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 الرهن واحكامه يف الشريعة والقانون

 



 

 بسم اهلل الزمحه الزحيم

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَزٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَزِهَانٌ مَقْبُىضَتٌ فَئِنْ أَمِهَ 

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَال تَكْتُمُىا بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِهَ أَمَاوَتَهُ 

  الشَّهَادَةَ وَمَهْ يَكْتُمْهَا فَئِوَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُىنَ عَلِيمٌ

 [382: البقزة] 

 

 

 

 



 االهداء
 

 *الى ابي *وامي *واخوتي*

 *ووطني*

 *واصدقائي*

 

 فتمك ثمرة من ثمار غرسهما الطيب الكريم.....

 ميهما عفوك ...انك سميع عميم....اتمم ع ربنا

 

 

 



 الشكر والثناء 

الٌسعنً اال ان اتقدم بالشكر الجزٌل , مع بالغ االحترام والتقدٌر , ألستاذي 

, بما أوالنً من مجهود ورعاٌة  خلف هللا جالل عبدوقدوتً , االستاذ 

بتوجٌهات سدٌدة , ومالحظات رشٌدة , وتنقٌحات فرٌدة , كما لها االثر 

 الحاسم فً انجاز هذا البحث , فله منً كل الثناء واناله من الشاكرٌن. 

 ولفضله من المقربٌن .

انون ــ فً كلٌة القانون والعلوم كما واتقدم  بالشكر الوفٌر الساتذة قسم الق

السٌاسٌة , جامعة دٌالى كافة, واخص منهم  عمٌد الكلٌة األستاذ الدكتور خلٌفة 

ً ان  اتقدم بالشكر الى ادارة المكتبة  ٌفوتنعودة إبراهٌم التمٌمً , كما ال

 والعاملٌن فٌها لتعاونهم  معً , لهم منً جزٌل الشكر والتقدٌر 
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 اقرار المشرف

( جرى الرهن واحكامه في الشريعة والقانون) بـاشهد بان اعداد هذا البحث الموسوم 

اشرافً فً جامعة دٌالى كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة وهو جزء من نٌل شهادة تحت 

 القانون.فً  سالبكالورٌو
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 املؼدمة

مػلمانم مباالظؿزاعاتماظعاعة ماظقصاء متفدفماديمضؿان ماظؿاعقـاتممبكؿؾػماغقاسفا ان

معام ماظضؿانموػذا مبدؼقغف,موانماظدائـنيمعؿلاوؼـميفمػذا مضؿاغفمظؾقصاء اعقالمادلدؼـمذيقعفا

ؼعربمسـفمبػؽرةماظضؿانماظعاممادلؼررمظؾدائـمسؾكماعقالمعدؼـفموظؾدائـموضتمتـػقذهماخؿقارمعام

ؼشاءمعـماعقالمادلدؼـمظؾؿـػقذمسؾقفامؼلؿقيفمحؼف,وادلدؼـمػـاماالعقالمادلقجقدهميفمذعؿفموضتم

ماحلؿاؼةم معـ ماظرشؿ ماظقضعقة,وسؾك مواظؼقاغني ماالدالعقة ماظشرؼعة ماطدتف معا موػذا اظؿـػقذ

االجيابقةماظيتمحتؼؼفامصؽرةمضؿانماظعاملمواظرػـمؼطؾؼمسؾقفماظـؾقتمواظدوام,وػقمجائزموػذام

ؾتميفماظؽؿابمواظلـةموطذظؽمباظؼاغقن,موملمخيؿؾػماحدمسؾكمجقاز,وظؽـمظصقةمذروطمعامث

معـفم ماظدؼـ,وظقسمادلؼصقد موضؿان مسؼد مػق ماظرػـ مسؼد ماو مادلؿعاضدؼـ مظدى متؿقصر مان جيب

مداممذظؽمصاغفمالمحيؾمظؾؿرتفـمانمؼـؿػعمباظعنيمادلرػقغة,وظقماذنمظفم االدؿـؿارمواظربح,وعا

واظرػـميفماظشرؼعةماالدالعقةماعاغفميفمؼدمادلرتفـم,وعـمخاللمػعام,اظراػـ,الغفمصرضمجرمغ

حبــامتطرضـامظؾداردةماديمعػفقمماظرػـميفماظشرؼعةماالدالعقةمواظؼاغقنموطذظؽماثارةموتطرضـام

ميفمدرادةمػذاماظؾقثماديمررقماغؼضاءماظرػـ.

م

م

م

م

م

م



 اهمية البحث : 

معظف مباظرػـ ماظؿعاعؾ ماظؾقثميفمدرادة ماػؿقة مسـمتظفر ماخرج ماظؿقلريمورصع معظاػر معـ ر

ماظضروراتم معـ مضرورة مسؾك ماحملاصظة ميف مؼلري مبشلء موظق ماظرػـ مؼلفؿ م,وطذظؽ اظـاس

ماخلؿلة,وؼعؿربماظرػـمودقؾةمظؿقثقؼماحلؼ,صإغفمانمؼؽقنمودقؾةماثؾاتماعامماظؼضاء.

م

 هدف البحث : 

غقامووضعفاميفمطؿابمؼفدفماظؾقثميفمذيقعمادلعؾقعاتمادلؿعؾؼةمباحؽامماظرػـمصؼفقاموضاغق

علؿؼؾموععرصةماجلقاغبماجلدؼدةمسؾكمعقضقعماظرػـموععرصةمعامؼؿقصرمبفمعـمذروطمظصقةم

ماظرػـموعامػلماالثارماظيتمترتتبمسؾقف.

م

 ادباب اختيار البحث : 

مـماظرػـمعقضقعمصؼفلموضاغقغلمطـريماالحؽاممؼصعبماحقاغامسؾكمبعضماظداردني.1

مادلعاعالتموعـفامادلصارفمواظؾـقك.ـمدخقلمسؼدماظرػـميفمطـريمعـم2

مبادلؿعاضدم3 موترتبماضرار مباظشرع ماالثؿ ميف ماظقضقع مادي ماظرػـ مبؾعضماحؽام مؼؤديماجلفؾ ـ

ماالخر.

 

 



 املبحث االول

 مػهوم الرهن

ؼعدماظرػـمعـماػؿمودائؾماالئؿؿانميفماظعصرماحلدؼث,ممبامؼؿؿقزمعـمعزاؼامسدؼدةمصفقمؼقصؼمبنيمعصاحلم

مسؾكماالضؿصادم مادلصاحلمؼؤديماظرػـماديمخدعة مبنيمػذه موبؿقصقؼف معؿعارضة اظراػـموادلرتفـمععمطقغفا

ؼـػرعمعـمػذهمادلؾؽقةم,موسؾكمضقءمػذامدـؿـاولميفمػذاماظؼقعلماومالمؼػؼدماظرػـمعؾؽفمادلرػقنموالمعام

مادلؾقثميفمعطؾؾنيم,مادلطؾبماالولمتعرؼػماظرػـميفماظؾغةمواالصطالحم,موادلطؾبماظـاغلمارطانماظرػـ.

 املطلب االول

 تعروف الرهن يف الشروعة والؼانون )لغة واصطالحا(

 اوال / الرهن لغة )يف الشروعة( : 

واظدوامم,مطؿامؼطؾؼمسؾكماحلؾس,ضؿـماالولمضقهلؿمراػـةمايمثابؿةمودائؿة,وعـماظرػـممبعـكماظـؾقتم

اظـاغلمضقظفمتعاديم"مطؾمغػسممبامطلؾتمرػقـة"مايمحمؾقدةمبؽلؾفاموسؿؾفام,محبقثمميؽـماخذمذظؽم

م(1)ماظدؼـماوماخذمبصػةمعـمتؾؽماظعني

صاذامادؿدانموطذظؽمسرصفمسؾؿاءماظشرؼعةم:مباغفمجعؾمسنيمهلامضقؿةمعاظقةميفمغظرماظشرعموثقؼةمبدؼـم,م

ماومحققغامحمؾقدامحتتمؼدهمحؿكمؼؼضلم مذظؽماظدؼـمسؼارا معـمذكصماخرموجعؾمغظر ذكصمدؼـا

ممم(2)مدؼـفم,مطانمذظؽمػقمرػـمذرسا

بمعاماخذمعـؽمواجلؿعمرػانمورػقنمباغفمعاموضعمسـدكمظقـقبمعـاوطذظؽمسرفماظرػـميفماظؾغة:م

جعؾمرػـا,موارتفـمعـفم:ماخذهمرػـام,مورػـؿفمظلاغلم,والمورػـمورػنيم,رػـفماظشلءمسـدهموارػـفم:

                                                           
(1)

ً , كفاٌة االخٌار فً حد غاٌة االختصار فً الفقه , دار البشائر للنشر والتوزٌع , تقً الدٌن الحصن    
 .304, ص2002

(2)
 تقً الدٌن الحسنً , المصدر نفسه    



تؼؾمارػـؿفم,موطؾمعاماحؿؾلتمبفمذلءمصرػقـفموعرتفـةم,مواظرػانموادلراػـةم,ادلكاررموادللابؼةمسؾكم

م.م(1)ماخلقؾ

 يف االصطالح :  تعروف الرهن اما

م(2)صؼدمسرصفماحلـػلم:مجعؾماظشلءمحمؾقدامحبؼمميؽـمادؿقػاؤهمعـماظراػـمطاظدؼقن

ػقمبذلمعـمظفماظؾقعمعامؼؾاعماومشرراموظقماذرتطميفماظعؼدموثقؼفمحبؼموطذظؽمسرفموسرصفماخرونمباغفم:م

م(3)مباغفمعالمضؾضمتقثؼامبفميفمدؼـف

وثقؼةمبدؼـمظقلؿقصكمعـفامسـدمتعذرمباغفمجعؾمسنيمعالمعؿققظةموسرصفماخرونماؼضاميفماالصطالحم:م

م(4)ماظقصاء

وسؾكمػذامصانماظػؼفاءمضدماتػؼقامسؾكماظؿؿقلموادلاظقةميفمادلرػقنموادلرػقنمبفم,مصادلرػقنمالبدموانمؼؽقنم

ذقؽامعؿؿقالم,موصائدةمػذاماظشرطم,حؿكمؼؿلـكمظؾؿرتفـمانمؼلؿقيفمعـفمحؼفمسـدماالجؾماذامملمؼدصعم

مشريمادلؿؿقلمصالمؼؿأغكماالماظراػـ,وملمؼؽـمػـاكمذلء مبفم,ماعا معـف,مطاظؿؿرماخرمميؽـماظقصاء دؿقػاء

م.(5)موحؾةماظؼؿحمعـالماذامالمضقؿةمهلا

 ثانيا : تعروػه بالؼانون : 

وضدمسرفماظرػـمػقمحؼمسقينمؼـشأممبقجبمسؼدمػقماظرػـ,وؼؿؼررمضؿاغامظؾقصاءمبدؼـمسؾكمسؼارمممؾقكم

اظعؼارمعؿؼدعاميفمذظؽمسؾكماظدائـنيماظعادؼنيمدلاظؽماظعؼارماوماظدائـنيمظؾؿدؼـماومظؽػقؾمسقينمعـممثـمػذام

ماظعؼارمحتتمؼدهمعـماغؿؼؾتم مػذا مادلؿأخرؼـميفمادلرتؾةموعؿؾعا ماظعؼار اصقابماحلؼققماظعقـقةمسؾكمػذا

م(6)ماظقفمعؾؽقؿف

                                                           
(1)

 366, ص4محمد بن قدامة  المغنً , وٌلٌه  الشرح الكبٌر, دار الكتاب العربً  , ج   
(2)

 226, ص1331للنشر والتوزٌع , د. ناٌف بن جمعان  , الرهن , دار البشائر    
(3)

 .304, باب الرهن , دار ابن الكثٌر للنشر والتوزٌع , ص النماري محمد بن اسماعٌل   
(4)

 361محمد بن قدامة , المصدر نفسه , ص   
(5)

 .316محمد بن قدامة , مصدر نفسه , ص   
(6)

 .13, ص2015,  , مكتبة الشهوري1د.محمد طه البشٌر, الحقوق العٌنٌة التبعٌة, ط   



سؼارمخمصصمظقصاءم(مبؼقظفمباغفمسؼدمبفمؼؽلبماظدائـمسؾكم1385وسرصفماظؼاغقنماظعراضلمادلدغلميفمادلادة)

ميفم ميفمادلرتؾة مسؾكماظدائـنيماظعادؼنيمواظدائـنيماظؿاظنيمظف مؼؿؼدم مان معؼؿضاة مظف مؼؽقن مسقـقا محؼا دؼـف

م.(1)مادؿقػاءمحؼفمعـمثؿمذظؽماظعؼارميفمايمؼدمؼؽقن

وانمظػظةماظرػـميفمظغةماظؼاغقنم:مصأغفمبؼصدمبفماظعؼدماظذيمؼؿقظدمحؼماظرػـمسـف,موطذظؽمؼؼصدمبفم

اتفم,موؼؼصدمبفماؼضاماظشلءمادلرػقنم,موسؾكمضقءمذظؽمميؽــامانمغعرفماظرػـمباغفمحؼمسقينماحلؼمذ

مؼؽقنم ميفمايمؼد موػقمميـحمصاحؾفمحؼماظعؼار مباظؿزام مظؾقصاء تؾعلمؼرتتبممبؼؿضكمسؼدمرمسلمضؿاغا

مم(2)موادؿقػاءمحؼفمعـممثـفمباظؿؼدممواالوظقؼة

مدؼـف,وؼؽقنموانماظرػـمؼطؾؼمسؾكماظعؼدماظذيمؼرتتبمبفماظد ائـمحؼمسقينمسؾكمسؼارمخمصصمظقصاء

ظؾدائـممبقجؾفمحؼمتؼدمميفمادؿقػاءمدؼـفمعـممثـماظعؼارمادلرػقنموؼؿؼدمماظدائـممبقجبمػذاماحلؼماظعقينم

ماظعؼار,نمدائـنيمعرتفـنيمواصقابمظقسمصقلبم,سؾكماظدائـنيماظذؼـمهلؿمحؼم سقينماخرمسؾكمػذا

ادلرتؾةمايمعػقدؼـمبعدمتارؼخمضقدامظدائـم,موسادةمعامؼؾفأماظدائـممحؼققماخؿصاصماذامطؾـقامعؿاخرؼنتميف

ادلرتفـميفمادؿقػاءمدؼـفمعـممثـماظعؼارمادلرػقنماديماظؿـػقذمسؾكمػذاماظعؼارمادلرػقنمضدمؼفؾؽمضؾؾمبقعفم

ارمبادلزادماظعقينمطأنمؼؿعدىماديماظغريمسؾكماظعؼارمادلرػقنمصؿققلمحؼماظدائـمادلرتفـماديمضقؿةمػذاماظعؼ

طؿؾؾغمتعقؼضماومعؾؾغمتأعنيميفمحاظةماظؿأعنيمسؾكماظعؼارمسـدماحدىمذرطاتماظؿأعنيماومعؾؾغمؼؼابؾميفم

م.(3)محاظةمغزعمعؾؽقةماظعؼارمادلرػقنمظؾؿـػعةماظعاعة

ماظرػـمسـمررؼؼماالتػاقم,وظؽـماالتػاقماظعريفمالمؼؽػلمألغشائفمبؾمتؾزممصقفماظرمسقة,مصالم مػذا وؼـشأ

ؼـعؼدماظرػـماالمبؿلفقؾفميفمدائرةماظؿلفقؾماظعؼاريموميـحمظصاحؾفمعزاؼاماحلؼماظعقينموػلمحؼماظؿؿؾعم

يفمبدمايمذكصمظعؼارمادلرػقنمواظؿؼدممواالظقظقؼةماومادلؼؿضكمحؼماظؿؿؾعمؼلؿطقعمادلرتفـمانمؼـػذمسؾكما

مسؾكم مباالصضؾقة مادلرػقن ماظعؼار ممثـ معـ محؼف مادلرتفـ مؼلؿقيف ماظؿؼدم مومبؼؿضكمحؼ ماظقف معؾؽقؿف تـؿؼؾ

م.(4)ماظدائـنيماالخرؼـ

م

                                                           
(1)

 .30, ص1320, 10عبد الرزاق الشهوري , الوسٌط فً شرح القانون المدنً , ج   
(2)

543, ص 1331, دار النهضة العربٌة القاهرة , 1شاكر ناصر, شرح القانون المدنً الجدٌد , ط   
 

(3)
 .235ص ,1365, دار النهضة العربٌة القاهرة, 1حسن دٌرة , الحقوق العٌنٌة التبعٌة ,ط   

(4)
 .21محمد طه البشٌر, مصدر سابق , ص   



 املطلب الثاني

 اركان الرهن

مانماظرػـمسؼدمذأغفمذأنماظعؼقدماالخرىمالمبدموانمتؿقاصرمصقفمارطانموػذهماالرطانمػلم:م

ميفم م,وؼشرتط ماظدائـ مػق موادلرتفـ مادلرػقن, معاظؽ مادلدؼـ مػق م:صاظراػـ موادلرتفـ( ماظعاضدان)اظراػـ اوال:

اظعاضدؼـماػؾقةماظؿربعمواالخؿقارميفماظؾقعموشريه,مصاظؾـلؾةماديماظراػـم)ادلدؼـ(مظغريماظرػـمسؿالمعـماسؿالم

برػـمسؼارم,مبؾمػقمؼؾؼلمعـموراءمػذامماظؿصرفمدائرامبنيماظـػعمواظضررم,اذمانمادلدؼـماظراػـمالمؼؿربع

احلصقلمسؾكمضرضماومعدماجؾماظدؼـماومبقجعمساممضؿانماظؿزاعفم,موسؾكمذظؽمجيبمانمؼؿقاصرميفم

ادلدؼـماظراػـماالػؾقةماالدارةمصقلب,موالماػؾقةماظؿربع,مبؾمااػؾقةماظؿصرفم,جيبماذنمانمؼؽقنمباظغام

شريمممقزمطانمععدومماالػؾقةمووضعمرػـفمامطانمادلدؼـمدـماظرذدمشريمحمفقذمظلػفماومشػؾة,موعـمثؿماذ

م.(1)مبارال

مادلرتفـم:مصريىمانمؼؽقنمادلرػقنماػالمظؼؾقلماظؿربساتموانماظرػـمباظـلؾةماظقفمؼعؿربمسؿالمغاصعام اعا

مارتفاغفم مؼؼع محؿك ماظؿؿقز مسؾك معؿقاصر مؼؽقن مان مؼؽػل مادلرتفـ مان ماظرأي مذظؽ مسؾك صقققا,وؼؾـك

وماالصؾحمطؿامذػبماضؾقةماظشراحمانماظرػـمػقمعـماالسؿالماداائرةمبنيماظـػعمواظضررمصقققاموغاصذام,ما

مالحؽامم موػلمادلصدر ماالدالعقة ماظشرؼعة محؽؿ مػق مطذظؽم,وػذا ماديماظدائـ ماديمادلدؼـموباظـلؾة باظـلؾة

ظدؼـماالمعـماالػؾقةميفماظؼاغقنمادلدغلماظعراضلم,وذظؽمانماالرتفانمادؿقػاءماظدؼـمعـموجفموالمؼلؿقيفما

م.م(2)متقاصرتميفماػؾقةمادلعاوضة

ثاغقام:ماظصقغةم)االجيابمواظؼؾقل(م:موػقمؼؼؿضلموجقدمارادتنيمعؿقاصؼؿنيمايمتقاصؼماالجيابمواظؼؾقلم

وؼغؾبمانمؼؽقنماظراػـمػقمادلدؼـماظصادرؼـمعـمرريفماظعؼدم,موررصامسؼدماظرػـمػلماظراػـماومادلرتفـ,

سؼارعمرػـامضؿـامظؾقصاءمبدؼـمسؾكمشريهموػذامػقماظؽػقؾماظعقين,ويفموضدمؼؽقنمذكصاماخرمؼؼررمسؾكم

(معـماظؼاغقنمادلدغلماظعراضلمجيقزمانمؼؽقنماظراػـمػقمغػسمادلدؼـم,وجيقزمانم1287ذظؽمتـصمادلادة)

ميفمسؼدم مواحدا مرػـفمدلصؾقةمادلدؼـ,مويفمػذهماحلاظةمؼعؿربمادلدؼـماظراػـمررصا مؼؼدم ؼؽقنمطػقالمسقـا

                                                           
(1)

 .232, ص1363, منشأة المعارف االسكندرٌة , 1صالح الدٌن الناهً , الوجٌز فً التامٌنات  الشخصٌة والعٌنٌة , ط   
(2)

 .233صالح الدٌن الناهً  , المصدر نفسه , ص   



مو ماػؾقؿفماظرػـ, مغؼصت موعـ ماالػؾقة مطاعؾ ماي ماظؿؿقز مطاعؾ معـ مواظؼؾقل ماالجياب مؼصدر مان جيب

ماظؿصرفموؼصطؾحمصؼفاءم ماظؿربعمواػؾقة مواػؾقة ماالغؿؿاء مثالثمدرجاتمعـماالػؾقةمػلماػؾقة ,وؼؼابؾفا

م.م(1)ماظشرؼعةماالدالعقةمسؾكمػذاماالخريةمباػؾقةمادلعاوضة

ف(م:موؼشرتطمانمؼؽقنمادلرػقنمسقـامعـؿػعامبفا,وظفمضاسدةمصؼفقةمثاظـام:مادلعؼدمسؾقف)عرػقنموعرػقنمب

ساعةمػل)طؾمعامجازمبقعفمعـماالسقانمادلـؿػعمبفامجازمرػـفم,موادلرػقنمبفمؼشرتطمانمؼؽقنمدؼـامععؾقعام

النماؼةماظرػـموردتميفمادلداؼـةموؼؽقنماظرػـمضؾؾمضؾضمادلرػقنمسؼدمضدراموصػفمعؤجالماديماجؾمععؾقم,

عـمادلؿعاضدؼـمصلكف,واعامبعدمضؾضمادلرػقنمصقؽقنمجائزامعـمجفةمادلرتفـ,صؾفمصلكفمعؿكممجائزمظؽؾ

مؼدم ماعاغف,يف ماظؼؾض مبعد مادلرػقن موؼصري م, مصلكف مظف مصؾقس ماظراػـ مجفة معـ مالزعا موؼؽقن م, ذاء

ادلرتفـ,وظقسمظفماظؿصرفمصقفم,مالغفمعؾؽمظؾراػـموسؾكماظرػـمعؤغفمادلرػقنماذماحؿاجماديمعؤغةم,وظفم

زوائدمعـؾماغـؿاجماظداؼةموزؼادةمدعرمادلرػقن,وؼؽقنمباضقامبقدمادلرتفـ,والمؼـػؽمذقؽامعـمادلرػقن,حؿكم

ماظدؼـمبعدمحؾقلماجؾفمراظؾةمادلرتفـ,صانمتعذرم مملمؼؼؿماظراػـمبؿلؾقؿ ؼؼضلماظراػـمذيقعماظدؼـ,واذا

بؾقعمادلرػقن,صإنماعؿـعمضؾةموضعمعفالمادلعلرماومابراؤهمػقماالصضؾم,وظؾؿرتفـمعطاظؾةماظراػـماظؿلؾقؿ,صا

االعرماديماظؼاضلموسـدػامؼؽقنماحلؽؿمبعرضمادلرػقن,وبقعفمظقلؿقصكماظدؼـمعـمضقؿؿفموالمؼؾاعمادلرػقنم

م(2)ماالمبـؿـمادلـؾمغؼدامبـؼدماظؾؾد

 

 املبحث الثاني

 خصائص وذروط الرهن

انمظؾرػـمذأنمسظقؿميفمبابمادلعاعالتمادلاظقةمعـمحقثمتلفقؾمسؾقفماظؾقعمواظؼرضموشريػا,اومضدمتـشرم

اظؿقثقؼمباظرػـميفمػذاماظزعـمانمملمؼؽـمػقماظرػـمادلؿداولمصقلب,حؿكماسؿربماظضؿانماالطربمظؾػروضم

                                                           
(1)

 .510, ص1362, 1, ط6الرفائف, جفخر  الدٌن الزٌلعً , تبٌن الحقائق شرح كنز    
(2)

 .413, ص1333احمد ابراهٌم , كتاب المعامالت فً الشرٌعة االسالمٌة القوانٌن ,دار النهضة العربٌة,    



ضؿانمحؼقضفا,وسؾكمضقءمذظؽمدـؿـاولميفمػذامادلؾقثمضلؿـاهمممامجعؾماظؾـقكماظعادلقةمتعؿؿدمسؾقفميفم

ماديمعطؾؾني,مادلطؾبماالولم:مخصائصماظرػـ,مواخلطؾبماظـاغلمذروطماظرػـ.

 املطلب االول

 خصائص الرهن

 وتميز الرهن خبصائص وهي : 

مـمانماظرػـمحؼماتػاضلمباظـلؾةماديمعصدره:م1

مبؼؿضكماالتػاق,وظؽـماالتػاقمالمؼؽػلمالغشائفمبؾمتؾؿزممصقفمصفقميفماظؼاغقنمادلدغلماظعراضلمالمؼـشأماالم

ماظرمسقة,صالمؼـعؼدماظرػـماالمبؿلفقؾفميفمدائرةماظؿلفقؾماظعؼاري.

مـماظرػـمحؼمسقينم:م2

صفقمميـحمصاحؾفمعزاؼاماحلؼماظعقينموػلمحؼماظؿؿؾعمواظؿؼدممواالوظقؼة,ومبؼؿضكمحؼماظؿؿؾعمؼلؿطقعم

ادلرػقنميفمؼدمايمذكصمتـؿؼؾمعؾؽقؿفماظقف,مومبؼؿضكمحؼماظؿؼدممؼلؿقيفمادلرتفـمانمؼـػذمسؾكماظعؼارم

ماطدتفماظشرؼعةماالدالعقةم معا ادلرتفـمحؼفمعـممثـماظعؼارمادلرػقنمباالصضؾقةمسؾكماظدائـماالخرؼـموػذا

م.(1)موطذظؽماظؼاغقن

م

م

مـماظرػـمحؼمتابعماصؾلم:م3

اعقالمظؾدائـمادلرتفـمصػؿانموضؿاغان,صققصػفمدائـامعرتفـامظفمحؼماظضؿانماظعامماظذيمظؽؾماظدائـنيمسؾكم

ادلدؼـموبقصػفمدائـامعرتفـامظفمحؼمسقينمؼرتطزمسؾكماظعؼارمادلرػقن,صاظدائـماظذيمؼصؾحممبؼؿضكماظرػـم

عـماظؿزاممؼرتؽزمسؾقفموؼعؿؾممعرتفـامالمؼػؼدمصػةمطقغفمدائـام,والمؼقجدماظرػـمعلؿؼالمبـػلفمبؾمالبد

                                                           
(1)

 .1356العربٌة, القاهرة , , دار النهضة 1سلٌمان مرقس, التامٌنات العٌنٌة , ط   



مبف,واالصؾمانماظرػـمالمؼقجدماالمبعدموجقدماالظؿزامماالصؾلمادلضؿقن,وؼؿؾعماظرػـم سؾكمضؿانماظقصاء

م.(1)ماالظؿزاممبقجفمساممطؿامؼؿؾعفمصقةموبطالن

مـماظرػـماظؿاعقينمحؼمسؼاريممبعـكماغفمالمؼؼعمسادةماالمسؾكماظعؼار.4

مضابؾةمظؾؿفزئةماوماظؼلؿة:ممـماظرػـمطؼاسدةمساعةمحؼمشري5

متضؿـتمادلادة) موضد معـف مجزء موظؽؾ ماظدؼـ مظؽؾ مضاعـا مؼعؿرب معـف مجزء موطؾ مادلرػقن معـم1294صؽؾ )

اظؼاغقنمادلدغلماظعؼاريمبؼقهلا"مطؾمجزءمعـماظعؼارماوماظعؼاراتمادلرػقغةمضاعـمظؽؾماظدؼـموطؾمجزءمعـم

م(2)ماظدؼـمادلضؿقنمباظعؼارماوماظعؼاراتمادلرػقغةمطؾفا"

حقثمانمايمجزءمعـماظعؼارمادلرػقنمضاعـمظؽؾماظدؼـمصؾقمباعماظراػـمجزءامعـماظعؼارمادلرػقنماوماحدم

اظعؼاراتمادلرػقغةمصؾؾدائـمادلرتفـمانمؼرجعمبؽؾماظدؼـمسؾكماظعؼارمادلؾقعميفمؼدماحلائزم,موايمجزءمعـم

اظؾاضلم,والمؼؿكؾصمعـماظرػـممظؾفزءاظدؼـمصانمطؾماظعؼارماوماظعؼاراتمادلرػقغةمتؾؼكمععمذظؽمضاعـةم

معـم مظقلت ماحلؼ,وظؽـ مرؾقعة معـ مػق ماظرػـ مجتزئة مسدم مضاسدة مان ماظدؼـ,سؾك معـ مويف معا بـلؾة

مؼؼضلم موضد ماظعؼد مبعد ماو ماظرػـمغػلف مادلعاضداتميفمسؼد مؼؿػؼ ماظعام,وعـمثؿ مايمعـماظـظام علؿؾزعاتف

حده,صؾقسمانمؼؿؿلؽمبفاموظؾؿرتفـمانماظؼاغقنمبؿفزئؿف,وانمسدممجتزئةماظرػـمعؼررمظصاحلمادلرتفـمو

م.م(3)مؼؿـازلمسـماظؿؿلؽمبفامصراحةماومدالظة

ماديمذاتفموصقرتف,النماظؿعؾؼمظؾقصاءم6 موضقؿؿفموالمؼؿعداه ماظرػـمحؼمؼؿعؾؼمبادلرػقنمعـمحقثمعاظقؿف ـ

ماالداسمتؿققلمحؼماظرػـمعـمادلرػقنماديمايمعالماخرمحيؾمحمؾفمسـم معـمادلاظقة,وسؾكمػذا باظقصاء

باظرػـمبؾمؼؼدعفممػالطفمحؼقؼةماومحؽؿا,وانمسؼدماظرػـمػقمسؼدمدلؼابؾمالنماظراػـمالمؼؿربعمظؾؿرتفـ

مبؼابؾمدقاءمطانمػذامادلؼابؾمػقموصاءماظؿزاممتعفدمبفمادلدؼـمظؾدائـماومطانمػقمضقامماظدائـمباضراضمادلدؼـم

م.مم(4)ماومعـقفماجال

 املطلب الثاني

                                                           
(1)

 .245, ص1331, منشأة المعارف , االسكندرٌة, 1سمٌر عبد السٌد, التامٌنات العٌنٌة , ط   
(2)

 (1351( لسنة )40قانون المدنً العراقً رقم )   
(3)

 .240سلٌمان مرقس, مصدر سابق , ص   
(4)

 .231, ص1365العربٌة , القاهرة ,  , دار النهضة1, ط1حسن دٌرة , الحقوق العٌنٌة االصلٌة , ج   



 ذروط الرهن

مظؽلمؼؿقؼؼماظرػـمالبدمعـمتقاصرمذروطماػؿفام:م

مـموجقدماظرضاموصقؿفم:م1

,وػقمؼؼؿضلموجقدمارادتنيمعؿقاصؼؿنيمايمتقاصؼماالجيابمواظؼؾقلماظصادرؼـماظرضامضقامماظعؼقدمذيقعام

مؼؽقنم موضد مادلدؼـ مػق ماظراػـ مؼؽقن موادلرتفـ,وؼغؾبمان ماظراػـ مػؿا ماظرػـ مسؼد ماظعؼد,وررصا مرريف عـ

ذكصاماخرمؼؼررمسؾكمسؼارهمرػـامضؿاغامظؾقصاءمبدؼـمشريهموػذامػقماظؽػقؾماظعقين,وؼؾزممظؾؼقاسدماظعاعةم

ؼؽقنمرضاءمطؾمعـماظراػـموادلرتفـمصققاموالمؼؽقنمطذظؽماالماذامطانمرضاءمطؾمعـماظراػـموادلرتفـمانم

ذيماػؾقفمواظعربةمعـمتقاصرماالػؾقفمرضتمابرامماظعؼدم,مصاذامصؼدمماظعاضدماػؾقؿفمبعدمذظؽمالماثرمسؾكمذظؽم

ؼاغقغقةمعـمحقثماالػؾقةمسؾكمصقةماظعؼدمعاداعتمػذهمطاغتمعقجقدةموضتماالغعؼادموتـؼلؿماالسؿالماظ

م.(1)ماديمثالثةماسؿالمغاصعةمغػعامحمضا,اوماسؿالمضارةمضررامحمضام,اوماسؿالمدائرةمبنيماظـػعمواظضرر

مصؼفاءم ماظؿصرفموؼصطؾح مواػؾقة ماظؿربع مواػؾقة ماالغؿؿاء ماػؾقة مػل ماالػؾقة مثالثمدرجاتمعـ وؼؼابؾفا

م مباػؾقة ماالخرية مسؾكمػذه ماالدالعقة ماسؿالماظشرؼعة متعؿربماظرػـمسؿالمعـ ماظراػـ ماػؾقة ادلعاوضة,صان

مػذام مؼؾغلمعـموراء مػق مبرػـمسؼاره مانمادلدؼـماظراػـمالمؼؿربع م,اذا مبنيماظـػعمواظضرر اظؿصرفمدائرة

احلصقلمسؾكمضرضماومعراحؾماظدؼـمبقجفمساممضؿانماظؿزاعفم,ماعاماذامطانمادلدؼـماظراػـمشريمممقزمطانم

رػـفمبارال,واعاماذامطانماظراػـمباظغامدـماظرذدموملمؼؽقنمحمفقرامسؾقفمطانمتاممععدومماالػؾقةمووضعم

,وعـمثؿمصانماظرػـماظصادرمعـمااظصغريمادلأذونمظفمباظؿفارهمضؿاغامظدؼـماالػؾقةمووضعمرػـفمصقققامغاصذا

اظؾاظغمدـمعـماظدؼقنماظيتماضؿضؿفامذؤونماظؿفارةمؼعؿربمصقققاموغاصذا,النماظصغريمادلأذونمؼعدممبـزظةم

م.م(2)ماظرذد

اعاماػؾقةمادلرتفـمصذػبماشؾبماظشراحماغفمؼؽػلمانمؼؽقنمادلرتفـماػالماديمضؾقلماظؿربساتموذظؽمباسؿؾارم

مغػعام مغاصعا مؼعؿربمسؿال ماظقف مباظـلؾة ماظرػـ موان مادلرتفـ ماظدائـ مذعة مؼرتتبماظؿزاعاتميف مال ماظرػـ ان

مواظضر ماظـػع مبني ماظدائرة ماالسؿال مػذا ماظشرؼعةمحمضا,وان محؽؿ مػق موػذا موادلدؼـ مظؾدائـ مباظـلؾة ر

                                                           
(1)

 .300, ص12المدونة الكبرى , االمام المالك, تحقٌق حٌدر العلً , ج   
(2)

 .321, ص1311, دار النهضة العربٌة , القاهرة , 1شاكر ناصر , شرح القانون المدنً الجدٌد , الحقووق العٌنٌة , ط   



االدالعقةموػلمادلصدرمالحؽامماالػؾقةميفماظؼاغقنمادلدغلم,ماعاماظقالؼةمصفلمغػاذماالسؿالماظؼاغقغقةمسؾكم

عالماظػريموسرصفامصؼفاءماظشرؼعةماالدالعقةمباغفامتـػقذماظؼقلمسؾكماظغريمجقزامسـفمصاظقالؼةمػلمصالحقةم

م.م(1)ماظغريمباظـلؾةماديمعال

مـماحملؾم)ادلالمادلرػقن(:مم2

موردمعؿعؾؼاممبالمجيقزرػـفمظزمم مانمؼردممبالمعـماجلائزمرػـفمواذا جيبمظؽلمؼؿقؼؼماظرػـمصقققا

مطانمادلالم مظؾرػـماذا ماالعقالماظيتمتدخؾميفمغططاقماظرػـموػقمجيبمانمؼؽقنماحملؾمصاحلا حتدؼد

باظذاتمعـمحقثمرؾقعؿفموعقضعف,وانمؼؽقنمادلالمعرػقنممصقصؾحماظؿعاعؾمصقفموجيقزمبقعفموؼؿؽقنمععقـا

اظرػـماالسؾكمسؼارماومحؼمسقينمؼردمسؾكمسؼارمايمطؾمذلءمثاغقفمظؾؿاظؽ,محقثمماغفمالمجيقزمانمؼردم

علؿؼرمحبقثمالمميؽـمغؼؾفموحتقؼؾفمواظعؼارمبطؾقعؿفامتصؾحمحمالمظؾرػـمعـمذظؽماالراضلموادلؾاغل,طؿام

مسؾكماحلؼققم مادلـػعةموؼصحمانمؼرد معـؾمحؼ ماظعؾينم, مبادلزاد متؾاع معؿكمطاغتمضابؾة ماظعؼارؼة اظعقـقة

حقثمحيؼمظؾؿـؿػعمانمؼؿصرفميفمحؼفمععاوضفماومتربساموملمؼؽـميفماظلـدماظذيماغشأمػذاماحلؼماحؽامم

م.(2)مختاظػمذظؽ

وطذظؽمانماظرػـماظصادرمعـمشريمادلاظؽمؼعؿربمصقققاماالماغفمعقضقوفمسؾكماجازةمادلاظؽموععـكماغفمالم

ؼرتبمسؾكماغشائفمايماثرماثارهمبؾمؼؿقضػمترتقبماالثرمسؾكماجازةمادلاظؽ,صانماجازةمصقققةمسدتم

ؾؽفاموضتمصدورماالجازةمتقطقالموادؿـدتماديماظقضتماظذيممتمصقفماظعؼدم,وؼشرتطميفمذظؽموجقدمعـممي

م.(3)ماظعؼدموالمؼشرتطمضقامماظعاضدؼـماومادلاظؽماالصؾلماومادلعؼقدمسؾقفموضتماالجازة

مـماظلؾبم)اظدؼـمادلضؿقن(م:م3

انماظراػـمؼؼررماظرػـمضؿـامحلؼماصؾلمظؾؿرتفـمصقعؿربمػذاماحلؼمػقماظلؾبميفماظرػـموؼشرتطميفماحلؼم

نمعقجقداماومضابالمظؾقجقدموعشروسام,شرماغفمؼالحظمضرورةمعامؼشرتطميفماظلؾبمبقجفمساممايمانمؼؽق

ممبفردم معشروسا مدائؿا موؼؽقن ماظـؼقد معـ معؾؾغ ماسطاء محمؾف مطان ماذا ماظدؼـ ماو ماظشكصل ماحلؼ ان

معؿقدان, مبف مؼؿعؾؼ مصقؿا مواظقجقد ماظدؼـموجقده,صادلشروسقة مؼؽقن مادلضؿقن,جيبمان ماظدؼـ صانموجقد

                                                           
(1)

 .431سمٌر عبد السٌد , مصدر سابق , ص   
(2)

 .231حسن دٌرة , مصدر سابق , ص   
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 .463شاكر ناصر , مصدر سابق , ص   



قاصرمػذاماظشرطماالماذامطانماظدؼـمادلضؿقنمضدمغشأمصقققامثؿمعقجقداموضتماظرػـماومضابالمظؾقجقدموالمؼؿ

بؼكمضائؿا,اديمحنيماغعؼادماظرػـ,صاذامتؾنيمانماظدؼـمادلضؿقنمملمؼـشأمصقققامبأنمغشأءمعـمسؼدمبارؾم

اومعـمسؼدمتؼررمابطاظفماليمدؾبمعـمادؾابماظؾطالنمطاغعدامماظرضام,اوموجقدمسقب,وعـمثؿمؼؼعمسؼدم

م.(1)مؽقنمظفماثراظرػـمبارالموالمؼ

والمؼشرتطميفموجقدماظدؼـمادلضؿقنمانمؼؽقنمعـفزا,مبؾمؼصحمانمؼؽقنماظدؼـمععؾؼامسؾكمذرطماومدؼـام

مطؿامخيؿصمانمؼؽقنماظعؼارمخمصصا,اوم م,وانمؼؽقنماظدؼـمادلضؿقنمخمصصا ماحؿؿاظقا مدؼـا علؿؼالماو

معع مادلرػقنموجيبمانمؼؽقنماظدؼـمعضؿقغا معـمحقثمذظؽمالدؾابميفمختصقصماظعؼار مطاصقا متعقـا قـا

عصدرهموتارخيفموحمؾفموعؼداره,صالمجيقزماظرػـمضؿاغامظؽؾمعامسلكمانمؼـشأميفمذعةماظراػـمعـمدؼـم

 .(2)مادلرتفـ

 

 املبحث الثالث

 اثار وانؼضاء الرهن

ماظرػـموطذظؽمطقػقةم مانمغؾنيماثارمػذا ماظرػـمواغقاسفموخصائصفموذرورفمالبدمظـا معػفقم بعدمانمبقـا

اغؼضاءماظرػـ,وسؾكمضقءمذظؽمدـؿـاولميفمػذامادلؾقثمبعدمانمضلؿـاهماديمعطؾؾنيم,ادلطؾبماالول:اثارم

ماظرػـ,موادلطؾبماظـاغل:ماغؼضاءماظرػـ.

 املطلب االول

 اثار الرهن

مؼرتتبمسؾكماظرػـماثارموػلمطؿامؼؾلم:

ماوال:ماثارماظرػـمصقؿامبنيمادلؿعاضدؼـم:

                                                           
(1)

 .261,ص1353, دار الثقافة للنشر والتوزٌع , 1شمس الدٌن الوكٌل , نظرٌة التامٌنات فً القانون المدنً , ط   
(2)

 .264, ص1362, دار النهضة العربٌة , القاهرة , 1احمد سالمة , التامٌنات المدنٌة, ط   



ماالدؿعؿالم معزاؼا معـ مادلؾؽقة مػذه معـ مؼؿػرع معا موال مادلرػقن ماظعؼار معؾؽقة ماظرػـ ميف ماظراػـ مؼػقق ال

ؾكمادلرػقنمشريمعطؾؼة,صفلمواالدؿغاللمواظؿصرصػ,طؿامؼػؼدمحقازهمػذاماظعؼار,شريمانمحؼققماظراػـمس

م.(1)معػقدةمباظؼدرماظالزممظعدممتعرؼضمدالعةمادلرػقنمظؾكطرماوماالغؿػاضميفمضقؿؿف

اومباظـلؾةماديمادلرتفـمصقؼماظرػـمالمخيقظفمسؾكماظعؼارمادلرػقنمذقؽامعـمعزاؼامادلؾؽقةموامنامؼؼؿصرمسؾكم

ر,وػؿامعقزتانمشريمعقجفؿانمضدماظراػـمعـقفمعزؼيتماظؿؼدممواظؿفؿفمالدؿقػاءمحؼفمعـممثـمػذاماظعؼا

م, ماظغري مضد مادلرػقنمبؾ ماظعؼار مسؾك ماظراػـ محؼقق مختؿؾػ ماغفا مصفل مظؾؿرتفـ مباظـلؾة ماظراػـ م اثر

موعرحؾةم ماظعؼار مسؾك ماظؿـػقذ ماجراء محني مادي ماظرػـ ماغعؼاد موضػ معـ متؾدأ ماظيت مادلرحؾة باخؿالف

طقدموحيؿػظماظراػـممبزاؼامعؾؽؽقؿفمبشؽؾمؼؽادمؼؽقنماظؿـػقذ,صػلمادلرحؾةماالوديمؼؽقنماظرػـميفمحاظةمر

موؼـؼصمعـم مدالعؿف مؼفدد معا مسـمطؾ مباالعؿـاع ماظؿزاعف ماال مسؾكماظعؼار مغشارف معـ مالمحيدد طاعال,اذ

ضقؿؿف,اعاميفمادلرحؾةماظـاغقةمصقـعؽسماظقضعموتؼقدمحؼققماظراػـمتاتلمبؼققدمسدؼدةمعرجعفاماديماسؿؾارم

م مان محمفقزا,وؼالحظ موظقسمغؿقفةماظعؼار مادلرػقن مسؾكماظعؼار ماظؿـػقذ مالجراء متاتلمغؿقفة ماظؼققد ػذه

م.(2)مظؾرػـمذاتف

اعامحؼماظؿصرفميفمادلرػقنمصاغفمجيقزمظؾراػـمانمؼؿصرفميفماظعؼارمادلرػقنمدقاءمطانماظؿصرفمعادؼامامم

م ماالدالعقة,وضد ماظشرؼعة ميف مؼؿػؼ معا موػذا مادلرتفـ ماظدائـ محبؼقق مؼضر مال مبشر معـمضاغقغقا ذػبمصرؼؼ

اظػؼفاءماديماغفمالمجيقزمظؾراػـمانمؼؾقعماظعؼارمادلرػقنماجزاءمعؿعددةماديمسدةمعشرتؼـماالماغفمذاغفمؼؾزمم

ماالدؿعؿالم محؼ موظؾراػـ م,طؿا ماذكاصمعؿعددؼـ معقاجعة ميف ماجراءاتماظؿـػقذ معؾاذرة مادلرتفـ اظدائـ

م.(3)مؿغؾفمصقفينممثراتفواالدؿغالل,صؾفمانمؼلؿعؿؾماظعؼارمادلرػقنمبـػلف,موظفمانمؼل

مثاغقام:ماثرماظراػـمباظـلؾةمظؾؿرتفـم:م

اثرماظدائـمادلرتفـمصفقمطدائـمظفمحؼماظضؿانماظعاممسؾكمذيقعماعقالمعدؼـفماحلاضرةموادللؿؼؾؾة,وعـمثؿم

جيقزمظفماظضؿانمانمحيفزمسؾكمايمعالمعـماعقالمادلدؼـ,وانمؼؾعفموؼلؿقيفمحؼفمعـممثـفمدونمانمؼؽقنم

ايمحؼميفماظؿؼدممسؾكمدائرماظدائـني,وػقمطؿرتفـمظفمحؼمسقينمايمدؾطةمسؾكمادلالمادلرػقنممظفميفمذظؽ

                                                           
 .463, ص1363, دار العلم للمالٌٌن , 1عبد المنعم البدراوي , التامٌنات العٌنٌة , ط   (1)
 .411احمد سالمة , مصدر سابق , ص   (2)
 .230سلٌمان مرقس , مصدر سابق , ص   (3)



مختقظفمعقزةم مذظؽمادلالمذاتفموػلماالدؿعؿالمواالدؿغاللمواظؿصرف,وامنا معزؼةمعـمعزاؼا ماؼة المختقظف

ررةمضاغقغاماذامطانمحؼفمعـممثـمذظؽماالمانمبعدمبقعفمباظطرقمادلؼاظؿؼدممسؾكمشريهمعـماظدائـنيميفمادؿقػاءم

ادلالمملمخيرجممعـمذعةماظراػـموعزؼةمتؿؾعمػذامادلالميفمايمؼدمؼؽقنماذامطانمضدمخرجمعـمؼدماظراػـم

م.(1)م,وػؿامعزتانمعقجفؿانمضدماظغريمالمضدماظراػـ

مطدائـمساديمعـمحؼم مظف مسؿا مزؼادة مادلرػقن مسؾكماظعؼار مسقـقا مادلرتفـمؼؽلبمباظرػـمحؼا ماظدائـ ان

عاممسؾكمطؾماعقالمادلدؼـ,وسؾكمذظؽمصاظؾدائـمادلرتفـمصضالمسـماحلؼققماظيتمتؿقظدمظفممبؼؿضكماظضؿانماظ

اظرػـمسؾكماظعؼارمادلرػقنمطؾماحلؼققماظيتمتـؾتمظلائرماظدائـنيماظعادؼني,صقؿامخيؿصمحبؼققمادلرتفـم

مسؾكماظعؼارمادلرػقنم,صفلمبنيموضؿني:

قدموؼؼؿصرمادلرتفـمسؾكماظرتبصمواالغؿظارمحبؾقلمػذامأمـمضؾؾمحؾقلماالجؾ:مؼؽقنماظراػـميفمحاظةمرط

ماالجؾماذمػقمالمؼلؿطقعماجراءماظؿـػقذمضؾؾمذظؽمذاغفميفمػذامذانمدائرماظدائـني.

بمـمبعدمحؾقلماظدؼـم:مؼـؿفلماظرػـمعـمحاظةمرطقدهموؼلؿطقعمادلرتفـمانمؼـػذمسؾكماظعؼارمادلرػقنم

مانمظفمانمؼـػذمسؾكمدا ماعقالمادلدؼـممبؼؿضكمحؼفميفماظضؿانماظعامموحؼممباظفمعـمحؼماظرػـ,طؿا ئر

مرؾؼام ماظعؼار مػذا ممثـ معـ محؼف مؼلؿقيف مان ماظدائـ مختقل مدؾطة مادلرػقن,وػق ماظعؼار ميف مؼرتطز اظرػـ

م.(2)مظالجراءاتماظيتمؼؼضلمبفاماظؼاغقنموطذظؽمحؽؿماظشرؼعةماالدالعقة

مضض مبارالمدقاء ماظقصاء ماظرػقنمسـدمسدم ميفموؼؼعمذرطممتؾؽماظعؼار ماظشرطمميؿؾؽمادلرتفـمظؾعؼار كمػذا

عؼابؾمدؼـفماوميفمغظرمايممثـمطانمدونمعراساةمظطرؼؼمحتدؼدماظـؿـ,موؼؼعماظشرطمبارالمدقاءمحصؾمم

االتػاقمسؾقفمسـدمابرامماظرػـماممبعدهمالنمادلدؼـمؼظؾمخمضراماديماظقضقحمالدارةماظدائـمعامدامماظدؼـمملم

م.(3)مجراءاتماظؿـػقذؼلددماذمانماظدائـمؼفددهمدائؿامبا

 املطلب الثاني
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 انؼضاء الرهن

مؼـؼضلماظرػـميفمحاالتمسدؼدةموػلم:م

مـماالضاظةم:م1

ؼؾطؾمسؼدماظرػـمباالضاظةمسـدماظعاضدؼـم)اظراػـموادلرتفـ(مصراحةماومضؿـاميفمطؾمادلرػقنماومبعضفمانم

ؼؾؼكمععمعامؼـؼضفم,صؿـؿفلماحؽاممطانمعؿعددامضابالمظؾؼلؿممالغفماالضاظةمصؿحماظعؼدموتؼضفماوماظشلءمالم

,واذامػؾؽمضؾؾماالدرتدادموعـمشريمسؼدماظرػـمسـدماجلؿفقرمصقفقبمسؾكمادلرتفـمردمادلرػقنماديماظراػـ

م.(1)معـعمعـفمػؾؽماعاغف

م

م

م

مـمصلخمادلرتفـمسؼدماظرػـم:م2

بعضفمانمطانمماتػؼماظػؼفاءمسؾكماغفمجيقزمظؾؿرتفـمصلخمسؼدماظرػـمصراحةماومضؿـاميفمطؾمادلرػقنماو

ماومضابالمظؾؼلؿة,النمسؼدماظرػـمباظـلؾةماظقفمسؼدمجائز,صقؿؾؽمصلكفمعؿكمذاءموانمملمؼرضكم عؿعددا

اظراػـم,وذظؽمالنماظرػـموثقؼةمحبؼف,ؼلؿطقعماظؿـازلمسـفاموؼػلخمادلرتفـمسؼدماظرػـمتـؿفلماحؽاعفم

انمملمؼرضكمادلرتفـمسؾقفمؼدماعاغفمادلرتتؾةمسؾقف,طؿامواجازمبعضماظػؼفاءمظؾراػـمانمؼػلخمسؼدماظرػـمو

م.(2)موؼدماظراػـمؼدمضؿان,موؼدماالعاغفمالمتـقبمسـمؼدماظضؿان

مـمػالكماظعؼارمادلرػقنم:م3

اذامػؾؽماظعؼارمادلرػقنمطانماهلالكمذاعالمظؽؾماظعؼارماغؼضكماظرػـمظزوالمحمؾف,طؿاماذامطانمادلرػقنمػقم

ؾـاء,اعاماذامػؾؽماظعؼارمادلرػقنمجزئقامزؾماظرػـمسؾكماجلزءماظؾـاءمدونماالرضمادلؼاممسؾقفاموؼفدممػذاماظ
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اظؾاضلمعـماجؾمطؾماظدؼـمتطؾقؼامظؼاسدةمسدممجتزءماظرػـمواذامطانماهلالكماوماظؿؾػمغاذؽامسـمدؾبم

اجينمسـماظراػـموملمؼؼؾؾمادلرتفـمبؼاءماظدؼـمبالمتأعنيمطانمادلدؼـمحمقزامبنيمانمؼؼدممتاعقـامطاصقاماوم

م.م(1)مؼـمصقرامضؾؾمحؾقلماالجؾانمؼقيفماظد

مـماظؿؼادمم:م4

(عدغلمسراضلم1319المذؽميفمانمحؼماظرػـمؼزولماذاماغؼضكماالظؿزامماظضؿقنمبفمباظؿؼادمموضضتمادلادة)

مبػؽم ماحلؽؿ مؼطؾب مان مظؾراػـ مجاز مباظرػـ مادلقثؼ ماظدؼـ مسؾك ماظؿؼادم معدة ماغؼضت ماذا مباغفا صؿؼقل

اظرػـموحدهمعلؿؼالمسـماظدؼـمادلضؿقنموػذاماظؿؼادممالمؼؿصقرمماظرػـ,حقثمانماظؿؼادمماظذيمؼؿؼضلمبف

عامدامماظعؼارمادلرػقنميفمعؾؽقةماظراػـ,وؼـؼطعماظؿؼادممباغذارماحلائزمبدصعماظدؼـمالنمػذاماالغذارمباظـلؾةم

مؼؼطعمادلدةمظذظؽمميؽـمدؼقطماظرػـمباظؿؼادممدونمدؼقطم مباظـلؾةمظؾؿدؼـمطالػؿا ظؾقائزمظفمضقةماالغذار

 .(2)مدؼـاظ
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