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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(3ٔ3) 

 أنواع املعاطاة ومصاديقها
وقاد سابا الكاالم عان الاا علاى ساعة أناواع وسايعن الكاالم عان أناواع أخار   ،مصااييههاالكالم عن أنواع ادلعاطااة وعان 

 ة بلا  ادلصااييا وادلفارياتحبثااً يف مربباة ادلوضاوع وأل يالكوناو بعض ما اخعلف يف كونو من مصااييهها  م ذكرلنهد   أيضاً، و 
 يعوىم انو حبث قليل اجلدو .وكثرة االبعالء هبا وليظهر للطالب وجو من وجوه أ ية حبث ادلعاطاة وال 
يخلااو، وضا  ادلااال يف كااوز كااوزه أو اء ووضاا  ادلاال يف  وىاي  نثااار العاارس وماا ينثاار يف اذااالء، أخاي ادلاااء ماا   يباة السااه  

اامي، أخاي  ماا  ما   يبااة البهاال أو  ايف احملال ادلعااد  ذلا إىل جوارىاا أو اخلضاروات مان زلاال البهاال ووضا  ادلااالالفواكااو أو احلم 
، مااا كمااا يف احلسااينيات أو يف زارة األربعااني أو يف األعااراس وادلاا م  و فلعااو، الضاايااات اخلااااة، الضاايااات العامااة انشاالالو

أم انو يكفي يف ادق اإلنفااق عليهاا  ة ذلالنفها اء أقلنا ابن الواجب عليو متلي يعطيو الزوج لزوجعو من النفهة أو  ريىا سو 
لععامال ما  اب (1)(َوِبَا أَنَفُقووْا ِموْ  َأْموَوامِِ ْ )اايها ادلسعفاي عرااً من  باس و ريىا مبيحاً ذلا،إابحعو ذلا ابن يهدم ذلا الطعام والل

اآليل  ، والععامااال بااني آلعااني كااعن يبعااث اإلنساااان  (2)اعخاارج منااو البضاااعةاآليل األجهاازة احلديثااة كااعن يضاا  ادلاااال يف اجلهاااز 
  واحدة واحدة)الروبوت( ايشًتي من ادلعجر اآليل. النيكرىا 

 نثار األعراس واجملالس:
 واحملعمالت يف ما ينثر يف األعراس أو اذالء مععدية 

 إابحة انه
 .حىت ادلعل ف العصرف ايهاأحناء إابحة، االناثر بنثره للدراىم أو للحلوات يبيح دلن أخيىا  (3)امنها  انو
 انه إعراض
لة يف ادللا ، كماا سابا وسايعن، ااناو دخ  عن ادلل  كما ان احليازة مُ  جاً ر  عراض، ابناء على كون االعراض سلُ إ ومنها  انو

 ره الدراىم يكون قد أخرجها عن ملكو اععوي من ادلباحات األالية امن حازىا ملكها.ثبن
لاايا كونااو مالااو بهاااء  علااى  ااإلابحااة مبنيااةعلااى مالااو  للااريهعااراض ان اإلابحااة بسااليمل ماان ادلالاا  والفاارق بااني اإلابحااة واإل

عراض اإخراج عن ادلل  وليء بسليطاً لللري على ملكو بل إخاراج للشايء عان ادللا  ااإذا لعصرف ايو، اما اإلابلللري  نأيذ
 حيازبو.ىو أيضاً خرج كان للريه حيازبو كما لو 

                                                           

 .34سورة النساء  آية  (1)
 من كعاب أو زجاجة يواء أو كوكاكوال أو  ري ذل . (2)
 أي النثر. (3)
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 متليك ابحد أحناء مخسة انه
  (1)معاطان، وىنا احعماالت متلي  ومنها  انو

 األول  انو متلي  بنحو اذلبة ادلطلهة.
ماا انثاره إن  ذلاء اكعناو يهاول  مان جااء إىل رللساي وىبعاويف اعوض مشااركعو الالثاين  انو متلي  بنحو اذلبة ادلعو ضة، و 

 ، بنحو الشرط ادلعهدم أو ادلععخر.أخيه
أو الاو  لسي الو حاا السابا إىل ماا أنثارهمن جاء إىل رل  من ري يابيت الو يرىم، يهول  الثالث  انو جعالة، اكما يهول

 .ما أيخيه منو
 متلي  بنحو ادلصاحلة. الراب   انو

 اخلامء  انو معاملة مسعهلة ال بندرج يف عناوين ادلعامالت ادلعهوية.
 للفرد املردد أو للمعّّي الثبويتالتمليك للعنوان أو 

 كما ان يف العملي ، من جهة ادلملَّ ، احعماالت أيضاً 
 متلي  )ىبًة أو الحاً أو...( للعنوان  أي لعنوان اآلخي أو السابا إليو مثاًل. نوا -أ
 انو متلي  للفري ادلريي، بناء على إمكانو كما سبا البحث عنو من ان ادلراي بو ادلريي إثبااتً أو ثبواتً.. اخل. -ب
كاو للفاري ادلعاني  يف علام هللا بعااىل أو يف اللاوظ احملفاوظ انو متلي  للفري ادلعني  الثباون وإن كاان رلهاواًل إثباااتً، ابن  لَّ  -ج

 أي للفري احلهيهي اخلارجي اليي سيعخيه ال للكلي الطبيعي اليي ينطبا عليو.
 بل جتري ىيه االحعماالت يف اإلابحة أيضاً.

 ،أبخايه ذلاا آخاي ابن النااثر بنثاره للادراىم معطاي واآلخاي اوقد وق  الكالم يف ادق ادلعاطاة على مثل ذل ، وبصاويرى
ذلااا  مااا  حباااث األرجاااح مااان االحعمااااالت إبذن هللا النثاااار واألخاااي إبااااب وقباااول اعلياااان، اهااال ىااايه معاطااااة  سااايعن  وان  

 السابهة.
  ولاايء البحااث علااى ماااذا اربكااازىم عااايةً وال خيفاى ان البحااث ىااو عاان ان مااا يهصااده الناااثرون واآلخاايون مااا ىااو  أي 

ان لااو ان يهصااده وإن نااوقض يف بعااض يف لصااور السااابهة اااان أكثرىااا اااحيح ال ريااب يف اااحة ان يهصااد الناااثر إحااد  ا
 الصور، وسيعن إبذن هللا بعاىل.

 صلى هللا على دمحم وآله الطاهري و 
 

  ((اْلُمتوَُّقوَن َساَدٌة، َواْلُفَقَهاُء قَاَدٌة، َواْْلُُلوُس ِإَلْيِهْ  ِعَباَدةٌ ))  الى هللا عليو والو وسلم قال رسول هللا
 .225األمايل )للطوسي( ص

                                                           

 بني الصحيح و ريه. (1)


