املدفوع،ءالشيه بكتنازل عنه من ملي مل  الذيأما القدر

  .ةيالسلطة باق

 أو عن هذا، أو سلطة جلعله عن هذا وصل الدفع،ان له سلطتان سلطة ألك: شئت قلتن إو

  يفيرية، فله التخ الثانيتنازل عن السلطةيمل نه إحيث  و، التساويريع غيبالتوز أو ع املتساوي،يبالتوز

  . التساويريبغ أو التساويعنهما ب أو عن هذا، أو جعله عن هذا

ما اختاره جامع  فيظهر وجه النظريبه  والقرعة، أو ،دي املقيريتخال أو ،عيوجه للتوز ه فالعليو

  .عيالمه املتقدم من التوزك  يفاملقاصد

 ع حمتاجي، فالتوزينينصرف من دون تعي  الكالفعل املشترن إ :ه فيه اجلواهر بقوله عليلكلذا أشو

  .أيضاًمرجح إىل 

 أو ن له زوجتاناك إذا ما فيملقام، مثل هذا ا يفاحتملتن إ و القرعة، يفظهر وجه النظريما ك

د احتمال ي والشهنيخ والفاضليعن الش يكنو واحدة منهما، واحملي طالق، ومل زوجيت: زوجات فقال

  . اللفظنيح أو نه،ينئذ من حيقع الطالق ح في،ك بعد ذلينيالتع

 على ليان دلكن إ  مقام الطالقيف و مقام الطالق،ريات غي، فمقام املالكشبه ذلي املقام الن إ :هفيو

  س يل إذ ال قلنا بأن الطالق باطل،إقلنا به، وء يش



٣٣٥

  يف هذه الدار أو يفاملوجوداتء تزوج امرأة من هذه النسا إذا ماك طالقاً معهوداً، فهو كمثل ذل

احاً كس ني لأيضاًاح كن مثل هذا النإقبلت، ف: حداهنإ فقالت ،نكقبل واحدة منيل: الشارع، مث قال هلن

  .ليشمله الدلي  فالمعهوداً،

  .اتيخر سراح األإطالقار أربع، ويل باختيالدلء  جا فإنه،ثر من أربعكأ على أما لو أسلم

  مما حنن فإنهحاضر، وان له ماالن، غائبك وه،ية أحد مالياة بدون نكدفع الز إذا مما تقدم علم ماو

  .هفي

، نيومياره يأسقط من خو شرط، ووانيار حيان له خك أو نة،ينو سورة معيمل  وىمس أما لو

قرأ ي أن البسملة قبل ألن  السورة،ك البسملة لتلكون تلكية سورة يآ أقر األول إذا يف أن فالظاهر

حممد هو ابن ( لو قال بعده  فإنهمطلقاً،) قال: (ما لو قالك ،هو أمر مرددإمنا  و هلا،نيتع السورة ال

من  صار) اختذوا هذا القرآن مهجوراً ين قومإ يا رب الرسول(، ولو قال كصار من شعر ابن مال) كمال

تب ك إذا  ما يف اخترناكذلك وته،ير بقكبذ إالّ نيعي  مثل املقام ال يفاملرددء الشي ألن م،يكالقرآن احل

 ك ذلريغ إىل رم مسه،حي القرآن مل ريمن غء يولو أحلقه بش، من القرآن حرم مسهء ي مث أحلقه بش:)قال(

  .)الفقه(  يف موضعه يفمما حبثناه

ما ك أنه القاعدةى ، فمقتضنيومياره يأسقط من خ وشرط، ووانيار حيمن له خ إىل أما بالنسبة

 مسألة ما حنن و هذه املسألة يفليالدل ألن ،منهما أو من هذا أو  من هذايني بالتعنيعي أنه  الرهن يفركذ

  .ه من واد واحدفي

   قول الراهن مع  رد الرهن، فالقول يفاختلفان إ و: الشرائع يفقال



٣٣٦

صالة عدم ر باعتبار موافقته ألك من ألنهه، فيخالف أجده نة، باليب) املرن يأ(ن له كيمل  إذا نه،يمي

  .ك ذل يفقهيناً، أعم من تصديون املرن أمك والرد،

  .رهكما ذكهو  و اجلواهر، يفه عليذا علقك

 والطرف ،الرد مدعء  بادعا ألنه،همريغ ول واملستأجريك والورضا واملقري املستع يف احلالكذلكو

  .نيميال إىل حتاج فيركاره منكنإب

 علم الوارث هل رديمل  أنه إذا ماكعدم العلم،  على  حلف،أعلم هل رد أم ال ال: ولو قال الطرف

  .ءتاب القضاك  يفركما ذك ،عدم العلم على  حلف،مورثه أم العلى 

  



٣٣٧

 قبض عنهما،يل من كو و،لعمرو مثلها وه مائةعلي ديان لزكولو :  القواعد يف قال:)٥٠ مسألة(

  . فالوجهانالّإ، وكلعمرو فذا أو ديون لزيدفع املدو

 عن هذا، أو جعله عن هذا،ء شان إ ،ارهيباخت أنه ما تقدم منكنه فهو ياحد بعدفع لويمل ن إ :أقول

ح يف، لعدم الترجي التنصالقاعدةى نوامها معاً مطلقاً، فمقتضن إ و، التساويريغ أو ،يعنهما بالتساوأو 

 أن  يفدهيار بيال فاالختإ، و التساويريغى التساوي، وعل على ث تنطبقية حبين النكمل تن إ مرجح، بال

  .يساويال  نهما أويب يساوي

تمل القابض، ولو فقدت حي وة الدافع،يولو أخذ عن املماطل قهراً، فاالعتبار بن:  القواعد يفمث قال

  .فالوجهان

وإذا  ة للدافع،ين ال إذ ة القابض،ياملعترب ن أن  يفالكش إ فال،ةيخف يخذ القهرن األاكن إ :أقول

بسبب  أو م،ك بسبب احلاخذ القهريان األكء سوا ته،ي اعتبار ن يفالكشإالدافع فال ى نو وان علناًك

  .نفس املطالب

من القابض،  ولدافعة من ايخذ، أما لو فقدت النة اآليان االعتبار بنكنو املماطل، يمل  إذا أماو

على  أو ،التساوي على منهما أو من هذا، أو صح جعله من هذايث يالسابق، حك أنه القاعدةى فمقتض

حق  هو فالى  نوفإذاهو،  ينوي أن خذحق لآل الّإالدافع املأخوذ منه قهراً فهو، وى  نوفإذاالتفاوت، 

ء الشيأخذ القابض  إذا لذا وة الدافع،ين ض الة القابية نيالن أن  املقاصةأدلةظاهر  ألن  للدافع،كبعد ذل

  .ذاكه و،نهيان دكنه يأخذه بعنوان دوإذا ان غصباً، كعنه بعنوان الغصب 

 :رامة بقولهك مفتاح ال يفعلله وذرع قدم قول املرن، األ يفان التداعيكولو :  القواعد يفقالو

  .ني الدء بقااألصلر وك منألنه



٣٣٨

  .رهكما ذكهو  و:أقول

له يكتاب وك على الًي تعو،قراره بقبض املرن الرهنإ  يفالراهن الغلطى ولو ادع:  القواعد يفقالو

  .نيمي قدم قول املرن مع ال،بهء تفاكقبضه بالقول وظننت االأقال  أو فخرج مزوراً،

تسمع ى مثل هذه الدعو أن  من)الفقه( بعض مباحث  يفملا تقدم وور،ك املذلألصل كذلكهو و

قبض به  فيتبونكي و،تاب أوالًكتبون الك فيها،ريغ وتاجاروع واإليب باب ال يفك مثل ذلثرة وقوعكل

 تابة بدون واقعك أنه ى ادعفإذاه له،  عليالبعض ما إىل سلم بعضهمي، مث جرة واألنيالثمن واملثمن والع

 نيمي والياملدع على ةنيالب: )عليه السالم( شمله قوله في من احلقوق،ريثكمل نسمع دعواه لزم بطالن و

  .ركمن أنعلى 

مل  ورشالرهن، فصدقه الراهن خاصة، أخذ األ على ةي باجلناولو اعترف اجلاين:  القواعد يفقالو

  .نيالدء قضا إىل ان رهناًك ورش ولو صدقه املرن خاصة أخذ األ،تعلق به حق املرني

  ألنهرش رهن عند املرن،صدقه املتراهنان فاألن إ ةياجلنا ين مدعإره، فكما ذكهو  و:أقول

 رش، والان للراهن أخذ األكذبه املرن، ك وصدقه الراهنن إ و،هلماء يش ذباه فالكن إ وعوض الرهن،

ون مرهوناً عنده، كي ورش،ان للمرن املطالبة باألكذبه الراهن، كاملرن و صدقهن إ وه، فيحق للمرن

حق  وها حق للراهن فينيالع إذ ،ةي اجلنااين املدعيجلاعلى ء الشي عدم  يفنفعي ب الراهن اليذكن تإف

قد نقله هذا مفتاح  وخر،سقط حق اآليبه مل يذكللمرن بسبب ت أو ن احلق للراهنكي مل فإذاللمرن، 

  .كذلكهو  و،كذل على صدقه وجامع املقاصد وريرة والتحركالتذ ورامة عن املبسوطكال



٣٣٩

 ا، فالقول قول بل رهنتها عندي: لسلعة بألف، فقال اكبعت: كولو قال املال:  القواعد يفقالو

  .ىانته ، سلعتهكأخذ املالي و،نيميره بعد الكني  الذي العقد يفل منهماك

ل من ك كندفع بذلي وتحالفان، فيخرره اآلكني وءيمنهما مدع لش الًك ألن ره،كما ذكهو و

ال حلف إف به، واعترن إ رهن  بالكذمة املال  يفنيالدى بقي و سلعته،كأخذ املال في،ماى ن املدعيالعقد

  .ركما ذكون كي و،نيلف حلفحي أو ن والرهن،ي الدناً جامعة لنفييمي

صالة نه، أليميذما فالقول قوله مع كن إناً عندمها، فيرهن ع أنه ثالث على نفرانى ادعنه إذا إ مث

 ه، عليما اتفقواك ثبت الرهن  قاال،كذلكان ك والتفاوت أو التساوي على صدقهمان إ وعدم الرهن،

ر مثله كما ذكخر، لف لآلحي وق بالفتح، مرهون عند املصدءالشيصدق أحدمها خاصة فنصف ن إو

  .هريغ والقواعد

 ين قصد به الفضل بقإ ف، الدرهم درمهاً مث أسلمادفع مشتري و،نيران درمهاً بدرمهافكع يولو تبا

سقط  وقصدمها وزعن إ وأسلما سقط الربا،وإذا  ، ربانه أله عليءيش  فالاألصلقصد ن إ و،األصله علي

قد تعرض هلذه املسألة القواعد  و املسألة السابقة، يفرناهكما ذكقصد، فيمل ن إ ومن الفضل، يبق ما

  .مهاريغ وواجلواهر

 شرعهم، مث أسلما فهو  يفصحي نار، وعمل ا عمالًيوناً المرأة بديان مدك أنه إذا عرفيمنه و

مشروع عندهم،  أنه ن املفروضخر فألنار اآليما الدأ و،ن فواضحينار الديما دأ ،نيناريلدون بايمد

  .ءن عن بغاكيمل  إذا والبضع له مثن

  تزوج  إذا ماكمشروع عندنا،  و مشروع عندهم،ري غأما لو فعل ا فعالً



٣٤٠

 سالم،تبار اإلح باعياح صحك فهل الن،، مث أسلماكنهم ذليرم دحيث ينهم، حية خالفاً لديبالثان

م أ ولزام،ح باعتبار قاعدة اإلي صحريغ أو ،صولفهم باأليلكتكلفون بالفروع كفار مكال أن باعتبارو

فار بالفروع كف اليلكت يلك إذ اح،كبعد عدم صحة النيال  و احتماالن،،نهم مبا التزموا بهي د يفملزمون

  .رونه باطالًي وجب صحة ماي ال

 أن ا حبجة إليهصح له الرجوعي مل ،هريتزوجها غ و جملس واحد يفطلق زوجته ثالثاً إذا لذاو

ق له حيتزوجها عاملاً عامداً فهو زنا ن إ  تزوجها الذيالثاين وأن  زوجته،اأ والطالق الثالث باطل

  .عدة الشبهةء ا بعد انقضا إليهق له الرجوعحيان شبهة كن عاملاً عامداً كيمل ن إ و،ومهي  يفا إليهالرجوع

فر، مث ك حال ال يفا زناً زىن إذا ماكات، يام ما حنن بصدده من املالكعرف أحيهذه املسألة من و

  .رناهكما ذك زنا حمرم، نيال احلالك  يف ألنهتستحق منه مهراً، ا ال فإأسلما،

  



٣٤١

  :تابه جامع الشتاتك  يف)رمحه اهللا( ر بعضها احملقق القميكنا فروعاً ذر هك نذ:)٥١ مسألة(

 الوقف  يفكتل وة املرهون،ي صحة الرهن قابل يفشترطي  ألنهصح رهن الوقف،ي ال: ال ق:١فرع

  .مفقود

ن مانع كي مل ،الرهن على نطبق الوقفيث يان حبك وراً،يحتر ان وقفاً خاصاً الك إذا الوقف: أقول

  .المه وجهكظهر ليال فلم إ و، هذه الصورةريغ إىل أن احملقق نظرك و،كمن ذل

منافعه  وءان املاك و،ء املاك ذل يفق للمرن التصرفحي  ملرهن ماًء وناًيأخذ دلو :  قال:٢فرع

  .للراهن

 يف  أوني الع يفق للمرن التصرفحيال  ومنافعه، وءي للشكالراهن مال ألن ره،كما ذكهو و

ا باعتبار  ربكن هنالكيمل  إالّ إذا ان من الربا،كحنوه  وجعلت املنافع للمرن بالشرط إذا حىت واملنافع،

  . بعض املسائل السابقة يفرناهكما ذكوجود املقابل 

أخذ منه رهناً  في،ريمستحقاً للغء الشي كظهر ذلي أن خاف وئاً،ينسان شإمن ى  لو اشتر:٣فرع

  .كصح ذل

  .ه فيات الرهن الشاملة ملا حننإطالق، لعمومات وره احملقق القميكما ذك

  .، واهللا املوفق املستعانتاب الرهنك  يفرادهيهذا آخر ما أردنا او



٣٤٢

  .نيهللا رب العامل ، واحلمدنياملرسل على سالم وصفون،ي رب العزة عما كسبحان رب

  .ني الطاهرنيبيآله الط وحممد على اهللاى صلو

ن من شهر شوال ي العشر يف قم املقدسة، يفازيريين الشيبقلم مؤلفه حممد بن املهدي احلسى انته

  .من اهلجرةثالث  وأربعمائة ومن سنة ألف
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