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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
 (55) 

 أي بذاتي باب البرهان -هـ 
قق  النائي ي من قوله اان املراد من املال هو ما اان الل  يف حد ففس(هه ه(و مرحل(ة ال(لا  ان يكون مراد احمل ويحتمل -هـ 

وذاتياهت((ا يف ب((اب ال ه((ان ول((يا ذاتياهت((ا يف ب((اب الكلي((ا  انم((ا، وال((لل ذارف((ا  امه م((م أول وأ ((كلنا علي((ه  ((ا م ((ى   ((ان 
لوجود والعدم، ازوجية األربعة مثاًل،  يه مم ان يريد املريزا ذاتيا  باب ال هان ثاب ة للماهية يف حد ففسها مع قطع النظر عن ا

م(ااًل، اك(ون ال(لها م(ااًل عك(ا ال(كاب، واوف(ه ذا  اوف(هيف ح(د ففس(ه أل ان   –أل م(ااًل  –املال ما اان الل  ان املراد بمن 
 الزوم الزوجية لألربعة وإن مل يكن جنساً لللها وغري  وال  صاًل.  ذاتهمالية هو الزم 

 اقشة:المن
 هلا الوجه أي اً غري تام لوجهني: لكن

 المال والمالية منوطان باحد أنحاء الوجود الثالثة
وج(ود   -2 وج(ود  الفعل(ي -1عل(ى س(بيم الب(دل: ان اون اللها وفظائر  مااًل وذا مالية، منوط بأح(د أم(ور ثالث(ة األول: 

 وجود  االع بارل. -3م وغري  ل  ليم مثاًل يف باب الس  يف ظر ه املس ققبلي أل افه مال بلهاظ وجود  وحتققققه يف ظرف ال س
  لو جردفا اللها وفظائر  عن الوجودا  الثالثة ملا اان مااًل وال ذا مالية.

 افهاملال واملالية ثاب ة لوجود  وليست لوازم ملاهي ه اي يدعى افه ذايت باب ال هان، ويشهد للل  العرف بم وبعبارة أخرى: 
 .مقق  ى دقي  النظر

 المال والمالية منوطان بالعرض والطلب ال الماهية والوجود
لالففكاك بني ا(م م(ا ع(د م(ااًل يف ح(د ففس(ه ا(ألن م(نط م(ن احلنط(ة أو ايل(و م(ن ال(لها وب(ني املالي(ة ب(م وب(ني اوف(ه الثاني: 

 عرو (ة م(ن الع(را والطل(ا  اف(ه الم(ا ق(مط امل االق ص(ادية يقق يان بأنط املال واملالي(ة منوا(ان بالققاع(دة وعرِ ي ة  مااًل   ان دقي  النظر 
 قق(د الش(يق قيم (ه الع(را ارتفع(ت الققيم(ة،  (عذا ع(دم الطل(ا  ام(اً  الطلا وزاد الع(را افف (ت الققيم(ة والم(ا زاد الطل(ا وق(مط 

ي(م إلي(ه  أال ت(ر  وعر اً وه(و ا(ون ال(نفا ت(ا   اتصا ه باملالية لغةً منشأ وصفه و ومالي ه وال يعد حينئٍل مااًل بالفعم وال بالنظر إىل 
قيم امه((ا  ااف((تا((ان اث((رياً ب((و رة ال((كاب وا((ان ال((كاب حم اج((اً إلي((ه بش((دة للزراع((ة وغريه((ا وا((ان قل((ياًل بققل((ة ال((لها،  ل((و  ان ال((لها 

م(ن أرا  إلخراج(هبلل امل(ال ي ؟ وأال تر  أن اللها لو اثر جداً  صار بكثرة احلشائ  ال ارة، م راً مذذياً مزعااً نيم عااس 
واملزرع((ة وارح((ه بعي((داً، لك((ان حال((ه ح((ال ال((كاب اون ال يع((د م((ااًل وال ذا مالي((ة أل ا((ان حال((ه ام((ا ع((  امل((ريزا ففس((ه ع((ن  ال((دار
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 .ه1االكاب ب(اامنط من الكاب مثاًل ال مالية له عند العرفه ؟   أمم
إال أف(ه مل يك(ن ل(ه اع ب(ار الوج(ود وال ا كال يف أن ألن م نط ِم(ن احلنط(ة م(ال عر (ا ا :ما م ى يظهر اإل كال يف قولهومن 

 ه2امن الكاب مثال ال مالية له عند العرفه قبم البيع ال أفه ليا  ال قبم اع بار وجود  و افه امنط 
 إذ ظهر ان ما ال اع بار لوجود  اوال هو موجود  عاًل أو مس ققباًل أو بالققوةه ليا  ال عر اً وال عققاًل ودقة.

 بين اعتبار الوجود قبل البيع واعتباره بعدهالتفريق 
ان مالك تفري  املريزا هو ااع بار الوجود قبم البيعه وااع بار  بعد البيعه وان األول غري مشكط والثاين ااٍف، لكان افعم لو  

 له وجه، لكنه عدول عن ظاهر قوله ايف حد ففسهه إىل بشرط اع بار وجود  ولو بعد البيع.
اواملع   يف البيع ليا إال مالية العوضني حبيث اافت املبادلة بني  :وصريح الحققهااد  اما هو ظاهر عبارته وعلى أل  لو أر 

، ملا ورد عليه إ (كال تقق(دم ه3الوجود قبم البيع  ليا  ع   وال دليم على اع بار  أصالها أما اون الطر ني تا هلما اع باراملالني و 
ا للبي(ع ؟  (ان م عل(  البي(ع س(اب  علي(ه رتب(ة وم(ا يك(ون البيع، أل بسببه، اي(ن يك(ون م علقق( بالشيق على ففسه وان ما يكون ماالً 

 للبيع الساب  رتبة عليه ؟ اً بالبيع مااًل م أخر عنه رتبًة  كين يكون ما هو م أخر عن البيع رتبة مأخوذاً م علقق
ااًل قبم تعل  البيع به اما ان صاحا العروة افك(ر ألن املريزا ينكر وجود دليم على ا كاط ان يكون م عل  البيع م ه4اوذل 

هلا عل(ى حس(ا  ،ما قبم البيع أو بعد إلعدم الدليم عليه بم يكفي ان يكون م عل  البيع مااًل يف أحد األزمنة: وذل   ه5اذل 
فس(هما األ مث(م احلنط(ة ان مالية العوضني  رط ومها م(ال يف ف :ما منيم إىل توجيه عبارته به، إال ان ظاهر عبارته غري ذل  وهو

 واللهاه اما اع بار وجودمها قبم البيع  ليا بشرط بم يكفي اع بار وجودمها بعد البيع.   أمم 
 بحثان: اشتراط اعتبار الوجود وكونه ماالا 

 . ؟ هنا حبثان: هم يع   يف املبيع ان يكون مااًل قبم البيع -ومهما اان مققصود   – وعلى أية حال
  (((دبر.  ه7ايف اجلمل(((ة إال عل(((ى م(((ا ص(((رفا إلي(((ه ه6اوال ت(((الزم بينهم(((ا  ؟ان يك(((ون ل(((ه اع ب(((ار الوج(((ود قب(((م البي(((ع الث(((اين: ه(((م يع ((( 

 وللهديث صلة.
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

وان اون الشيق مااًل ليا مالاه اوفه إذ قد يفصم بني املالية  كما يف املنت، واملال  ال.   دبر وتأمم ألن دقي  النظر يقق ي ب مامية امللاور يف املنت  ه1ا
يه(ا لل س(ميد  جوهراً من اجلواهر  وإال  العلرة أي اً جوهر لكنها ليست  ال، بم مالاه احلاجا  والرغبا  واألغراا وللا لو ااف(ت الع(لرة حم اج(اً إل

 اافت مااًل...   دبر
 .88ص 1ا اب املكاسا والبيع ج  ه2ا
 .88-88ص 1ا اب املكاسا والبيع: ج  ه3ا
 وجه عدم ورود اإل كال عليه. ه4ا
عىن صهة بلل الع(وا قال يف حا ي ه على املكاسا : اوباجلملة : مننع إع بار اون امل عل  مااًل عر ياً قبم البيع  عاًل، بم الالزم اوفه تا له مالية،   ه5ا

 ه278ص 1يف قباله، وهلا من الوضوح  كانه  اج
 اأو عكسهه ويف الثاين بنعم أل باال كاط اأو عكسهه.إذ قد فققول يف األول بالعدم  ه6ا
 ال الزم من جهة املال امع الوجود أو اع بار ه ال من جهة اع بار الوجود إال لو اان االع بار عققالئياً.  دق  ه7ا


