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

 حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 (05) 

 نماذج من بيع المعدومات
 مثل بأمثلة أخرى مع ما سبق:الكالم عن بيع املعدومات ولنسبق 
 يف الذمة مثل مّن من احلنطة يف باب الَسَلم وغريه. الكلي فمنها:
 الكلي يف املعني مثل مّد أو صاع من هذه الصربه املعينة.ومنها: 
 الفرز.بعد الكلي املشاع كربع الدار فانه كلي وال يتشخص إال ومنها: 
 .على تفصيل – فقد يبيعه على من هو عليه وقد يبيعه على غريه وهنا صورتان:، املستقر يف الذمة مثل الدين الكليومنها: 

إذا كااان لااه  ساايد يف أورا   اخلااار ي املتشااخصاجلزئااي وامااا بيااع األسااهم فاايمكن ان يكااون بأحااد األوااا  السااابقة و كاان ان يكااون بن ااو بيااع 
 معينة أو شبه ذلك.

فاان املو او  اعتبااراو مو او  يف عاات االعتباار ولاي   االعتباار الثهاا ان املبياع هاو املو او  كاان    ،سبقت و اوه أربعاة لتصا يي بياع املعادوم وقد
 الكلي يف الذمة لي  منشأ األ ر بل املصدا  اخلار ي له هو املنشأ؟ال يقال: لكن سبق ) ،مبعدوم فهو خارج عن كربى بيع املعدوم حقيقةو 

اعتباااراو، يكااون قااا راو علااى البيااع والشاارا  واالسااتدانة  ((1))الااك لااه أ  الكلااي يف الذمااة أو الااذممباال إنااه منشااأ األ اار يف اجلملااة  فااان امل إذ يقااال:
 حيث يقرضه اآلخرون مبقدار ما َلُه من امللكيات االعتبارية والكليات يف ذمم اآلخرين اليت أصبي مالكا هلا. 

 .(2)(وستأيت تتمة هلذا الو ه مع  فع ما يور  عليه فانتظر
 م ببيع الكلي دون العين الشخصيةالغرض قائ
(  ون بيع العني الشخصية وذلك ملختلف اآل ار الشارعية والعقالئياة الايت ئهان الغرض العقالئي قد يرتتب على بيع الكلي )أو شراوهنا نقول: 

 ال ترتتب إال على بيع الكلي:
ى شاارا  العااني الشخصااية فانااه لااو باااع الكلااي    فااع إليااه ، ال ترتتااب إال علااوخيااار العيااب الوصااف ختلااف ان بعااا اخليااارات، كخيااارفمنهااا: 
ت فاقاادة نااعكاا  مااا لااو باعااه العااني الشخصااية فبا علااى البااائع ان يبدلااه بوا ااد الوصااف وبالصاا ييفلااي  لااه اخليااار باال  أو املعيااب الفاقااد للوصااف

 فتارة يتعلق الغرض هبذا وأخرى بذاك. (3)فان له اخليار بالفسخ أو معيبة للوصف
 –أ  بعاد البياع وقبال القابا  –ر  الثمن للمشرت  حينئٍذ لكن النما  احلاصل هاذه الفارتة  فعليهن التلف قبل القبا من مال بائعه، اومنها: 

 تلف املثمن من مال البائع. وكونالثمن  اسرت ّ هو للمشرت  رغم انه 
البياع بتلاف مصادا  أو حا  كال املصاا يق الايت لدياه إذ  فقد يتعلاق غارض الباائع باان ال اسار النماا  إذا خسار األصال فيبياع الكلاي فاال يبطال

 ، لي  للمشرت  حينئٍذ.ليكالتقارض بيع الكلي وعلى أ  فان النما ، لو فسخ البيع بأ  و ه  فال
 لبيع.ا يف املصدا  إال برضامها معاو ولو تعاسرا ر عاو لل اكم، اما يف البيع الشخصي فهو معني بامانه يف الكلي ال يتعني حقهومنها: 
 .(4)انه إذا اشرتى العني الشخصية و ب عليه تسلمها ولو أبقاها بيده أو اشرتط كان للبائع املطالبة بأ رة حفظها وختزينهاومنها: 

                                                           

 ا لكي تصنعها له أو من  لك  اراو يف ذمة من اشرتى منه  اراو َسَلماو.. وهكذاكمن  لك عشر طائرات يف ذمة الشركات اليت تعاقد معه  ((1))
 (.44الدرس ) (2)
: انااه  اري ابتاادا و باني الفسااخ يف خياار العياب قااوالن األول: اناه لااه الفساخ أو املطالبااة بااألرل لااو تعاذر الاار  كماا لااو تلفات العاني أو خر اات عان ملكااه ببياع أو هبااة والثااي (3)

 باألرل.واألخذ 
 وله ان يشرتط يف البيع تأ يل تسليمه إىل أ ل، بزيا ة أو ال. (4)
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عاد العني بعد شهر مثالو فانه ال أ رة عليه إذ ت يشرت املصدا  والعني الشخصية فلاه ان يتسالمها ب يسلمهأما لو اشرتى الكلي، َسَلماو على ان 
 شهر مثالو بدون أ رة.
فياادفعها نقااداو ويشاارت  ساالماو إذ ال  كنااه اآلن  مااثالو  ان الغاارض قااد يتعلااق بالساالم لكثاارة أموالااه وصااعوبة حفظهااا عليااه يف الساافربعبااارأ رخاار : 

 استالم البضاعة أو ال قدرة له على حفظها أو ال تنفعه اآلن إىل غري ذلك من األمثلة.
 يد بتسليم مصداقهالكلي المق :الحامل للغرض

فاان مماع  ،كاان الكلاي هاو احلامال هلاذه االغاراض مان  هاة وحياث كانات العاني الشخصاية هاي منشاأ األ ار اخلاار ي مان  هاة أخارى  وحيث
ولاااذا يشاارتط يف السااالم قاادرة الباااائع علاااى  الغرضااني وحمققهماااا هااو ان يبياااع )أو يشاارت ( الكلاااي مقيااداو بتساااليم مصاااداقه يف األ اال املعاااني املضااروب

 .تسليمه يف وقته على حسب ما تضمنه العقد ولو كان عا زاو من رأس انكشف بطالن البيع أصالو 
 فيلزم من عدم قدرته على تسليم العني الشخصية خيار تبعا الصفقة؟ال يقال: 
أحادمها غاري ولاوك لاه أو بااع بيتاا أو كتابااو فباان بعضاه فباان اع كتاابني كال إذ هذا اخليار خاص بذ  األ زا  أو اجلزئيات )كما لو بإذ يقال: 

نعم لاو تعاذر  املقيد فانه يبطل بفقد القيد البيع وال خيار. هو  ون ما إذا كان املبيع ومصا يق غري ولوك له( حيث يكون للمبيع أ زا  أو  زئيات
كاان قاا راو ختاري املشارت  باني الفساخ والر اوع بانف  الاثمن باال زياا ة أو نقيصاة، وباني على البائع تسليم ما باعه سلماو، لدى حلول األ ال بعاد ان  

يع كماا االنتظار إىل ان يسلمه يف وقت الحق، كما له ان يبيع حقه على البائع، واما ان كان البائع عا زاو عن التسليم من رأس انكشف بطالن الب
 سبق.

 رجوبة رخر :
 :عضها خاصأ وبة أخرى بعضها عام وب وهناك
 بيع ما لي  مبال. ص ة أو إمكاناإلشكال عن  ما يدفع به :فمنها
 اإلشكال عن بيع ما ال مالية له. ما يدفع بهومنها: 
 ملوك.اإلشكال عن إمكان بيع ما لي  مب ما يدفع بهومنها: 

 النائيني: الكلي مال في حد نفسه وإن لم يكن له اعتبار الوجود
 :اخلونسار  واالملي تلميذيه:عن الو وه الثال ة األخرية بو وه  ال ة توزعت يف تقريرات  وقد أ اب املريزا النائيين

يف الكلى يف الذمة تارة من  هاة انتفاا  املالياة و اخارى مان  هاة عادم امللكياة، )وتقرياب االول( هاو أن البياع   - لكنه رمبا يستشكل - قال: )
منهاا  ألاف مانّ يكون ماال، إذ ال يقال ملن لي  له حنطة يف اخلارج أصال أنه ذو مال بالنسابة اىل كما عرفت مبا لة مال مبال، والكلى يف الذمة ال 

بااار يف تماع أن لاه أن يبيعاه قطعااا )وال افاى( أن هاذا االشااكال علاى هاذا التقريااب ااتص ببياع الكلاى يف الذمااة وال ذارى يف بياع الاادين الاذى لاه اع
 .الدين يف ذمة الغري سيما إذا كان وا يسهل استيفائه فيصي فيه تبديل املال باملالالذمة سابقا على البيع لصد  املال على 

مان احلنطاة ماال عرفاا  ألاف مانّ كاان كاذلك يف حاد نفساه، وال اشاكال يف أن  )واجلواب عنه( يف بيع الكلى يف الذمة أن املرا  مان املاال هاو ماا
ا مبال قبل اعتبار و و ه و اناه كمانّ  أنه لي  إال أنه ت يكن له اعتبار الو و  قبل البيع ال مالياة لاه عناد العارا، واملعتارب يف البياع  ن الارتاب ماثال الم 

لو ااو  قباال البيااع فلااي  مبعتاارب وال  لياال علااى اعتباااره ا أمااا كااون الطاارفني وااا هلمااا اعتبااارماليااة العوضااني كيااث كاناات املبا لااة بااني املااالني و  لااي  إال
 (1)أصال(

إىل  هاااذا الو اااه فمااا ل ،مااان األماااوال غاااري ماااران بو اااو ه اخلاااار ي بااال هاااو ماااران باعتبااااره كاااذلك أ  مااااالو و ي  مااااالو وبعباااارة أخااارى كاااون الشااا
 بإذن اهلل تعاىل. تشخيص صغرى الو ه الثالث اآلنف الذكر. ولل ديث صلة

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
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