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

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

 االستدالل على ان نثار العرس إابحة، واجلواب
اهنبببا إعبببراإ، أو إابحبببة، أو هببببة ّطلابببة أو ّعوأضبببة، أو  عالبببة، أو  :االت يف نثبببار العبببرس واهبببال  وهبببيسبببباال االح مببب

 ّصاحلة، أو عاد ّس ال.
ويبر  عليبه  ،مل ي بن لبه اسب  ا ها ّلأ هبا اخخب    وقبد ها ولبو كانبال يلي باً وقد يس دل على كوهنا إابحبة ابن للمالبا ان يسب  أ 

ان حىت لو سلأم ان له ان يس  ها ف لا أعم إذ لعلهبا هببة ّطلابة  :أين ان له ان يس  ها؟ وكربىً  انه أول ال الم إذ ّن :صغرىً 
اً  حبيببي يصببد   فببان للواهبب  ان يسبب   ّببا وهبب  إذا مل ذ ببن اذلبببة لبب ي الببرحم ومل ي لفهببا ادلوهببوب لببه أو ي صببر  فيهببا ذصببرفاً ّغبب أ

 .(1)((اَنِت اذْلَِبُة قَاِئَمًة ِبَعْيِنَها فَ َلُو َأْن يَ ْرِجَع َو ِإالا فَ َلْيَس َلوُ ِإَذا كَ )) :)عدم قيام العني بعينها( إذ ور  يف الصحيح
 االستدالل على انو ىبة معّوضة واجلواب

خ  يف اهل  في ون له يلأا ّا أخب  ّااببل ذلبا، ويبر  عليبه ضها ّشاركة اال دل على كوهنا هبة ّعوأضة ابن عو وقد يس
ّر ك لا إذ ال يعدون ادلشاركة ّاابل ح  أخب  النثبار ببل هبي نبر ، نعبم للمالبا النبابر ان يع ربهبا : انه عرفاً لي  األصغرىً 
 .عوضاً 

 إذ جياب: ؛وال ير  ان ادلشاركة ليسال ّاالً ل  ون عوضاً 
ال يف  أواًل: ابنه ال يش ط يف عوإ اذلبة ادلعوأضة )وال يف ادلصاحلة وشببهها( ان ي بون العبوإ ّباالً ببل هبو شبرط يف البيب 

 اذلبة والصلح. 
وادلايبباس  ،واثنيبباً: بببل قببد ينبباقع يف البيبب  أيابباً ابن )ّبا لببة ّببال لببال( شببا مل يببر  يف لسببان الشببار  وإن ذكببر  ّثببل ادلصبببا 

ُ اْلبَ ْي عَ )صد  البي  فإذا صد  عرفاً مشله  ببل وال  ؛ ولب ا ذكبرس سبابااً صبحة بيب  احلابو  وإن مل ي بن ادلبثمن عينباً (2)(َوَأَحلا اَّللا
خدّ بببه لبببه سبببنة ّبببثالً ّببب  ان اخلدّبببة )كبببال عليم عملبببه و ّببباالً ببببل ي فبببي ان يااببببل ابدلبببال، ولببب ا صبببح ان يبيعبببه سبببيارذه ّااببببل 

واخلياطة( ليسال ّااًل وإن كانال ذاابل ابدلال، بل قد يدعى صحة البي  ّاابل األّر ادلعنوي كأن يبيعبه ك اببه ّااببل ان يبدعو 
ُ ) بيعبباً بببل هبببة ّشببروطة أو شبببه ذلببا، ل ببن ال ببالم هببو انببه لببو عببدأ  العببر  فرضبباً بيعبباً مشلببهلببه، ل نببه عرفبباً ال يعببدأ  َوَأَح  لا اَّللا

ن احلاضببر ان يبيبب  أحببد ادلشبباه  وق ببه بببثمن   (3)(َأْوفُ  وا اِبْلُعُو  و ِ )و (اْلبَ ْي  عَ  بببل ان يبيبب  للطببر  اخخببر إذنببه  ،بببل ذعببار  يف الببّا
 كب . ف أّل  ابجللوس ّعه ّاابل ّبلغ ّن ادلال
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 والظاىر انو ىبة مطلوة
حا ببة  وقببد ال ذ ببون ّبب  ذلببامث الظبباهر ان االرذ بباز العببريف علببى ان نثببار العببرس هبببًة ّطلاببة، وهبب ا ّببا  ببد  ّببن أنفسببنا 

،ك، وانببه يبيعببه ويهبببه للغبب  شببا ي وقبب  علببى ادللببا، ن اخخبب  ي عاّببل ّعببه ذعاّببل ادلببالأ ابلالسبب دالل عليببه، يف ّاابببل اإلابحببة، 
اإلابحببة وإن قلنببا بشببموذلا لل صببرفات ادل لفببة ول ببن يسبب بعد الاببول بشببموذلا لل صببرفات الناقلببة ابن يبببيح لببه ان يبيبب  عببن نفسببه و 

)أي عن ادلبا  له( ف لا بعيد  داً وإن مل نال ابس حال ه )أي عن نفسه، اّا عن غ   فال أبس به( إذ ال بي  إال يف ّلا أو 
فبي  ادلبا  له عن نفسه وناله ّل ية الشيء ادلبا  له، عبن  ،وام البي  ابن ي ون ّال اً للمبي وو ه االس حالة ان ق   ؛فيما يلا

فيمبا للبا ل نبه غب  عبريف،  ليعبو  النابل إك كونبهّائي وهو إذعان ابالس حالة وختبري  سً اخنفسه، خل ، إال ان ير   للملا 
 ّائي يف زلله.سً وذفصيل ادللا اخ

 وضع ادلال يف كوز احلّمامي
بباّي أو يف  وشببا اخ لبب  فيببه وانببه بيبب  ّعاطبباع أو إ ببارة ّعاطاذيببة أو إابحببة ّعوأضببة أو غبب  ذلببا، وضبب  ادلببال يف كببوز احلمأ

، ّبب  غيابببه أو غفل ببه أو شبببه ذلببا، والبيبب  بلحببا  ادلبباء واإل ببارة بلحببا  االن فببا  ّببن احلمببام ابل ببون فيببه  خببل صبباح  ا ببلأ 
نّدًة ّن  وذبعه السبيد اخلبوئي إك اهنبا إابحبة ّعوأضبة، بينمبا ذهب  السبيد احل بيم إك اهنبا ّبن  (1)فاد ذه  ادل زا النائيين ،الّا
ان الواض  للمال يف ال وز وكيل عن احلمأاّي يف إ راء عاد اإل ارة عن احلمأاّي )يف اإلجياب( وأصبيل عبن نفسبه يف و الوكالة 
 الابول.

ّأا وض  الفلوس يف كوز احلمأاّي فلي  بيعاً وال إ ارة ّعاطاذية بو ه، الش اط البي  واال ارة قال يف ال نايح )ناول:  أ
اداراً، وأحد العوضني فيه رلهول ّن االب داء، إذ ال يعلم أنأه يصر  أيأ ّادار ّن ادلاء أو  ني كمأاً ّو ب ون العوضني ّعلّو

 حة ال صر  بشرط وض  الفل  بنحو الشرط ادل أخأر.يباى أيأ ّدأة يف احلمأام، فالظاهر أنأه ّن قبيل إاب
ّأا وض  الفلوس يف كوز السااء وشرب ّادار ّبن ادلباء فهبو أياباً خبارج عبن البيب  وادلبا لبة ببني ادلبالني، الشب اطه ابلعلبم  وأ

ادار ادلاء ال ي يشربه الشارب رلهول فربأ شخص يشرب كأسبني ّبن ادلباء، وبعابهم يشبرب نصب    لادار الثمن وادلثمن، ّو
ا هو إابحة ّشروطة بوض  الفل  بنحو الشرط ادل أخأر كما يف ساباه( عه ال ي ون ذلا ّن البي  بو ه، وإّنأ  .(2)كأس، ّو

 وسيأع ال الم حول ذلا إبذن هللا ذعاك.
 صلى هللا على دمحم وآلو الطاىرينو 

 يَِعي َشْيئاً ِمَن اخْلَْْيِ َوُىَو قَ ْلُب اْلَكاِفِر قَ ْلب  َمْنُكوس  اَل  :اْلُوُلوُب َثََلثَة  ))قال:  عليه السالم عن أيب  عفر 
ُر َوالشارُّ ِفيِو يَ ْعَتِلَجاِن فَأَي ُُّهَما َكاَنْت ِمْنُو َغَلَب َعَلْيِو   َوقَ ْلب  ِفيِو ُنْكَتة  َسْوَ اُء فَاخْلَي ْ

 (.423ص 2)ال ايف: ج ((اْلِوَياَمِة َوُىَو قَ ْلُب اْلُمْؤِمنِ  َوقَ ْلب  َمْفُتوح  ِفيِو َمَصابِيُح تَ ْزَىُر َواَل ُيْطَفأُ نُورُُه ِإََل يَ ْومِ 

                                                           

 يف ّثال )وض  الدراهم يف  كان صاح  ادلخاأر(. (1)
 .131ص 1ي/ الشيخ ّ زا علي الغروي، ال نايح يف شر  ادل اس ، جالسيد أبو الااسم اخلوئ (2)


