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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 (44) 

 هل يصح بيع المعدومات؟
؟،  وهل يعقل ان تقع مثناً أو مثمناً  يصح بيع أو شراء املعدومات كيفلتاسع والعاشر: انه  جتمع بني املطلبني اوبعبارة أخرى 

ليته  دة إىل أميتر عييتخ خيتاروي وال م يت ةمسيتتن اليت    تنيتنكما يف ما سبق من بيع أو شراء األسهم اليت  ال ططيتاء واقعيتي أيتا أ  
 يف الذمة؟ أيضاً: بيع أو شراء النلي وال هي متجسدة يف أمر؟ ومن املعدومات

 وجه العدم االستحالة
 ،ملا سبق من ان امللنية إضافة قائمة بالطرفني: املالك واململوك أ  العني أو املنفعيتة اململوكيتة بعدم االمنان، وذلك قد يقال

، كميتا (1)راؤهااإلضافة القائمة هبا فال يعقل التبديل والتبادل بينها ومعها وبيعهيتا أو حيتش شيت حتققواألعدام ال ووود أا فال يعقل 
 أو ط  ذلك. معّداً أو  اً علة أو معلواًل أو وزء علة او شرطان تنون األعدام يصح ال 

 األجوبة
 وقد جياب، فلسفياً، بالوووه التالية:

 التعبير بالمعدوم يرجع لُّبا إلى الموجود
اليتيتيت  وقعيتيتيت  عليتيتيتاًل أو معالييتيتيتل أو  ميتيتيتا ذهيتيتيت  إلييتيتيته السيتيتيتيد الواليتيتيتد تبعيتيتيتاً كميتيتيتع ميتيتيتن املتنلميتيتيتني واحلنميتيتيتاء ميتيتيتن ان األعيتيتيتداماألول: 

 قات للبيع أو ط ه، ليس  إال عناوين م  ة إىل ووودات هي العلل أو املعاليل أو املتعلقات أو شبه ذلك.متعل  
 ،ليس  علة الغضيت  هيتي عيتدم ا يتيء فيتان العيتدم عيتدم ال ييتتأر وال يتيت أر ،قولك مثاًل:   جيئ زيد على املوعد فغضب ففي 

 –االعدام املضافة وحظها من الووود هو الووود الذهخ ال العيخ، بيتل عليتة الغضيت   يراد بهأا حظ من الووود م األعدام وقوأ
ٍ  ميتن والبقاء أمر أبويت إجيايب فانه ،هي بقاؤه يف منانه مع انه كان من املقرر ان ينون يف امليعاد –لدى الدقة والتدبر  العليتة  نيتا

 لة احملدأة للووود يف املنان.عللمووود بالاالمتداد  وهواملبقية 
مقابيتيتل عيتيتدم إحداأيتيتيته ميتيتثاًل فيصيتيتح شيتيتراؤه بيتيتيتان يبيعيتيته سيتيتيارته  أو كيتيتّف لسيتيتانه وكيتيتذلك )السيتيتنوت( فانيتيته م يتيت  إىل إطبيتيتا  فميتيتيته

هذا مع قطع النظر عن اإلشنال  الضوضاء يف الدرس أو املنزل أو احمللة مثالً وعدم إحداث الضجة تعب  سليب عن أمر ووود 
 .(2) يت مناق ته بوووهتوت ليس مااًل والبيع مبادلة مال مبال  أو متليك عني مبال، إذ سبان مثل السن

علييته ميتثاًل فيتان اليتثمن هيتو كيتف نفسيته عيتن الغيبيتة وهيتو فيتو   يتيترد  وكيتذا ليتو باعيته سيتيارته مقابيتل أن ال يغتابيته وال يتهميته وال ييتنمّ 
إن   ن رتط يف املثمن ان ينون عيناً  اً مثناً بل ومثمن وكف النفس أمر ووود  فصح ان ينون ،إطبا  الفم وإن صح هذا أيضاً 
 لوال اإلمجاع على االشرتاط.

                                                           

 وإال للزم قيام امللنية باملعدوم. (1)
 ض( والعوض أعم من املال وإن اشرتط  فيه املالية.و منها: ان البيع )متليك عني بع (2)
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 المؤثر هو الوجود الذهني ال العيني
إن العلة واملتأر أبوتاً ليس هو عيتا  العيتني والوويتود العييتخ بيتل هيتو الوويتود اليتذهخ والصيتورة الذهنييتة وهيتي أميتر وويتود  الثاني: 

 اخلاروي.حاكية عن املعدوم  فرض وإن 
مليتا ان الباعث واحملرك للفيترار، أو للمواوهيتة والتصيتد ، ليتيس هيتو وويتود األسيتد العييتخ اخليتاروي فانيته ليتو   يعليتم بيته توضيحه: 

على الفرار، بل هو وويتوده اليتذهخ فليتو قطيتع أو ويتن بوويتوده فيتّر وإن كيتان قطعيته أو ونيته طيت  مطيتابق للواقيتع وليتو   يعليتم و   بعثه
  يظن   يفر وإن كان األسد موووداً واقعاً وعلى وشك اأجوم عليه.

 .ر اخلارويةة الذهنية للمخاط  ان االنبعاث واالنزوار هو عن الصور  الناشف عنالتفنيك بني الووودين هو فرض ان والحاصل: 
 (2)أو القطع به (1)الواقعي ط  باعث، بل العلم به وكذلك احلال يف األمر والنهي فان األمر الصادر من املوىل بوووده الثبويت

 أو الظن فالباعث الزاور هو الصورة العلمية ليس إال.
 إن   ينن أا ووود عيخ، واملدار كما سبق على الذهخ دون العيخ.وبه يظهر احلال يف املقام فان )االسهم( مثاًل أا ووود ذهخ و 

 متعلق البيع هو الموجود االعتباري
، وليتيتيس هيتيتو الصيتيتورة الذهنييتيتة كميتيتا قيتيتد ينيتيتون هيتيتو أ  املوويتيتود اعتبيتيتاراً  ق البييتيتع هيتيتو الوويتيتود االعتبيتيتار  العقالئيتيتيان متعل يتيت الثالثث :

قابليتيتة للنقيتيتل واالنتقيتيتال بيتيتل  نافعيتيتة وال هيتيتي و الصيتيتورة الذهنييتيتة قطعيتيتاً فا يتيتا طيتيت ميتيتتدى الوويتيته الثيتيتال في يتيتنل علييتيته بانيتيته ليتيتيس املبييتيتع هيتيت
 .ليس  مثناً وال عوضاً وال ملناً وال جتر  املعاملة عليها أبداً 

مووودات اعتبارية أا ووود يف أذهان العقالء، وكذلك السنوت يف املثال السابق أو   فهيالنلي يف الذمة وكذا االسهم اما 
 قيمة اعتبارية.تقرراً اعتبارياً و  ن لهكف األذى فا

 الوجودات واالعدام ليست علاًل، بل اهلل تعالى
يتيتالرابثثع:  ر  األميتيتور عنيتيتد ان الوويتيتودات، فنييتيتف باألعيتيتدام، ليسيتيت  عليتيتاًل وال معالييتيتل بيتيتل العليتيتة احلقيقييتيتة هيتيتي اهلل تعيتيتاىل فانيتيته   

إرادة اهلل تعلقيت  بيتاحرتا  اليتور  ميتثاًل عنيتد إلقائيته يف النيتار وليتذا فالنار مثاًل ليس  هي احملرقة واقعيتاً بيتل  ،حدوث أسباهبا الظاهرية
وكذلك املوت عند قطع اليترأس فانيته ليتو   ي يت  البيتار   الور ، االحرتا ، كما يف نار إبراهيم اخلليل،   حيرت  ول امسه لو   يرد

 لبقي حياً وإن كان رأسه منفصاًل.
 (3)وذلك هو ما يعرب عنه بيت)املوافاة(

قيتدرنا أفعلنيتا وقيتد هيتو لزم هذا الرأ  اكرب، فان اإلنسان يفعل باختياره األفعال االختيارية كإلقيتاء اليتور  يف النيتار فهيتذا وال يست
 اهلل عليه وأعطانا احلرية يف ان نفعل أو ال نفعل، واما فعل اهلل فهو اإلحرا  بعد ذلك.

 يف املقام.وسي يت النالم بإذن اهلل تعاىل حول هذا الوووه ومدى ودوائيتها 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 إن طابق. (1)
 إن   يطابق. (2)
 قال يف املنظومة: (3)

 أو بالثثثتوافي عادة اهلل جرت          وهل بثثثتوليٍد أو إعثثثثثداٍد ثبت


