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 بسم الله الرحمن الرحیم

 الطاهرینالطیبین وصلی الله علی سیدنا محمد وآله 

 واللعن الدائم االبدی علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین من اآلن إلی قیام یوم الدین

 بیان الفرق بین بیع صاٍع من الصبرة وبیع الصبرة إال صاعا

مشاع  معینة أو شجرات وجزءٍ  شجرةٍ  : ویجوز استثناء ثمرة  (الشهید االول)قدس سرهقال 

 1اهن.ثمرة بخالف المعی  و خاست المعلومة وفی هذین یسقط من الثنیا بحسابه ل وأرطالٍ 

 محل االشکالبیان 

م ث إلی أنه لو باع صاعا من هذه الصبرة (رضوان الله تعالی علیهم أجمعین)ذهب المشهور من فقهائنا 

علی  لمبیعا إلمکان انطباق ؛تسلیم المبیع کمالتلف نصفها قبل قبض المشتری وجب علی البائع 

 الباقی.

لمستثنی مع أن امعا کان التالف علیهما  القبضمنها ثم تلف نصفها قبل الصبرة إال صاعا  هأما لو باع هذ

ق علی فإن کان الکلی فی المعین قابال لالنطباالمبیع فی المسألة االولی فی المعین ک فی المقام کلی  

 ما هو المائز بینهما؟ف کن کذلک فی المسألة الثانیة أیضاالباقی فی المسألة االولی فلی

 قدس سرهم() االشکال عند االعالمموقع 
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هید الشمنذ زمن  (رضوان الله تعالی علیهم أجمعین)نظر االعالم  وال یخفی أن هذا االشکال صار محطل 

الشیخ األعظم)قدس سره(  إلی أن قام 3اسره( أیضالثانی )قدس  فأشار إلیه الشهید 2االول )قدس سره(

 أبدی جوابا إال أنه روحیثمل قد نقل أجوبة لحلل العویصة ثم أشکل علیها جمیعا فی المکاسب فإنه 

کلنا تحقیق هذا المقام الذي لم یبلغ إلیه ذهني هذا ما خطر عاجالا بالبال و قد أوفداه قال فی آخره: 

فتبعه السید  4هالقاصر إلی نظر الناظر البصیر الخبیر الماهر، عفی الله عن الزلل في المعاثر.ا

  5الخوئی)قدس سره( أیضا فی هذا التعبیر.

أن الجواب ال بدل أن یکون بحیث یحتفظ فیه علی الظواهر فإن أکثر ما قیل فی الجواب  وال یخفی

رضوان الله تعالی علیهم )المشهور  نل إری الظاهر هذا من جهة ومن جهة أخ خالفللفظ علی  حمل  

ال یمکنه التصرف فی الصبرة وأن المشتری ذکروا أیضا فی مسألة بیع هذه الصبرة إال صاعا  (أجمعین

ری ط المشتکما ذکروا أنه لو فرل  ،یتوقف ذلک علی االستیذان من البائع مما یدل علی عدم االشاعة

ولی اال کما فی المسألة من الباقی المستثنی أداءوجب علیه  فتلف نصف الصبرة کان التالف علیه و

 فالتفریق بینهما إنما هو فی صورة التلف السماوی.
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 االشکال جواب 

 تظهرهاسفی المعین کما  أن المبیع فی المسألة االولی کلی    وأراه فی الفرق بین المقامین هذی وال

لی ا صادقا عکلیل  المشتری کبمعنی أن البائع قد ملل  (رضوان الله تعالی علیهم أجمعین)المشهور 

لیا فی کان ک نه فی مصداق  عیل م ی  قبضه البائع ولمصادیق متعددة من هذه الصبرة الخارجیة فما لم ی  

 ن الباقیم الصبرة وعلیه فلو تلف نصف الصبرة قبل قبض المشتری لکان علی البائع تسلیم المبیع

 .کما هو مسلم ومفروض

وهذا بخالف المستثنی فی المسألة الثانیة فإن المفروض أن البائع قد باع هذه الصبرة الخارجیة 

یع له باق  علی ملک البائع وال یتوقف تملک الباواستثنی منها صاعا فهذا المستثنی الکلی فی المعین 

 ه عن ملکبداهة أن هذا الصاع لم یقع علیه البیع فال وجه لخروج ؛علی قبضه أو إقباض المشتری

  .علی القبض نه فی مصداق  نعم یتوقف تعیل  .مستثنی منهالبائع بمجرد بیع ال

 صور: ال یخلو المقام من أربعوعلیه فلو تلف نصف الصبرة 

 االولی: الصورة 

 ال کلل م متیازال وحکمه واضح وبعد قبض البائع الصاع   أن یکون التلف بعد قبض المشتری الصبرة  

 .ةة الثانیة والثالثبخالف الصور االشکالمحل فهذه الصورة خارجة عن  واحد منهما عن صاحبه

 الصورة الثانیة: 
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هذه الصورة  یالمستثنی والحکم ف وقبل قبض البائع الصاع   أن یکون التلف بعد قبض المشتری الصبرة  

ن تالف مالصاع المستثنی مشاع  بل لعدم الترجیح بین کون ال ال ألنل  ،هو کون التلف منهما معا

  .المشتری أو من البائع

والسرل فی ذلک أن المشتری بقبضه الصبرة صار مالکا للمبیع کما أن البائع کان مالکا للصاع الکلی 

انطباقه  تثنی علی التالف کذلک یحتملسلصاع الموعلیه فلو تلف نصف الصبرة فکما یحتمل انطباق ا

 .معین(علیهم أجتعالی کما ذکره المشهور )رضوان الله  ال بدل من التنصیف علی الباقی وحیث ال مرجحل 

من الصبرة أیضا یحتمل کون الصاع المبیع من التالف کما یحتمل کونه من  فی بیع صاع   :ال یقال

 الباقی فال بدل من التنصیف.

بعد قبض المشتری فهو فی حکم الصورة االولی وإن کان قبله فاحتمال  نصفإن کان تلف ال :ألنا نقول

انطباق الصاع علی التالف وإن کان ممکنا عقال إال أن المفروض أن الحکم بکون التلف من مال 

ان المبیع و کالمشتری متوقف  علی قبضه؛ لقاعدة أن تلف المبیع قبل قبضه من مال بائعه وعلیه فل

ال وجه النفساخ  إال أنه ک بالکلی فی المعینیا حقیقیا لکان تلفه قبل القبض من مال البائع فما ظنل جزئ

قال الشیخ  ،ما أمکن انطباق المبیع علی الباقی وهذا بخالف ما لو کان المبیع جزئیا حقیقیا البیع بعد

االعظم)قدس سره( فی ذیل المسألة االولی: لو تلف بعض الجملة و بقي مصداق الطبیعة انحصر حقل 

وقلف بخصوصه، إالل أنله یت ألنل کلل فرد من أفراد الطبیعة و إن کان قابالا لتعللق ملکه به المشتري فیه،
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 علی تعیین مالك المجموع و إقباضه، فکلل ما تلف قبل إقباضه خرج عن قابلیلة ملکیلته للمشتري فعالا 

 6فینحصر في الموجود.اه

لبیان عدم  إنما هوباحتمال انطباق الکلی فی المعین علی التالف أو علی الباقی  ناتعبیروال یخفی أن 

  .اهر معینا فی الواقع کما هو واضحال لکون المبیع مجهوال فی الظ المرجح

أن ما استندنا إلیه فی الحکم بالتنصیف وهو عدم المرجح قد تمسک به المشهور وال یخفی أیضا 

ی ففی ما لو تحقق قبض المشتری علی جمیع الصبرة  أیضا ()رضوان الله تعالی علیهم أجمعین

، قال الشیخ االعظم)قدس سره( فی ذیل بیع الصاع من الصبرة: أنل المبیع إنلما یبقی المسألة االولی

اا بالمشتري، و إن قبض في  ا عداه کان مختصل ا إذا ق بض، فإن ق بض منفرداا عمل کللیاا ما لم یقبض و أمل

، لحصول أمانة حصلت الشرکة و الباقي ع مجموع الصبرة فیکون بعضه وفاءا قبضه البائضمن الباقي بأن أ

ماله في یده و عدم توقلفه علی تعیین  و إقباض  حتلی یخرج التالف عن قابلیلة تمللك المشتري له فعالا 

ح ه في الباقي، فحینئذ  حساب التالف علی البائع دون المشتري ترجیح  بال مرجل فیحسب  ،و ینحصر حقل

 7علیهما.اه

لفه من مال فکون ت فی المعین إال أنه فی المسألة االولی مبیع   والحاصل أن الصاع فی المسألتین کلی  

علی قبضه وهذا بخالف الصاع فی المسألة الثانیة فإنه وإن کان کلیا فی المعین أیضا  ف  وقوشتری مالم

ن المفروض أنه باق علی ملکه ولم یقع علیه إال أن کون تلفه من مال البائع ال یتوقف علی قبضه أل
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العقد إال أنه حیث کان المفروض قبض المشتری للصبرة فحیث ال مرجح فی البین یکون التالف 

 لی السواء. علیهما ع

 هذا کله لو کان المشتری قابضا للمبیع وهو هذه الصبرة الخارجیة.

 الصورة الثالثة:

معلوم أن فمن ال وقبل قبض البائع الصاع   تلف نصف الصبرة قبل قبض المشتری الصبرة   لو وهی ما

انفساخ العقد فی مقدار النصف فیکون هو تلف المبیع قبل قبضه من مال البایع مقتضی قاعدة أن 

 حمن الثمن وحیث ال مرجل  ن من االمضاء بحصة  التالف من مال البائع فحسب إال أن المشتری یتمکل 

یضا لکون المستثنی من خصوص التالف فیکون المشتری مستحقا لتمام الباقی بحصته من ههنا أ

الثمن أو من خصوص الباقی لیکون المشتری مستحقا لغیر الصاع من الباقی فیلزم التنصیف فیکون 

 المشتری مستحقا لغیر نصف الصاع من الباقی بحصته من الثمن ال أکثر.

 الله تعالی علیهم أجمعین بکون التلف فی المسألة الثانیة منهما.وعلیه فیتم فتوی المشهور رضوان 

ف المشتری فی الصبرة ولو قبل قبض البائع المستثنی فإن ح الوجه فی جواز تصرل وبهذا البیان یتضل 

التصرف فیه علی إذن  جواز المفروض أن المبیع جزئی حقیقی ولیس کلیا أو مشاعا حتی یتوقف

 البائع.

من عدم ا ما ذکرن کون التلف فی صورة إفراط المشتری متعینا فی ماله فإنل کما اتضح الوجه أیضا فی 

 ف ضامنا.  تالف بنفسه مرجح  لکون المتل  ی فی هذا الفرض؛ بداهة أن اإلح ال یتأتل المرجل 
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وحاصل الجواب أن الصاع فی المسألتین وإن کان کلیا فی المعین إال أن نکتة الفرق یکمن فی کیفیة 

فال وجه لکون تلفه من مال المشتری ما لم یقبضه  الولی هذا الصاع الکلی مبیع  أخذه ففی المسألة ا

ولو فی ضمن المجموع وأما فی المسألة الثانیة فهذا الصاع الکلی مستثنی من المبیع فهو باق علی 

ملک مالکه فال یتوقف الحکم بکون تلفه من البائع علی قبضه غایة االمر لو کان المشتری قابضا للصبرة 

البائع  فالتلف وإن کان منوإن لم یقبضها قبل تعیین الصاع فی مصداق فالتلف علیهما لعدم المرجح 

بحصة الباقی  رة االمضاءإال أنه ال ینافی إمکان کون الصاع المستثنی من الباقی فیلزم التنصیف فی صو

 من الثمن والوجه فی ذلک هو نفس عدم المرجح.

 الصورة الرابعة:

صورة هو والحکم فی هذه ال وقبل قبض المشتری الصبرة   نصف بعد قبض البائع الصاع  أن یکون تلف ال

ن من االمضاء بحصة الباقی بکماله من الثمن ألن قبض کون التلف من البائع إال أن المشتری یتمکل 

البائع الصاع  قبل قبض المشتری یساوق بیع الموجود من الصبرة بتمامها من دون استثناء  فهذه 

 أیضا کالصورة االولی خارجة عن محل االشکال. الصورة

 تنبیه  

أن المبیع فی صورة بیع الکلی فی المعین هو الکلی ببعض مشخصاته الوجودیة وفاقا للسید 

ولو بلغ التقیید إلی ما أوجب انحصار مصداقه الخوئی)قدس سره( ولیس المبیع کلیا مقیدا فی الذمة 

خارجیة المنحصر المصادیق فی هذه الصبرة  الصبرة بل کلی  وال کلیا مشروطا بهذه فی هذه الصبرة 

فالفرق بین الکلی فی الذمة والکلی فی المعین هو علی ما صرح به الشیخ االعظم)قدس سره( أیضا 
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لصور هذه ا ویترتب الفرق بینواالمر بالصالة فی هذا المسجد  الفرق بین االمر بالصالة فی مسجد  

ع فی أنه لو تلفت الصبرة بأجمعها فقد تلف المبیوفی الذمة والمشروط  أعنی الکلی فی المعین الثالث

فینفسخ البیع بخالف ما لو کان المبیع کلیا مقیدا فی الذمة أو صورة الکلی فی المعین فی أیضا 

یار إما خیار تعذر التسلیم وإما خ غایة االمر مع تعذر التسلیم یثبت الخیار مشروطا فإنه ال یتلف أبدا

 شرط. تخلف ال

 

 

 

نوالحمد لله ربل العالمی  

 السید مهدی البادکوبی

ه.ق 1/1440/ج6  
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