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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین رشته های 

دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی 

که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه 

مشغول می شوند. 

منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن ها 

قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 

این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری انکارناپذیر 

نیازهای علمی دانشجویان  برای رفع  ارزشمند  و  به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی  است. 

رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی 

که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه 

و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 

کتب  نشر  امر  در  پیشگام  مؤسسه ای  مقام  در  آزاد چتردانش،  عالی  آموزش  مؤسسه ی 

آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق 

بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 

علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و 

تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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مقدمه مترجم

الحمدلله رب العالمین و الصالة والسالم علی خیر خلقه و أشرف برّیته محمد المصطفی و آله الطیبین 

الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم الی یوم الدین

این کتاب ترجمه و شرحی در تبیین کتاب شرائع االسالم تألیف جعفربن حسن محقق حلی است� 

میان  در  اعتبار خاص  و  دارای عظمت  و  است  عصر خویش  فقهای  مشهورترین  از  محقق حلی  مرحوم 

مجتهدان می باشد، به حّدی که وقتی کلمه »محقق« را بدون قرینه و نشانه ای در میان فقها ذکر کنند، 

شخصیت تحقیقی و علمی ایشان مورد نظر است�

محقق حلی فقه و اصول را در نزد پدرش حسن بن یحیی آموخت و از محضر فقهای مشهور حّله، مانند 

ابن نما و سید فخار موسوی- شاگرد ابن ادریس حلی- بهره برد� محقق با یک واسطه شاگرد ابن زهره و 

ابن ادریس حلی است و استاِد عالمه حلی بوده است�

مرحوم محقق در زمینه های منطق، کالم و ریاضیات و هیئت تبحر داشته است و خواجه نصیرالدین 

طوسی متکلم و ریاضی دان مشهور، با او در حّله مالقات کرده است و در جلسه درسش حضور یافته است�

و���  االحکام  معارج  و  النهایه  نکت  الفهرست، شرح  تلخیص  االصول،  معارج  کتاب های محقق همچون 

مخصوصًا کتاب شرایع االسالم همیشه مورد توجه طالب است چرا که این کتاب مشتمل بر فتوای مشهور 

فقهای قدیم می باشد� و فقهای بسیاری این کتاب را شرح کرده و یا حاشیه بر آن نوشته اند�

محقق حلی در سال 676 ه�ق در سن 74 سالگی بدرود حیات گفت و بدن مطهر ایشان را در جوار 

بارگاه امیرالمؤمنین  به خاک سپردند� )و بنا به نقل عالمه سید حسن صدر صاحب کتاب تأسیس 

الشیعه در حّله به خاک سپردند(�

از دیگر  به صورت مستقل  از کتاب شرایع االسالم است که  کتاب حاضر متن و ترجمه بخش رهن 

بخش های این کتاب منتشر می گردد�

ما در این کتاب سعی کرده ایم که با شرح و آوردن مثال های آسان، کلمات آن بزرگوار را تبیین نماییم 

تا موجب تسهیل طالب و دانشجویان که قصد خواندن این کتاب ارزشمند را دارند، شود و خداوند را شاکرم 

که توفیق این امر را برای حقیر فراهم نمود�

در پایان از همه کسانی که بنده را در چاپ و نشر این مجموعه یاری رساندند کمال تشکر را دارم� 

            
             مهدی رحیمی

           اردیبهشت 1396
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کتاُب الرَّْهن

ً
والنظر فیه یستدعي فصوال

األّول:�في�الرهن

1  وهو وثیقة لذین الُمرَتهن. ویفتقر الٰی االیجاب والقبول.

2  فاالیجاب: کل لفظ دل علٰی اإلرتهان، کقوله: رهنتک، أو هذه وثیقة عندک، أو ما 

أّدٰی هذا المعنٰی. ولو عجز عن النطق کفت االشارة. ولو کتب بیده، والحال هذه وُعِرَف ذلک 

من قصده، جاز.

 
کتاب رهن

درچندفصلبحثمیکنیم.
فصل اول: در اصل رهن

1  رهن،همانوثیقهوِگروییاستکهمدیوندرنزدمرتهن)یاطلبکار(میگذارد.ونیازبه
ایجابوقبولدارد.)بدهکارکهمیخواهدخانهاشرابهگروبگذاردایجابراادامیکندو

بهاوراهنمیگویندوطلبکارآنراقبولمیکندوبهاومرتهنمیگویند(.
2  ایجاب:هرلفظیاستکهداللتبرگذاشتنوثیقهوگرو،بکند،مثاًلبگوید،اینخانهرا
بهرهنتومیدهم،یابگویداینخانهرادرنزدتوبهعنوانوثیقهگذاشتم،ویاهرعبارت
دیگریکهاینمعناراافادهکند.واگرنتواندتکلّمکند)مثاًلاللاست(همینکهاشارهکند
کافیاست.واگردرحالیکهازحرفزدنعاجزاستآنرهنرابادستشبنویسدوآن

نوشتهگویایقصداوباشد،جایزاست.



7 کتاب رهن 

3  والقبول: هو الرضا بذلک االیجاب.

. وهل القبض شرط فیه؟ قیل: ال، وقیل: نعم، وهو األصح. 
ً
 وحضرا

ً
ویصح اإلرتهان، سفرا

ولو قبضه من غیر إذن الراهن، لم ینعقد. وکذا لو أذن في قبضه، ثم رجع قبل قبضه. وکذا 

غمي علیه، أو مات قبل القبض. 
ُ
لو نطق بالعقد، ثم ُجّن، أو أ

، فلو عاد الٰی الراهن أو تصّرف فیه، لم یخرج عن الرهانة.
ً
4  ولیس استدامة القبض شرطا

3  وقبول:عبارتازرضایتبهآنایجاباست)فرقینمیکندبالفظباشدیابافعلیااشاره(.
قبولرهنهمدرحالسفرصحیحاستهمدرحالَحَضر)کسیکهسفرنکردهاست(.وآیا
درقبولرهن،قبضودریافتآنشرطاست؟یکنظرایناستکه:شرطنیست،یکنظر
ایناستکه:بلهشرطاست،وایننظردومبهتراست.)بنابرایناگرصیغهیرهنجاریگردید
ولیهنوزخانهرابهمرتهنندادهباشدرهنصورتنگرفتهاست(واگرآنمالرابدوناجازه
راهنبگیرد،رهنمنعقدنمیشود.همچنیناگرراهناجازهیقبضآنرابدهد،اماقبلاز
دریافتکردنتوسطمرتهن،ازآناجازهخودشبرگرددواجازهندهد،بازرهنمنعقدنمیشود.
همچنیناگرعقدرهنرابهزبانجاریکندوبعدازآنوقبلازاینکهمرتهنآنرابگیرد،

راهندیوانهیابیهوششود،رهنباطلاست.
4  وباقیماندنرهندرنزدمرتهنشرطنیست،بنابرایناگرمالراهنبهراهنبازگشت

)مثاًلخودمرتهنآنرانزدراهنقراردادیاراهنبعداًآنراغصبکرد(ویابدوناینکهآن
راپسبگیردراهندرآنمالتصرفکرد،آنمالازرهنبودنخارجنمیشود.




