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 تَابُ اسِتِعِوَالِ الْعِلْنِ
هٔحٓوَّذٔ تٕيُ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ ؤَحٕوٓذٓ تٕيِ هٔحٓوَّذِ تٕيِ ػِ٘سٓى ػٓيْ حٓوَّادِ تٕيِ ػِ٘سٓى  1•

ػٓيْ ػٔوٓشَ تٕيِ ؤُرٌَََٕٗٔ ػٓيْ ؤَتٓاىِ تٕيِ ؤَتِٖ ػَّٓ٘اشٍ ػٓيْ سٔلَٕ٘نِ تٕيِ هَٕ٘سٍ الِْْلَاالِٖ   
هَالَ سٓوِؼٕتٔ ؤَهِ٘شَ الْؤؤْهٌِِ٘يَ ع ٗٔحٓذ ثُ ػٓيِ الٌَّثِٖ  ص ؤًََِّٔ هَالَ كِٖ ًَلَامٍ لَأِ  
الْؼٔلَوٓاءٔ سٓجٔلَاىِ سٓجٔلٌ ػٓالِنٌ آخِزٌ تِؼِلْوِِِ كَْٓزَا ًَاجٍ ٍٓ ػٓاالِنٌ ََااسِىٌ لِؼِلْوِاِِ    
كَْٓزَا ّٓالِيٌ ٍٓ إِىَّ ؤَّٕلَ الٌَّاسِ لَ٘ٓتَإَرٍَّٕىَ هِيْ سِٗحِ الْؼٓالِنِ التَّاسِىِ لِؼِلْوِاِِ ٍٓ إِىَّ  
ؤَشَذَّ ؤَّٕلِ الٌَّاسِ ًَذٓاهًٓٔ ٍٓ حٓسٕشًَٓ سٓجٔلٌ دٓػٓا ػٓثٕذاً إِلَى اللَِِّ كَاسٕتَجٓابٓ لَأِ ٍٓ  
هَثِلَ هٌِِْٔ كَإَعَاعٓ اللَِّٓ كَإَدٕخَلَِٔ اللَِّٔ الْجٌََّٓٔ ٍٓ ؤَدٕخَالَ الاذَّاػِٖٓ الٌَّااسٓ تِتَشًِْاِِ     
ػِلْوِٓٔ ٍٓ اَِّثٓاػِِِ الَْْٓٓى ٍٓ عَُلِ الْإَهٓلِ ؤَهَّا اَِّثٓاعٔ الَْْٓٓى كَ٘ٓصٔذُّ ػٓيِ الْحٓانِّ ٍٓ  

عَُلُ الْإَهٓلِ ٌْٗٔسِٖ الْأخِشَٓ

44: ، ص1 الكافٖ، ج 
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أحكام أّل الرهٔ
َتؤ كْ٘ا ؤحٌام ؤّل الزهٔ•
الوَل ك٘وي َؤخز هٌِ الجضٗٔ•
هي الَْ٘د ٍ الٌصاسى هاي ؤّال الٌتااب ٍ    *َؤخز الجضٗٔ  1هسإلٔ •

، هي ؿ٘ش كشم تا٘ي الوازاّة   **، ٍ ّن الوجَس هوي لِ شثْٔ ًتاب
الوختللٔ كْ٘ن ًالٌاََلٌ٘٘ٔ ٍ الثشٍَستاً٘ٔ ٍ ؿ٘شّوا ٍ إى اختللَا كٖ 

.اللشٍع ٍ تؼض األصَل تؼذ ؤى ًاًَا هي إحذى اللشم
.تؤخر الجصٗٔ هي أّل الكتاب ٍ ّن كل هي ٌٗتوٖ إلٖ ًثٖ ٍكتاب*–
.الوجَس هي إّل الكتاب**–

497: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ، ج
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أحكام أّل الرهٔ
ال َوثل الجضٗٔ هي ؿ٘شّن هي ؤصاٌاف الٌلااس ٍ الوكاشً٘ي     2هسإلٔ •

ًؼثّاد األصٌام ٍ الٌَاًة ٍ ؿ٘شّوا، ػشت٘ا ًاًَا ؤٍ ػجو٘ا، هاي ؿ٘اش   
كشم ت٘ي هي ًاى هٌتسثا الى هاي ًااى لاِ ًتااب ًائتشاّ٘ن ٍ داٍد ٍ      

ٍ ت٘ي ؿ٘شُ، كال ٗوثل هي ؿ٘ش الغَائق الثالث  *ؿ٘شّوا ػلْ٘ن السالم
إال اإلسالم ؤٍ الوتل، ٍ ًزا ال َوثل هوي ٌَصّش ؤٍ ََّْد ؤٍ َوجّس تؼذ 

، كوي دخل كٖ الغَائق حشتاٖ ساَاء ًااى    **ًسخ ًتثْن تاإلسالم
.هكشًا ؤٍ هي سائش اللشم الثاعلٔ

.قدهس أى هي ٌٗتسة إلى هي كاى لِ كتاب ٗؤخر هٌِ الجصٗٔ*–
.األقَى قثَل الجصٗٔ هٌِ**–

497: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ، ج
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أحكام أّل الرهٔ
اللشم الثالث إرا التضهَا تكشائظ الزهأ اَٙ٘أ ؤهاشٍا ػلاى      3هسإلٔ •

سَاء ًاًَا ػشتا ؤٍ ػجوا، ٍ ًزلي هي ًاى هي ًسلْن، كئًِ ٗوشّ   دٌْٗن
.ػلى دٌِٗ تكشائغْا، ٍ َوثل هٌْن الجضٗٔ

498: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ، ج
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أحكام أّل الرهٔ
  هي اًتول هي دٌِٗ هي ؿ٘ش اللشم الثالث إلى إحذى الغَائق 4هسإلٔ •

كئى ًاى هثل ًسخ ششائؼْن ؤهشٍا ػلِ٘، ٍ إى ًاى تؼذُ لن ٗواشٍا ٍ لان   
، كحٌوْن حٌن الٌلاس ؿ٘ش ؤّال الٌتااب، ٍ لاَ    *َوثل هٌْن الجضٗٔ

.اًتول هسلن إلى ؿ٘ش اإلسالم كَْ هشَذ رًشًا حٌوِ كٖ تاتِ

.كوا هس ,األقَى قثَل الجصٗٔ هٌِ *–

498: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ، ج
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أحكام أّل الرهٔ
لَ ؤحاط الوسلوَى توَم هي الوكاشً٘ي كاادػَا ؤًْان ؤّال      5هسإلٔ •

، ٍ ٗوشٍا ػلى ها ادػَا،  الٌتاب هي الثالث ٗوثل هٌْن إرا تزلَا الجضٗٔ
ٍ لن ٌٗللَا الثٌ٘ٔ، ٍ لَ ادػى تؼض ؤًِ ؤّل الٌتاب ٍ ؤًٌش تؼض ٗواش  
الوذػٖ ٍ ال ٗوثل هَل ؿ٘شُ ػلِ٘، ٍ لَ ثثت تؼذ ػوذ الجضٗأ تائهشاس   

.هٌْن ؤٍ تٌ٘ٔ ؤٍ ؿ٘ش رلي ؤًْن ل٘سَا ؤّل الٌتاب اًتوض الؼْذ

498: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ، ج
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أحكام أّل الرهٔ
ال َؤخز الجضٗٔ هي الصاث٘اى ٍ الوجااً٘ي ٍ الٌسااء ٍ ّال      6هسإلٔ •

ك٘اِ َاشدد، ٍ    َسوظ ػي الك٘خ اللاًٖ ٍ الووؼذ ٍ األػوى ٍ الوؼتاَُ  
ٍ َؤخز هوي ػذا ها استثٌٖ ٍ لَ ًاًَا سّثاًاا   *األشثِ ػذم السوَط

.لٌي ٌٗتظش حتى َٗسش اللو٘ش ؤٍ كوشاء

.ٍ األقَى سقَطِ*–

498: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ، ج
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أحكام أّل الرهٔ
ال ٗجَص كٖ ػوذ الزهٔ اشتشاط ًَى الجضٗٔ ؤٍ تؼضاْا ػلاى    7هسإلٔ •

، ٍ لَ حاصش الوسلوَى حصاٌا  **، كلَ اشتشط تغل الكشط* الٌساء
هي ؤّل الٌتاب كوتلَا الشجال هثل الؼوذ كسإلت الٌساء إهشاسّي تثزل 

.****ٍ ًزا لَ ًاى سؤال اإلهشاس تؼذ الؼوذ ***الجضٗٔ ال ٗصح
تأى ٗجة علْ٘ي أدائْا ٍ إال فال إشكال فٖ اشتساط الجصٗٔ على السجال  *–

.تئشاء الٌساء ألى الجصٗٔ ال حد لْا كوا س٘أتٖ
 .دٍى العقد ألى الشسط الفاسد ل٘س توفسد**–
.لكي ٗصح عقد الرهٔ هي دٍى الجصٗٔ***–
إٔ ال ٗجَش إقسازّي تثرل الجصٗٔ تعد عقد الرهٔ هع  السجعال تععد    ****–

.هَتْن ٍ سؤالْي

498: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ، ج
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أحكام أّل الرهٔ
ال جضٗٔ ػلى الوجٌَى هغثوا، كلَ ؤكام حَال ٍجثت ػلِ٘ ٍ  8هسإلٔ •

لَ ؤكام ٍهتا ٍ جي ٍهتا ه٘ل ٗؼول تاألؿلاة، ٍ ك٘اِ إشاٌال، ٍ كاٖ     
.*ثثََْا ػلِ٘ إشٌال ٍ َشدد

علِ٘ ٍ صدقِ تعات  للللثعٔ فعٖ ً عس     “ الوجٌَى”الحتوال صدق عٌَاى  *–
.العقالء ٍ لرا ٗعول تاألغلة تال إشكال

498: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ، ج
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أحكام أّل الرهٔ
ًل هي تلؾ هي صث٘اًْن ٗؤهش تاإلسالم ؤٍ الجضٗٔ، كئى اهتٌغ صاس  9هسإلٔ •

، ٍ ال ٌٗلاٖ  **، ٍ ال تذ كٖ الصث٘اى تؼذ الثلَؽ هي الؼواذ هؼْان  *حشت٘ا
الؼوذ الزٕ هغ آتائْن ػٌْن، كلَ ػوذٍا ؤخزت الجضٗٔ هٌْن تحلاَل الحاَل   

ٍ ال ٗذخل حَلْن كٖ حَل آتائْن، ٍ لَ تلـاَا سالْ٘ا كالظااّش ؤى    ***
.****الؼوذ هَهَف ػلى إرى ؤٍل٘ائْن

.لكٌِ فٖ أهاى حتى ٗسد إلى هأهٌِ كوا س٘أتٖ فٖ الوسألٔ القادهٔ*–
أهعا لعَ كعاى العقعد هع  هعي       .ّرا إذا كاى العقد ه  كل فسد هٌْن على حدٓ **–

.ٗسأسْن أٍ ٗوثلْن أٍ ٗكفلْن ال ٗحتاج إلى عقد جدٗد
الجصٗٔ ًَع ضسٗثٔ ٗعٌْ٘ا اإلهام حسة ها ٗساُ هي الوصلحٔ لكعل سعٌٔ أٍ   ***–

.شْس أٍ أٗٔ فتسٓ هعٌ٘ٔ شهٌ٘ٔ كوا س٘أتٖ فٖ القسن القادم 
ٍاألحَط تل األقَى أى العقد أصلِ ال ٗتَقف على إذى الَلٖ ٍ إى كاى **** –

.إذًِ هعتثسا فٖ هقداز الجصٗٔ

499: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ، ج
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أحكام أّل الرهٔ
إرا اختاس الحشب ٍ اهتٌغ ػاي اإلساالم ٍ الجضٗأ سد إلاى      10هسإلٔ •

.، ٍ ال ٗجَص اؿت٘الِ، كئًِ داخل كٖ ؤهاى ؤتِ٘ هإهٌِ

499: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ، ج



13

القَل فٖ كو٘ٔ الجصٗٔ
ال َوذٗش خاص كٖ الجضٗٔ ٍ ال حذ لْا، تال َواذٗشّا إلاى     1هسإلٔ •

الَالٖ تحسة ها ٗشاُ هي الوصالح كٖ األهٌٌٔ ٍ األصهٌٔ ٍ هوتضا٘ات  
الحال، ٍ األٍلى ؤى ال ٗوذسّا كٖ ػوذ الزهٔ ٍ ٗجؼلْا ػلى ًظش االهام 

.ػلِ٘ السالم َحو٘وا للصـاس ٍ الزل

499: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ، ج 


