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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
 (13) 

 في حد نفسه جواب النائيني: الكلي مال  
يف الكلـى يف المةـة رـارة ةـن جهـة ا كفـاي املاليـة و اخـر  ةـن جهـة عـدم  -لكنـه راـا يسكلـك   -نائيين أجاب بـ)ان املريزا السبق 

فأجاب بـ)واجلواب عنه يف بيع  (...امللكية، )ورقريب االول( هو أن البيع كما عرفت ةبادلة ةال اال، والكلى يف المةة ال يكون ةاال
 (1)ن احلنطة ةال عرفا(ة   ن  هو ةاكان كملك يف حد  فسه، وال اشكال يف أن الف ة  الكلى يف المةة أن املراد ةن املال 

 المناقشة: الخلط بين المال والمالية
 فاهنما أةران وقد جر  اخللط بينهما، اةا كوهنما أةرين فلوجهني:  ؛قد يورد عليه، إضافة إىل اخللط بني املال واملاليةولكن 
إذ قــد يكــون ةــاالا وال ةاليــة لــه خلســككه أو لقلكــه كمــا لــو  -أاملاليــة هــي العمــوم واخلصــو  ةــن وجــه املــال و النســبة بــني ان األول: 

خبزه وبقيت ةنه حبـة فاهنـا ةـال إذ هـي ةـن أةوالـه لكنهـا ال ةاليـة كـا، وكـملك كـ  خسـيش كـبع  احللـائ  فاشرت  ةنكا ةن حنطة 
ذا ةاليـة ولـيش ةـاالا كاملباحـاص األ ـلية ةـن األحكـار الكراـة واملعـادن وقـد يكـون  -ب اليابسة املوجـودة فيمـا ور ـه أو حـازه وأحيـاه،

النافعة فاهنا ذاص ةالية لكنها ليش ااٍل ألحد وكما احلقوق كحق السبق واللفعة والطبع فاهنـا ليسـت أةـواالا وأشكار الغاباص ومثارها 
 .لكنها كا املالية

 لعريف فال رضره دعو  الكالزم بينهما باحلم  اللائع الصناعي حبسب الدقةةاديت االفرتاق حبسب الصدق ا وهما الكفكيك يف كال
 .فكأة 

 اا قد يكون عيناا وجوهراا ةكصف املال، واملالعكش  إذ املالية عنوان إضايف ا ه ةع قطع النظر عن النسبة فان املال غري املالية: الثاني
بالبياض كمـا ان املـال هـو الـماص  ةفان األبي  هو الماص املو وف (2)بياضية؛ أال رر  الفرق بني األبي  والاملاليةبصفة املالية عكش 

، اةـا البياضـية فهـي  ـفة ا كزاعيـة ال لـرا علـى الـماص إذ يقـال اجلـدار أبـي  وال يقـال اجلـدار بياضـية أو (3)املو وفة باهنا ذاص ةالية
 فة ةضاف هو ذو ةثالا.أبيضية كما يقال الككاب ةال وال يقال الككاب ةالية ب  ال بد ةن إضا

)رـارة ةـن جهـة ا كفـاي املاليـة( ةـع  :واضح يف طرح السؤال واجلـواب فمـثالا قولـهفهو اخللط بني األةرين يف كالةه )قدس سره( اةا و 
أ ـه لـيش  ال)والكلي يف المةة ال يكون ةاالا( وكما قوله )ا ـه ذو ةـال( وي يقـ  ذو ةاليـة وقولـه )ان املـراد ةـن املـال..( ةـع قولـه ) قوله:

( ةــع ..العوضـني وقولـه )واملعكـيف يف البيـع لـيش إال ةاليـة ةاليـة لـه عنـد العـرف( ةـن الـرتاب ةـثال ال اـال قبـ  اعكبـار وجـوده و ا ـه كمـنك 
 ركمكه )حبيث كا ت املبادلة بني املالني(.

 محتمالت قوله )في حد نفسه(
 :ةنها غري ظاهر رام والكامك ةنها غري  اهر  الظ ةن )ةا كان كملك يف حد  فسه( حمكم  ألةورٍ  هةراد (4)أن

                                                           

 .88  1ككاب املكاسب والبيع ج  (1)
 أو حىت األبيضية، وكما الفرق بني احلكر واحلكرية وكما بني اجلمال واجلمالية. (2)
 فكأة . (3)
 يف  در البحث. (يورد عليه)خيف  (4)
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 أي بالحمل الذاتي األولي في مرحلة الذات -أ
ةع قطع النظر عـن الوجـود أا ةـا كـان  (1)( أا يف ةرحلة الماص والمارياص فسهفا ه حيكم  ا ه يريد بـ)ةا كان كملك يف حد  -أ

 ا هو ظاهر الكعبري بـ)يف حد  فسه(.كملك باحلم  المايت األويل دون احلم  اللائع الصناعي، ولع  هم
ـةثالا ان الكلي يف المةة ليش ةاالا باحلم  المايت األويل فان املنك ةن احلنطة ولكن يرد عليه:   ن احلنطـة هـو باحلمـ  الـمايت ةـنك ة 

ال غري وليش ةاالا وال غريه إذ املال ال هو جنش للحنطة وال هو فصـ  بـ  هـو  ـفة عارضـة لوجـود احلنطـة أا ملـا هـو حنطـة باحلمـ  
 ال ملفهوةها أو ةاهيكها ةع قطع النظر عن وجودها. ،اللائع

 نا له.بيا ولكن سيأيت ان كما الكوجيه األول ةعنيني حمكملني جر  اخللط بينهما يف ضمن 
 أي المال الشأني -ب

وحيكم  ان يراد به )ةا يصلح ألن يكون ةاالا( أا حني رسليمه، فرياد به اللأ ية، ولكن هما املعىن بعيد عـن ظـاهر عباررـه،  -ب
ا اشــرتيف يف إذ ل أو امللــارفة غــري  ــدٍ و  كمــا ان إطــالق املــال عليــه ةــن بــاب ا ــاز بــاأل    ،الفعليــة ال اللــأ ية (2)علــى ان ظــاهر العنــاوين

 .(3)إن  ح إطالقه عليه ملصحح وقرينة لكنها ةفقودةو  اا ال  از  املال حقيقةا هو كو ه ةاالا إذ ظاهره  -وكما الثمن  – املثمن
 أي المال االعتباري -ج

ثالـث الـما وةرجـع هـما الوجـه إىل الوجـه ال ،وحيكم  ان يريد به ا ه ةال يف عاي إعكباره، وهما  حيح لكن لع  عبارره رأباه -ج
 لكصحيح بيع الكلي املعدوم.ذكر اه يف ضمن الوجوه األربعة 

 أي المال العرفي -د
وحيكم  ان يريد ا ه ةال عرفاا، والنسبة بني هما وسابقه هي العموم ةن وجه، فكأةـ ، لكـن لعـ  ظـاهر عباررـه يأبـاه إذ ال يعـيف  -د

 .عن ذلك بـ)ةا كان كملك يف حد  فسه(
 قوله )ا ه كمنك ةن الرتاب ةثالا ال ةالية له عند العرف(. فكأة  راا يساعد عليه نعم

 .وسكأيت ركمة وروضيح حملكم  كالةه
 جواب المحقق الهمداني: الكلي مال عرفاً باعتبار وجوده الخارجي

لقــاا قــابالا وراــا يكــوهم: عــدم كــون الكلــي ةطأن جيــاب اــا أجــاب بــه احملقــق اكمــدال يف حاشــيكه علــى املكاســب قــال: ) واألولىىى
ولكنـه فاسـد : يظهـر وجهـه االحظـة ) ـدق املـال( عليـه  للكملك واال كقال وكما حكموا بعدم جواز هبة الدكين بغري ةـن عليـه الـدكين.

وكزون بيع الكلكياص(  .(4)يف  ظر العرف إذا اسكقرك يف ذةكة شخٍص خا   باعكبار وجوده اخلارجي كما أشر ا إليه سابقاا، وكما جي 
قوله )باعكبار وجوده اخلارجي( قيد هام فان الكلي يف المةة ال بلحاظ وجوده اخلارجي الحقاا غري حاة  لالغـراض فلـيش : أقول

 إليه. أداؤهاملالية بنظر العرف لو لوحظ اا هو هو ةاالا عرفاا وإمنا له 
 ذن اهلل رعاىل.وللبحث  لة بإ واةا الكقييد بـ)إذا اسكقر( فسيأيت الكالم عليه بإذن اهلل رعاىل.

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
                                                           

 املراد ذارياص باب الكلياص اخلمش )إيساغوجي(. (1)
 كعنوان املال وذو املالية. (2)
 إال ان يدعى ان القرينة هي بناي العقالي والعرف على عدم الكفريق بني املال الفعلي واللأل يف  حة بيعه. فكدبر (3)
 .14حاشية املكاسب )احملقق الليخ آقا رضا اكمدال(    (4)


