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 بسم اهلل الرمحن 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
 البيع

(6) 
 سائر االشكاالت على تعريف المصباح

 :اخرى بإشكاالت (مبادلة مال مبال)ف املصباح للبيع بانه وقد اشكل على تعري
 الكلي في الذمة ليس ماال فال يصح بيعه حسب تعريف المصباح

قبال البياع ، يلايس مبادلاة ماال، وعادم لا ة  عال ليس ماااًل  ألنه)ان الزم هذا التعريف عدم كون بيع الكلي بيعاً  الثالث:
 1(اًل قبلهعمل احلر عوضاً على القول بعدم كونه ما

ياال مالياة لاه ، واماا يف الاذهن ياناه وان ان )الكلي يف الذمة( ال و ود له يف اخلارج يهاو معادوم  وتوضيحه بما يبرهنه بدوًا:
الو اود الاذها للما من قاب قابال للنقال  ثانيـاً:لايس املبياع هاو الو اود الاذها للادار او للاذهك دون شا   اواًل:و د ييه اال انه 
 وهو يف الذهن. انه ال مالية له ثالثاً:بيع والشراء واالنتقال وال
 :وذل  ،لكن هذا االشكال متأمل ييه اقول:

 الجواب اواًل : الكلي في الذمة له المالية
والعقاالء  ،2قبل البيع وبعده وذل  الن )املالياة( امار اعتباارا كامللكياة وكاالبيع مبعنااه املسابي  الذمة مال  يفالن الكلي  اواًل :
لغااة ماان املياال مبعاا  مااا لياال اليااه الاانفس وال  واالعتبااار خفيااف امل ونااة ، وي كااده ان )املااال( ،لااه ماليااة لااذا يبيعونااه ويشاا ونه ياارون

 يش ط ييما ليل اليه النفس الو ود يعاًل بل وال حىت يف احد االزمنة ال الثة.
وحاادود  اعتبااار العقااالء ملاليااة االشااياء ومنهااا الكلياااتمنشااأ  ح ماليااة الكلااي يف الذمااة قباال البيااع ويةهنهااا مالحظااة  يوض ااممااا و 

اذا كااان منتساااباً للغاااا القااادر علاااى التساااليم أا ( الاااذا يااراد بيعاااه)للكلااي يف الذماااة  –مااا اًل  –؛ ياااان العقااالء يعتاااةون اعتبااارهم
الفقااب العااا ي )أا  املنتسااك اى )للكلاي يف ذمااة الغااا أا القااادر علااى ادائااه( ماليااًة ولااذا يرقباون يف شاارائه والياارون املاليااة للكلااي

حاداا املالياة عنادهم دون ألاالعتباار عنادهم دون االخار و  حاداايأل ،الكلي يف ذمة العا ي عن ادائه( وو ههما عقالئياً واضاح
 احلد االخر.

ان كاان و هو  رف حتقق الكلي، وظبيع هو ماهية الكلي يف الذمة وليس و وده الذها بل و وده الذها ان امل والحاصل :
قاال بااان املبيااع هااو نباحلماال الشااائع الصااناعي  يئياااً لكونااه ماان مراتااك الو ااود لكنااه باحلماال الااذان االو  كلااي، وهااذا كلااه ان   

 وسيأن. 3- كما هو االظهر  –الفرد اخلار ي االعم من احملقق الوقوع او املقدر والكلي مرآة له 
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 البيع وبعده ثانياً: ان لم يكن ذا مالية فال فرق بين ماقبل
ان الكلي يف الذمة ان   يكن ماااًل لكوناه معادوماً اذ ال و اود للكلياات ، ملاا كاان يارق باني الكلاي قبال البياع وبعاده،  ثانياً:

 ه االعتباار العقالئااي لايس مااااًل قبال البياع(  وان قياال باان مصاا    ألنهاذ هااو معادوم يف الصااورتني يكياف قي اد بااا) 1قبال التمصادق
مع انه قبل البيع عادم كماا هاو  2شراء الكلي قبل البيع وبعدهمص ح ملا قبل البيع ايضاً ولذا يرقك العقالء يف  هنا انبعد البيع قل
 .بعد البيع

 بيع الكلي مرآة لبيع االفراد المحققة او المقدرة
بالااذات يانااه منشااأ االثاار  املرقااوب ييااه ألنااهلاادى الت قيااق، يعااود اى بيااع الفاارد اخلااار ي ) ،ان بيااع الكلااي يف الذمااة  ثالثــاً:

اخلار يااة االعاام ماان احملققااة واملقاادرة  لأليااراد( وامااا الكلااي يف الذمااة يقااد اخااذ ماارآة مباهيتااه وال بو ااوده والفائاادة ال الكلااي الااذها
ن )الكلاي يف ، هاذا ان سالمنا باا ياملالياة وهاو الفارد اخلاار ي املصاداق ه  ل ا الو ود يتكاون ماليتاه مباليتهاا أا اناه بااع يف احلقيقاة ماا

اناه واساطة يف ال باوت يقا  أا يف ثباوت ويف احلقيقاة ي ، بل وان قلنا ان له املالية اال ان ماليته بالعرضالذمة( ال مالية له بنفسه 
 . يتدبر  يداً.ملصاديقهالبيع 

العقااالء علااى شااراء ويشااهد لااه ان العااا ي عاان التسااليم ال يقاادم  ، وهااذا هااو مااا اااده يف ارتكازنااا الااذا ي كااده الةهااان ايضاااً 
 الكلي منه.
 :املبيع على اقساماذ  ؛د الباطلعن بيع الفرد املرد   بيع الكلي ف قيوبذل  

 .بيع الفرد اخلار ي ، كبيع هذا الكتاب او هذه الشقة السكنية منها:
 .بيع الفرد املردد اخلار ي ، كبيع احد هذين الكتابني ومنها:
نطبااق علااى الك ااب ماان املصاااديق يالااذا ماان امل ليااات و  اب شاارائع مضاابوط االولااافلكلااي يف الذمااة كبيااع كتااابيااع  ا:ـومنهــ

باع كلياً معيناً وهو  نهأاذ د ليس بيعاً للفرد اخلار ي ابتداءاً وال للفرد املرد   ذاوه ، ية للشرائع املو ودة بالفعل او اليت ستو در اخلا
 يتدبر. ،د يف نفس املبيعال د   لو كان هو الذا ابطلوهق عليه يق  و ما ينطبد يف املبيع بل ييينطبق على كل يرد يرد بعينه وال ترد  
 مبادلة مال بمال اعم من البيع

 3امللكية( هي املبادلة يف يإمنااملبادلة ليس بيعاً قطعاً، بل لو كانت املبادلة بيعاً )ان مطلق  الرابع:
مال مبال( لشمول هذا االخب لا )مبادلة حق  اختصاٍص حبق  ان البيع هو )مبادلة ملكية مال مبال( وليس )مبادلة وتوضيحه

 مع ان املشهور قدمياً ال يعتةونه بيعاً. –كبيع حمله الذا سبق اليه يف املسجد او احلسينية   –اختصاص آخر( 
 .باألعمان التعريف تعريف  والحاصل:

منفعااة السااكن مااال لااذا تاا  ر ويرقااك  اانفعااة ان هااذا التعريااف يشاامل اال ااارة اذ هااي مبادلااة مااال )يااان امل توضــيح آ:ــر:
 .قيارييها( مبال يليس طارداً لال
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  1جياب باالنصراف وقد
ايضاااً اى العااني دون املنفعااة، لاايس بصاا يح يف التعاااريف اذ يااراد  ااا  االنصاارافوعلااى ياارض  هانااه علااى ياارض تسااليم :وفيــه

ولاو  واالنظاار،يكاال اى االنصاراف الاذا فتلاف يياه االذهاان الت ديد الدقيق املانع للخالف واالختالف والتوهم ياال يصاح اال
واملبادلاة يف ف )وهو البيع( عريياً يلنكتاف بانصارايه اى بياع العاني لح االيكال اليه ملا احتجنا اى التعريف بنفسه بعد كون املعر  
 امللكية م اًل يلم تكل ف التعريف مث التمس  باالنصراف  

 هذا االشكال عند تطرق الشيخ لفوارق البيع عن الصلح واهلبة املعوضة والقرض وقبها.سيأن  واب آخر عن نعم ، 
 للبيع غالبيالمبادلة الزم 

 لى تعريف  امع املقالد(ع)ان التبديل واملبادلة الزم قالي للبيع ال انه مفهومه ، ملا اوردناه  :الخامس 
 2)نقل امللا  مان مالاا  اى اخار بصايغة  صولاة( باا) ماع انااهعارف البياع باا الااذاعلاى  اامع املقالاد  هسابق اشاكال اقـول:

الكلااي يف الذمااة يصااح وال نقاال دائماااً، يااان للياا  عماال احلاار يكااون بيعاااً وال نقاال لعاادم كونااه مالكاااً لااه قبلااه، وبيااع  3لاايس الزمااه
 4، يهذا االيراد تام.(هناك

واملبادلاة اماور اعتبارياة كاالبيع املسابي يكماا لاح البياع  ان النقال :5بعاد الفاراع عان ان التباديل لايس مفهاوم البياع ويرد عليـه:
ذا  اذ ليس مو وداً يكيف يكاون -حسك ما رآه  – للكلي يف الذمة مع انه ال و ود له ومع ان الكلي ليس مملوكاً وال مالية له

 لح نقله ول ت املبادلة عليه.كذل  مملوكاً     مالية او
دلاة للكلاي وملناايع احل ار   يصاح بيعهاا بالضارورةواملبا ان   يصاح النقال وبعبارة ا:ـر::

 لاح بياع الكلاي ومناايع احل اروان  ،6
مباال  نقال الكلاي ومبادلتاه لاح   ،بياد املعتاة يلاه ان يعتاة وقاوع هاذا البياع هلكاون البياع اماراً اعتباريااً امار  2رقم عدم و وده خار اً 

 االخر او مبا يف ذمته لكوهنا مجيعاً اعتبارية.
  اً ل ت مجيعاً واال   تصح مجيعاً.: البيع والنقل واملبادلة يان كان االعتبار مص    8ن هذه ال الثة متالزمةا والحاصل:

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين ،ولل ديث للة
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