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

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 (31) 

 تتمتان توضيحيتان
 لوجود، ال شيءاألموال في حد نفسها مع قطع النظر عن ا

املهراد نهن املهال ههو نها ذها  ذهدلن يف حهد نفسهه، وال ا هلال يف أ  ألها نطهنم ن هن احلنطهة نهال انه يرد على قولهه ققهدس سهر)  ق: (3)األولى
ا    2قالعهر(  نهن الهباب نهالال ال ناليهة لهه عنهد عرفا إال أنه مل يلهن لهه اعابهار الو هود قبهي البيهه ال أنهه لهيل اهال قبهي اعابهار و هود) وانهه ذمهنم 

،  أصهالاهقإ  نهال  اليهيةية ههو الو هود، بنها   علهى  ؛املنم ن ن احلنطة واملهنم نهن الهباب نهن حيهم  اعمها نهه قطهه النظهر عهن و ود ها، ال  هي 
فسههه  فها  الو هود واليهي  والايهال والوحهدة ناسهاوقة واملاهيهة ننااعهة عهن الو هود ف يهم ال و هود ال ناهيهة وال نفهل ذهي يلهو  قيف حهد ن

نفههوم، فالفهارب بهني احلنطهة والهباب، نهن حيهم املاليهة وعهدنها ننهوا بو ود ها ا هار ي   3قواملفهوم نفهوم بربذة و ود الهده  ولهوال) ملها ذها 
 أو االعاباري ال ناهياهما أو نفهونهما.

فها  الفهارب  إىل األخه  مجهه،ا نعها  ذمها  هه  ، ال الو هود وال املاهيهة وال أصهالاهم أصهالة املصهدابقوذدلن احلهال علهى نها  هبنها إليهه نهن 
 ال افهونهما أو ناهياهما.  4قبني الباب واحلنطة نن حيم املالية اصداقهما

 ثبوت شأنية المالية للشيء في حد نفسه
ألنلن ا  يصه   بهه قولهه قنها   ،و د ا  يلو  ناال  أو  ا نالية حاال  وفعلياه إ ا نا له اليأنية  ا  املراد نن املال واملالية لو ذا  : (3)الثانية

يف حهههد نفسهههه  أي نههها ذههها   ا  هههأنية أل  يلهههو  نهههاال  واليهههأنية نعههه  ا  ههههد) املاهيهههة صهههاحلة أل  نلهههو  نهههاال  إ ا  –أي نهههاال   –ذههها  ذهههدلن 
 يف درس سههاب ر اآلنفههة الههدذ حا ههياه علههى امللاسهه ذمهها لعلههه  ههاهر و ههد ، وعلههى أي فهههدا املعهها هههو نهها الاانههه الههبع  ذصههاح  العههروة  

 قفانه ال دليي على اعابار أزيد نن ذو  العوضني مما له نالية اعا ص ة نقابلاه باملال . فاأني  6قو اهر قوله
 عدم صحة التفريق بين اعتبار الوجود قبل البيع وبعده

  7ق دليي على اعابار) أصال الو ود قبي البيه فليل اعارب وال امل زا النائي  قوأنا ذو  الطرفني مما هلما اعابار وقال
حهني حلهول أ هي  –أي و هود املبيهه  –اعابهار الو هود  –لو ذها  العابهار الو هود ندخليهة، ذمها ههو ذهدلن  –ا  املال   وقد يورد عليه:

ههلطم نههالال   لههو  البعديههة نقيههدة  ههني وال فههرب بههني اعابههار الو ههود قبههي البيههه وبههني اعابههار) بعههد) يف ا  ذليهمهها  هه  نعاههرب إال ا  ن ،الاسههليم يف السط
هههو  حلههول األ ههي فظههاهر عبارنههه قوانهها ذههو  الطههرفني ممهها هلمهها اعابههار الو ههود قبههي البيههه فلههيل اعاههرب  ممهها نفهونههه ا  اعابههار الو ههود بعههد البيههه

 ليل على إطالقه، إال ا  حيمي على نا  ذرنا) للن بيا  املراد ال يدفه اإليراد. ،املعارب
 لنائينيمناقشات مع الميرزا ا

أ   -ونقريه  الالها   -امل زا النائي   ذر إ لاال  ثانيا  علهى بيهه الللهي بها  الللهي قبهي البيهه ال يلهو  مملوذها  فليها يبها   قهال  ق ثم ان 
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ه على نها ههو نفهاد ي نن اناقي عنالللى قبي البيه ال يلو  مملوذا إ  ال ميلن االنسا  يف  ناه  يةا نه أ  املعارب يف البيه مملوذية العوضني لل
" وهدا اال لال أيضا ذمها نهرخم صهال ببيهه الللهى يف الدنهة، ضهرورة اعابهار نلليهة الهدين يف  نهة الله  السهاب  علهى وقهو  اال يف نلن بيه"ال 

  1قالبيه عليه 
  اإل لال و ذر إ لال يرد على نفصيله يفونعليله، ال بد نن إيضاح نرانه  على هدا اإل لال قبي الاطرب جلوابهأقول: 

 الذمة أمر وهمي فكيف يملك فيها؟
  الاسهعةإ  ليسهال الدنهة نهن اجلهواهر وال نهن االعهرا    فههو ا  الدنهة ليسهال إال أنهرا  و يها  فليها ميلهن اإلنسها   هيةا  فيهها اما التوضيح

الالههاير الو ههودي بههني املالههن واململههو   بضههرورةولههدا قههال قإ  ال ميلههن اإلنسهها  يف  ناههه  ههيةا   وقههد يعلههي  ذههي نصههل  أل  ألههن أو ميلههن فيههها،
دا،وإ ا نلن اإلنسا  يف  ناه  يةا    وهو ذما نرخم. إّتم

ا   وابنها عهن ههدا اإل هلال واضه  وهههو ا  الدنهة أنهر اعابهاري وامللليهة أنهر اعابههاري فهال  رابهة يف ا  ميلهن اإلنسها  يف  ناهه  ههيةا  إ  ثمم 
  رفا  فرضيا  للمماللا  املعاربة املفبضة.يعاربو   ناه اعاربو)  نة له و  ألنر فيمانعنا) ا  العقال  يعاربو  املللية 

 ال فرق بين الكلي في الذمة والدين في الذمة
ين يف الدنة فقال  قوهدا اال لال أيضا ذما نرخم صهال ببيهه الللهى ي بني الللي يف الدنة والدم فصم ققدس سر)   انه  فهو واما اإلشكال

ا  مل ميلهن ا  ميلهن اإلنسها    ار نللية الدين يف  نة الل  الساب  على وقو  البيه عليه  للن هدا الافصيي  ه  نهام إ يف الدنة، ضرورة اعاب
 يف  ناه  يةا  أل  الدنة أنر و ي مل ميلنه ا  ميلن يف الدنة الل  دينا  أل   ناه و ية أيضا .

حه  علهى  األنر ذهدلن بي ،ة املدينفال فرب بني  نة البائه أو  نط  ،لن ي  مي   إ ا ذانال الدنة مما ال يص  ا  يو د فيهاوبعبارة أخرى: 
لو  الدائن ناللا  ألنر على  نة املهدين نهه انهه لهيل يإ لال ضرورة عدم االّتاد إ  حيم مل يلن املدين ناللا ؛ لعدم ص ة االّتاد، فليا 

 فاأني. ،ميلنه ا  ميللهمملوذا  للمدين نفسه وال 
 طة على ذمة المدين عن ملكية ما في ذمتهكفاية السل

يرد على قوله قضرورة اعابار نللية الدين يف  نة الل  الساب  على وقو  البيه عليه  انه ال ضرورة بي قد يقال ذما قال الحقها  حهول كما 
ههو الهدي ال نهرد   2قفها  ههدا  الهدين يف  ناهه املللية املعاربة يف البيه، بهقضرورة و ود سهلطة للهدائن علهى  نهة املهدين  ال قضهرورة اعابهار نلليهة

انههها نللياهههه ملههها يف  ناهههه فههههي أول اللهههالم وههههي  ،الهههدين لهههه لانهههه بهههردم دو  امللليهههة إ  ال  هههبهة يف ا  للهههدائن علهههى املهههدين سهههلطة ن   ،عليهههه  هههبهة
 نصادرة.

 بالولي، أعم من المدعى ،استدالله على ان الملكية تعني السلطنة
لهه الواليههة علهى بيعههه نهه أنههه  أ  امللليهة املعاههربة يف البيهه عبههارة عهن السههلطنة علهى البيههه ولهدا يصه  بيههه الهوىل ملهها -نههه واجلهواب ع -وقهال  ق 
  .ليل نللا له
بالهههدليي  لهههه ننالهههة املالهههن يف صههه ة البيههههاسهههادالله أعهههم نهههن املهههدعى فههها  صههه ة بيهههه الهههوو، وذهههدا الوذيهههي، أعهههم نهههن ذهههو  اليهههار  نام أقمممول: 

 فليا يسادل باألعم على األخل  ،ن عدم ا باا مملوذية اليي  يف ص ة بيعهون ، 3قا اص
قههد يقههال بهها  امللليههة املعاههربة يف البيههه هههي مملوذيههة اليههي  للبههائه ويلههو  صهه ة بيههه الههوو والوذيههي اسههاالنا   للههدليي ا ههاص وبعبممارة أخممرى: 

و جمهرد السهلطة علهى البيهه وا  املعاهرب هه بهيعهم وا ليسهال نعاهربة وإال ملها صه  ا  اململوذية للبائه قنو ود فال داللة لص ة بيعهما على   4قوهو
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين . ولل ديم صلة ذدلن  –الوو والوذيي  –جترد  عن املللية ذما األنر فيهما 
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