
 رهــــــن

بندد آه    قراردادمى  آن است آه بدهكار با طلبكار           »شتنگرو گذا « يا    »رهن«  ـ  1مسأله  

  . خود را نزد او بگذارد آه اگر طلب او را بموقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال برداردداراییمقدارى از 

 را در برابر آن      نسملک یا ج  اين  :  توان با صيغه لفظى خواند، مثًال بگويد          رهن را مى    ـ  2مسأله  

 عمًال انجام دهند، يعنى      رهن را    و يا اينكه  ؛  »  قبول آردم «:   او هم بگويد   ،  گذارممی  طلب نزد تو گرو     

  .به طلبكار بدهد و او هم به همين قصد، بگيرد بدهكار مال خود را به قصد گرو 

ى آنها را مجبور      بايد بالغ و عاقل باشند و آس           در رهن،   »ندهگير گرو«و  »  گروگذار  «ـ  3مسأله  

 را به خاطر ورشكستگى از تصّرف در          آنها همچنين حاآم شرع      ،نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند        

  . نكرده باشدمنع اناموالش

تواند رهن بگذارد آه شرعًا بتواند در آن تصّرف آند و اگر مال                    مىشخص   مالى را     ـ  4مسأله  

آه صاحب مال اجازه دهد و اگر صاحب مال به              شخص ديگرى را رهن بگذارد صحيح نيست، مگر اين           

  .و او قبول آند صحيح است» گذاردممی من اين مال را در مقابل بدهى فالن آس رهن «: طلبكار بگويد

گذارند بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس شراب و آالت قمار           چيزى را آه گرو مى     ـ  5مسأله  

  .توان گرو گذارد و مانند آن را نمى

گذارند مانند شير حيوان و ميوه درخت، مال صاحب مال              منافع چيزى را آه گرو مى        -  6مسأله  

  .استیعنی گرو گذار 

 محدوده توافق طرفين     از آه     در مالی که به رهن گذاشته شده، در صورتی             تصّرف  ـ  7مسأله  

 گذاشته شده   تواند مالى را آه گرو       جايز نيست، بنابراين طلبكار و بدهكار هيچ آدام نمى            تجاوز کند، 

ملك آسى آند، مثًال آن را ببخشد، يا            پيش از فرا رسيدن موعد پرداخت بدهی،            بدون اذن ديگرى     

  .بفروشد

تواند   مطالبه طلبكار بدهى خود را ندهد، طلبكار مى         پس از    مقرر موعددر   بدهكار   اگر  ـ  8مسأله  

را بردارد و بقّيه را به بدهكار       بفروشد و طلب خود     با رعایت مصلحت صاحب آن      مالى را آه گرو برداشته      

کار و اثاث ضروری     ؛ مشروط به اینکه مالی که به گرو گذاشته شده است، خانه مسکونی بده                  بدهد

   .زندگی او نباشد
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