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  مقدمه
در مباحث پيشين اشاره شد كه شارع مقدس براي حفظ حقوق متبايعين براي هر يك از ايشان در شرائط مختلفي 

  . حقّ فسخ معامله را قرار داده است
براي هر يك از بايع و مشتري حقّ خيار ثابت است در جائي است كه به واسطة بيع يا يكي ديگر از مواردي كه 

در اين گونه . شراء به ايشان عوض معيوب منتقل شده باشد و ايشان قبل از معامله از عيب آن آگاهي نداشته باشند
سخ معامله و رد عوض موارد هر كدام از ايشان كه در معامله صاحب عوض معيوب شده باشد، به حكم شرع حقّ ف

كه بيشتر مباحث درس  شود اطالق مي» خيار عيب«اين حقّ در اصطالح فقهي به . اش را دارد به صاحب قبلي
  .  حاضر به معرفي و تبيين احكام اين خيار اختصاص دارد

ر بين رد صاحب خيا مبني بر مخير بودن مشهور فقهافتواي  ،خيار عيبيكي از مسائل اساسي مطرح شده پيرامون 
  . است كه در اين درس به نقد و بررسي آن پرداخته شده است عوض و اخذ ارش

و نيز عموميت ساقط شدن حق رد و مطالبة ارش به واسطة آگاهي از معيوب بودن عوض يا تبرّي از عيوب آن، 
مهم ز احكام او اختصاص ارش به عوض معيوب در عقد بيع معامالت، غير از نكاح جواز رد عوض معيوب در 

  . شود درس به آن اشاره مياين باشد كه در  خيار عيب مي
جواز رد عوض معيوب و عدم اختصاص خيار عيب به مشتري از احكامي هستند كه مستندات آن مورد بررسي 

  . قرار خواهد گرفت و ادلة باقي احكام خيار عيب در درس بعدي دنبال خواهد شد
 دالئل برخي احكام باقي مانده از خيار غبن مثل دليل ثبوت ه مسائل خيار عيب،در درس حاضر قبل از پرداختن ب

   .  گردد ، ارائه ميخيار غبن از زمان عقد، شمول خيار غبن براي خريدار و فروشنده و اعتبار جهل در ثبوت خيار غبن
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  متن عربي
 ثبوت الخيار عند ثبوت ألن المشترط ضمناً ف- ظهور الغبنمن حين للقول بكونه  خالفاً- و اما انه من حين العقد-2

  .في محله و ان لم يظهر، و عليه إذا فسخ المغبون قبل ظهور غبنه وقع الغبن واقعاً
  .فالشتراك النكتة  و اما التعميم للبائع و المشتري-3
  .فالختصاص نكتة الخيار المتقدمة بحالة الجهل،  و اما اعتبار الجهل-4
   خيار العيب-6

 اال مع احداث التخيير بينه و بين المطالبة باالرشو المشهور . انتقل إليه بالبيع أو الشراء ما فيه عيب كان له ردهكل من 
  . فيتعين االرش،حدث فيه

  .التبرئ منهو يسقطان مع العلم بالعيب او 
  . بالبيع و ان كان االرش خاصاً- ما عدا النكاح-و الخيار في الرد يعم جميع المعامالت

  :و المستند في ذلك
رجل اشترى زق «: صحيحة ميسر عن أبي عبد اللّه عليه السالمكفقد دلّت عليه عدة روايات، ،  اما جواز رد المعيب-1

ان كان يعلم ان ذلك يكون في الزيت لم يرده، و ان لم يكن يعلم ان ذلك يكون في : زيت فوجد فيه درديا، فقال
  .»الزيت رده على صاحبه

فكرة الشرط فهم منها عدم الخصوصية للزيت فان تم ذلك و اال امكن تخريج الحكم علي طبق القاعدة من خالل و قد ي
  . السالمة و الخيار لنفسه على تقدير عدمهاالضمني، فان كل من يقدم على معاملة يشترط ضمناً

  .يفلعدم اختصاص فكرة الشرط الضمني بالمشتر،  و اما التعميم للبائع و المشتري-2
فال رواية تدلّ عليه و انما الوارد ثبوت االرش عند حصول ،  و اما التخيير بين الرد و االرش الذي صار له المشهور-3

و يجوز ان يكون ذلك من باب تعين الرد حالة عدم التصرف، و االرش حالة التصرّف . بعض التصرّفات المانعة من الرد
  .عذّر اآلخرو ليس من باب تعين أحد طرفي التخيير بت
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  مبدأ خيار غبن
مغبون پس از علم به غبن مسلماً خيار دارد، لكن آيا ظهور غبن شرط شرعي براي حدوث خيار است يعني تا قبل 

شود؟ يا اين كه  از علم به غبن او حق خيار ندارد و در واقع هم خيار نبوده و در هنگام علم به غبن خيار حادث مي
ار داشتن مغبون از زمان عقد است؟ مثالً اگر مشتري يا بايع بعد از يك هفته فهميد علم به غبن كاشف از حق خي

شود يا علم او   است، از همان زماني كه علم به غبن پيدا كرد، حق خيار براي او ثابت مي كه در معامله مغبون شده
ن ثبوت خيار غبن دو قول به غبن كاشف از حق خيار داشتن او از همان هنگام عقد خواهد بود؟ در مبدأ و زما

   :1وجود دارد
  ظهور غبناز زمان : قول اول

   محال است،-  علم به غبن– قبل از تحقق سبب - خيار–علم به غبن سبب خيار است و از آنجا كه تحقق مسبب 
  . شود در نتيجه خيار غبن پس از علم به غبن ثابت مي

  از زمان عقد: قول دوم
ت خيار غبن اشاره شد كه هر يك از طرفين معامله براي خود در عقد به صورت در بيان استدالل فني براي ثبو

گونه كه از ظاهر  همان. ضمني اين شرط را قرار داده است كه اگر در معامله مغبون واقع شد حق خيار داشته باشد
دهند، نه بر  ر ميشود، هر يك از طرفين خيار را در صورت تحقق واقعي غبن براي خود قرا اين اشتراط استفاده مي

علم به غبن، لذا در معامله هر يك از طرفين كه مغبون واقع شود، خيار غبن براي او از همان هنگام غبن صورت 
  . ثابت است هر چند بعداً علم به غبن برايش حاصل شود

  ثمره اختالف
د، طبق قول اول كه مبدأ خيار  معامله را فسخ نمايعلم به غبناي مغبون واقع شود، و قبل از  اگر مشتري در معامله

 براي عقدباشد، فسخ او نافذ نيست اما طبق قول دوم كه خيار غبن را از همان هنگام  غبن بعد از علم به آن مي
  . دانست، فسخ او صحيح و نافذ خواهد بود مغبون ثابت مي

    دليل شمول خيار غبن براي طرفين معامله
كند كه مغبون بايع يا مشتري  و تفاوتي نمي. ر غبن براي مغبون ثابت استيكي از احكام خيار غبن اين بود كه خيا

 خيار  علميدليل عموميت خيار غبن براي هر دو طرف معامله با توجه به نظريه شرط ضمني كه در توجيه. باشد
ي، در زيرا بر اساس نظريه شرط ضمني هر دو طرف معامله يعني بايع و مشتر. شود غبن ارائه گرديد، معلوم مي

لذا هر كدام از ايشان . دهند معامله به صورت ضمني براي خود شرط خيار را در صورت مغبون واقع شدن، قرار مي
  . در معامله مغبون واقع شود، براي او حق خيار غبن ثابت است

                                                 
در غنيه گفته شده است اجماع قائم است بر . شود ظاهر كتاب مبسوط و غنيه و شرايع اين است كه خيار غبن با ظهور و علم به غبن ثابت مي. 1

نزد علماي اماميه همانا غبن سبب ثبوت خيار است و مراد از گفتار علماء : گويد در مقابل عالمه در تذكره مي. كه ظهور غبن سبب خيار است اين
شود، تصرفات قبل از علم به غبن است كه همين گفتار ظاهر در اين است كه قبل از علم خيار ثابت  گويند، خيار غبن با تصرف ساقط نمي كه مي

  . »176 ص 5مكاسب جلد «. شود است و لكن با تصرف ساقط نمي
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  دليل شرطيت جهل در تحقق خيار غبن 
در ثبوت خيار غبن براي . شود ميروشن  شرط ضمني ة با تامل در نظري نيزل براي ثبوت خيار غبنشرطيت جه

مغبون اين گونه استدالل شد كه هر يك از طرفين معامله براي خود در ضمن معامله  در صورت مغبون شدن شرط 
دهند و از آنجا كه اگر فروشنده با علم به اين كه كاالي خود را به كمتر از بهاي واقعي آن معامله  خيار قرار مي

 اقدام به خريد و فروش كند،  علم به اين كه كاال را به بيشتر از بهاي واقعي آن خريداري ميكند يا خريدار با مي
. باشد شرط ثبوت اين خيار جهل طرفين به قيمت واقعي كاال مي، صادق نيست، كنند، ديگر بر ايشان عنوان مغبون

ن ثابت نيست، بلكه در صورت علم  مغبون با علم به قيمت واقعي اقدام به بيع كند، خيار غب اگربه عبارت ديگر
  »FG«. 1اصالً غبن محقق نشده، تا حكم خيار بر آن مترتب شود

      
  
  
  

  تطبيق
 فألن المشترط ضمناً ثبوت الخيار عند ثبوت - خالفاً للقول بكونه من حين ظهور الغبن- و اما انه من حين العقد-2

  . قبل ظهور غبنه وقع في محلهالغبن واقعاً و ان لم يظهر، و عليه إذا فسخ المغبون
 پس به – بر خالف قول به اين كه از زمان ظاهر شدن غبن است – از زمان عقد است خيار غبن و اما اين كه - 2

است هنگام ثبوت واقعي غبن شرط شده ثابت بودن خيار غبن به صورت ضمني  عقدكه آن چه در دليل است اين 
 در محل خود واقع ، فسخفسخ كندمعامله را قبل از ظهور غبنش  مغبون اگربراين  غبن ظاهر نشود، و بناهر چند كه
  .شده است

  .فالشتراك النكتة  و اما التعميم للبائع و المشتري-3
  . اشتراك نكته استدليل بايع و مشتري پس به اي برخيار غبنل وم و اما ش- 3
  .الجهلفالختصاص نكتة الخيار المتقدمة بحالة  و اما اعتبار الجهل، -4
  .است كه گذشتبه حالت جهل   غبن اختصاص نكته خياردليل و اما معتبر بودن جهل، پس به - 4

Sco١ ٠٥:٣٥ 

                                                 
يعني ضرر به قدري باشد كه در مثل آن .  غبن فاحش باشديكي ديگر از شرائط تحقق خيار غبن كه در كتاب به آن پرداخته نشده اين است كه. 1

 . مقدار مردم حاضر به تسامح نباشند

                مستندات احكام خيار غبن

  . مني نظرية شرط ض :اصل ثبوت خيار غبن. 1
  . اشتراط ضمني ثبوت خيار هنگام ثبوت غبن واقعاً: ثبوت خيار غبن از حين عقد. 2
  .تحقق اشتراط ضمني از طرفين: تعميم خيار غبن براي بايع و مشتري. 3
 . عدم صدق مغبون بر عالم: اعتبار جهل در ثبوت خيار غبن. 4
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  خيار عيب
است كه به هر يك از طرفين معامله در صورت معيوب بودن عوضي كه به حقّ رد عوض و فسخ معامله خيار عيب 

  . 1كند دا ميايشان به سبب فروختن يا خريدن منتقل شده، اختصاص پي
  اختالف در اختيارات صاحب خيار

  اولقول 
 و گرفتن – فسخ معامله يعني –ند كه صاحب خيار بين رد عوض معيوب به مالك سابق آن ا همشهور فقهاء قائل شد

  .  مخير است2ارش
                                                 

تحقيق اين مساله در كتاب مهذّب . شود؟ مسئله اختالفى است آيا خيار عيب تنها در بيع شخصى جريان دارد يا در بيع كلّى نيز جارى مى. 1
 .  بيان شده است185 -184/ 17االحكام 

ب در حيوان، وجود چيزى افزون بر اصل خلقت، مانند داشتن انگشت اضافى در دست يا پا و يا نقصان از اصل خلقت از قبيل كورى و مراد از عي
در غير حيوان، بيرون بودن از مجراى طبيعى و عادى است، مانند آنكه براى زمين موضوع معامله خراج سنگينى خارج از حد متعارف قرار داده 

در كلمات فقها دربارة مفهوم عيب و مصاديق آن، مباحث زيادى مطرح است؛ از اين رو، برخى، براى تعيين مصاديق آن، عرف را مالك البته  .باشند
   .اند دانسته

 عيب كاشف از ثبوت خيار هنگام عقد است؟ ظاهر كلمات بسيارى قول اول آشكار شدنآيا مبدأ ثبوت خيار زمان آشكار شدن عيب است يا 
   .اند يكن برخى، تصريح به قول دوم كرده ل است؛

بنابر اين قول، . قول دوم مشهور است.  فورى است يا با تراخى نيز ثابت است، اختالف است-  عيب معلوم شدن پس از-در اينكه خيار عيب
: ، ص3 هب اهل بيت عليهم السالم، جفرهنگ فقه مطابق مذ«. شود اعمال خيار و فسخ عقد، فوريت ندارد و با تأخير در اقدام، حقّ خيار ساقط نمى

551 ». 
  .مال پرداختى براى جبران خسارت مالى يا بدنى: ارش. 2

اى مشخص نشده به خسارت ديده پرداخت  ارش، مقدار مالى است كه به عنوان جبران خسارت مالى يا بدنى كه در شريعت براى آن اندازه
  .ه استهاى تجارت و ديات سخن رفت گردد و از آن در باب مى

   :ترين موارد ارش عبارتند از مهم: موارد ارش
خريدارى كه كااليى خريده و معيوب از كار در آمده است خيار عيب دارد و بنابر قول مشهور بين فسخ عقد و بين موافقت با آن و : ارش عيب. 1

  . گرفتن ارش مخير است
 بهاى پرداختى كاال باشد يا در كاالى مورد معامله، تفاوتى نيست؛ ولى از در استحقاق ارش در صورت آشكار شدن عيب بين صورتى كه عيب در

آنجا كه بهاى كاال بيشتر پول نقد است، و شكل، رنگ و ساير خصوصيات در ارزش آن تأثيرى ندارد، بحث پيدايش عيب در كاال، بيشتر در كلمات 
  . فقها مطرح است

گيرد و خريدار حق دارد   به اين معنا كه مقدارى از بها در مقابل صفت سالم بودن كاال قرار مىدر اين كه ارش بخشى از بهاى پرداختى كاال است
تواند به جهت عيب  آن را از فروشنده باز پس گيرد يا به عنوان غرامت است به اين معنا كه تمامى بهاى كاال به فروشنده منتقل شده و خريدار مى

  . قول نخست واجب است پرداخت ارش از جنس خود بها باشد، بر خالف قول دومبنابر . از او غرامت بگيرد اختالف است
اگر در بازار، ما به التفاوت قيمت سالم و معيوب با قيمتى كه به عنوان بها پرداخت شده متفاوت باشد مانند آن كه كااليى را به دويست تومان 

  .  به التفاوت بر اساس قيمت پرداختى محاسبه شودخريده در حالى كه بهاى آن در بازار پانصد تومان است بايد ما
 قبض كاال و بهاى آن و يا كمترين قيمت از دو زمان ياد شده، اختالف  گيرد يا قيمت روز در اين كه در محاسبة قيمت، قيمت روز عقد مبنا قرار مى

  . است
گردد؛ سپس نسبت ميان مقدار زيادى از آن دو  ص مىبراى محاسبة ارش، نخست قيمت سالم و نيز معيوب كاال مشخ: چگونگى محاسبة ارش

   .شود آيد و به همين نسبت از قيمت مورد توافق و نه قيمت واقعى استخراج مى قيمت با قيمت صحيح به دست مى
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٦

ا به با اين توضيح كه شخصي كه عوض معيوب به او منتقل شده مختار است كه معامله را فسخ، عوض معيوب ر
مالك سابق ارجاع و عوضي كه به او داده پس بگيرد يا اين كه در مقابل عوض معيوبي كه به او منتقل شده از مالك 

  . سابق آن أرش بگيرد
  تبصره

 يا موجب خروج آن -رچه مانند بريدن پا-  آن گرددو تحول تغيير سبب كه صورتي معيوب، به  عوضتصرف در 
باعث سقوط خيار و از بين رفتن حق فسخ  -برده، فروختن، اجاره دادن و هبة مالمانند آزاد كردن  -از ملك شود 

  . فقط حق اخذ ارش عوض معيوب ثابت است  در اين صورتشود و مىمعامله 
فقط اختيار گرفتن مخير نيست و بين رد و ارش به عبارت ديگر در صورت ايجاد تغيير در عوض معيوب، شخص 

  . فسخ معامله براي او ثابت نيستخيار و اما حقّ رد عوض به مالك سابق و . داردأرش از مالك سابق عوض را 
  دومقول 

فسخ معامله خيار  در عوض فقط غييرند كه صاحب خيار در صورت عدم تا هدر مقابل قول مشهور بعضي قائل شد
  . ز طرف مقابل بگيردتواند، أرش آن را ا  آن فقط ميغييرو ارجاع عوض به مالك سابقش را دارد و در صورت ت

بلكه در صورت عدم تغيير در عوض معيوب خيار او . طبق اين قول صاحب خيار بين رد و اخذ ارش مخير نيست
او در اخذ ارش از مالك حقّ در رد عوض به مالك سابق و فسخ معامله متعين است و در صورت تغيير در آن، 

  . سابق متعين است
                                                                                                                                                                  

نسبت ميان زيادى تاد تومان است، شبه عنوان مثال اگر كاال به نود تومان خريدارى شده و قيمت سالم آن يكصد و بيست تومان و معيوب آن ه
  .شود بنابراين يك سوم نود تومان به مشترى بازگردانده مى .ان با قيمت سالم نسبت يك سوم استاز دو قيمت، يعنى، چهل توم
شده ترين آن و يا ميانگين بين آن دو، احتماالتى ذكر  گيرد يا پايين گذارى آيا باالترين قيمت مبناى محاسبه قرار مى در صورت اختالف در قيمت

  . ليكن معروف، احتمال اخير است
پردازد در مواردى كه در آن دية خاصى تعيين نشده است  به مالى كه جنايتكار در مقابل جنايت انجام داده به طرف آسيب ديده مى: ارش جنايت. 2

  .شود نيز گفته مى» حكومت«گردد كه به آن  ارش جنايت اطالق مى
 ديده را برده فرض كرده و قيمت  ها عبارت است از آن كه فرد آسيب هايى ذكر شده كه يكى از آن يت راهبراى محاسبة ارش جنا: چگونگى محاسبه

  .شود سالم و معيوب آن و نيز نسبت ميان مقدار زيادى از آن دو قيمت با قيمت سالم را به دست آورده و به همين نسبت از دية نفس كسر مى
ض برده بودن هشتصد تومان و ارزش معيوب آن ششصد تومان باشد، مقدار زيادى دويست تومان و به عنوان مثال اگر ارزش فرد سالم در فر

 دويست و پنجاه -در نتيجه از اصل ديه كه هزار مثقال شرعى طال است يك چهارم . باشد نسبت ميان هشتصد و دويست، نسبت يك چهارم مى
  . گردد  به آسيب ديده پرداخت مى- مثقال

ارش جنايت آن است كه اگر عضوى كه جنايت روى آن انجام گرفته و از بين رفته دوباره بهبود يابد مانند آن كه دندان شكسته از موارد پرداخت 
  . شده، رشد كند يا موهاى زايل شدة سر و محاسن دوباره برويند، ارش آن بايد پرداخت گردد

برداشتن بكارت وى توسط غير مالك يا كسى كه به منزلة مالك است، به مالى كه براى جبران نقص وارد بر كنيز به جهت : ارش بكارت. 3
   .گردد شود، ارش بكارت اطالق مى پرداخت مى

  . شود بنابراين ما به التفاوت قيمت كنيز بكر و غير بكر به مالك آن داده مى
دهم قيمت كنيز و قول ديگر پرداخت باالترين  پرداخت يك - كه به مشهور نسبت داده شده است- دو قول ديگر نيز در مسأله وجود دارد، نخست

  . باشد  مي- ما به التفاوت قيمت بكر و غير بكر يا يك دهم قيمت-قيمت از دو امر ياد شده 
 . » با تصرف و تلخيص356 تا  354: ، ص1 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السالم، ج«
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٧

  1 رد و ارشمسقطات
    از عيب قبل از عقدآگاهى. 1

از عقد، نسبت به وجود عيب در عوضي كه قرار است در معامله به ايشان منتقل اگر هر يك از بايع و مشتري قبل 
  . شود شود، علم داشته باشند، و با آگاهي اقدام به معامله نمايند، حق رد عوض و يا دريافت ارش ساقط مي

   تبرّى از عيب. 2
من مبيع را به : بايع بگويدمثل اين كه ز طرفين معامله از عيوب مال خود تبرّي بجويند در صورتي كه هر كدام ا

فروشم يا مشتري بگويد من اين ثمن را به همين صورتي كه هست به عنوان عوض به  همين صورتي كه هست مي
ي نداشته و براي تعهداند،  دهم، هيچ يك از طرفين در قبال عيوب عوضي كه به طرف مقابل منتقل نموده ميو ت

به عبارت ديگر تبرّي از . طرف مقابل نيز حق خيار يا اخذ ارش در صورت معيوب بودن عوض ثابت نخواهد بود
  . باشد عيوب عوض سبب سقوط حق خيار و اخذ ارش مي

                                                 
باشد و اسباب سقوط خيار منحصر در آن نيست  ه به بعضي از اسباب سقوط خيار و ارش مينكتة قابل توجه اين كه اسباب مذكور در متن اشار. 1

اسباب سقوط خيار به تنهايى، اسباب سقوط خيار و ارش و اسباب : اند بلكه تحقيق مطلب اين است كه اسباب سقوط در خيار عيب سه گونه
  :گردد نه ارائه ميسقوط ارش به تنهايى، كه براي تكميل مطلب مسقطات هر قسم جداگا

اگر هنگام عقد به التزام به مفاد عقد و عدم فسخ آن و در صورت معيوب بودن كاال : تصريح به التزام عقد و اسقاط رد. 1 :اسباب سقوط خيار. الف
  .شود و فسخ عقد صحيح نيست به گرفتن ارش آن تصريح شود، با آشكار شدن عيب تنها ارش ثابت مى

 عقد صحيح نخواهد  شود و برهم زدن اى كه موجب تغيير هيئت و اوصاف آن گردد خيار ساقط مى  مال معيوب، به گونهبا تصرف در: تصرف. 2
برخى قدما، تصرف پس .  در سقوط خيار با تصرف، تفاوتى بين تصرف قبل از علم به عيب و بعد از علم به آن نيست. بود؛ ليكن ارش ثابت است

چنان كه منقول از برخى ديگر از قدما عدم سقوط خيار با تصرف قبل از علم به . اند ، موجب سقوط ارش دانستهاز علم را عالوه بر سقوط خيار
  . عيب است

اگر پس از تحويل كاال به خريدار، نزد وى در كاال عيبى پديد آيد، مانند فلج شدن پاى برده، : يب در مال معيوب پس از تحويل آنپديد آمدن ع. 3
تواند ارش  تواند معامله را برهم زند؛ هرچند مى شود و خريدار نمى ب، مضمون بر خريدار باشد نه فروشنده، خيار عيب ساقط مىدر صورتى كه عي

  . دريافت كند
  .تلف شدن عين مال. 4
  . شرط سقوط خيار عيب در ضمن عقد. 5
. 4 شرط سقوط خيار و ارش در ضمن عقد؛ .3 بعد از عقد؛ اسقاط خيار و ارش. 2 آگاهى از عيب قبل از عقد؛. 1 :اسباب سقوط خيار و ارش. ب

  . تبرّى از عيب
. 3 تصرف در مال پس از آگاهى از عيب؛ .2بل از آگاهى از آن؛ زوال عيب ق. 1 :اند برخى فقها اسباب زير را موجب سقوط خيار و ارش دانسته

در مال معيوب ياد شده پيدايى عيب جديد . 4، مانند بردة اخته؛ مت آن نشده استتصرف در مال معيوبى كه عيب موجود در آن موجب كاهش قي
  . تأخير انداختن عمل به مقتضاى خيار. 6 ربا، گرفتن ارش در آن جايز نيست؛ ثبوت يكى از موانع رد در مال معيوبى كه به جهت. 5نزد خريدار؛ 

آشكار بنابر ديدگاه برخى، جايى كه . 3رش به تنهايى پس از عقد؛ اسقاط ا. 2؛ شرط سقوط آن در ضمن عقد. 1 :اسباب سقوط ارش به تنهايى. ج
كن برخى اين سبب را عيب در مال معيوب موجب افزايش قيمت آن از مال سالم شود و يا در كاهش قيمت آن تأثير گذار نباشد؛  ليشدن 

ى را به هم جنس آن بخرد و يكى معيوب از كار درآيد، نظير جايى كه از گرفتن ارش، ربا الزم آيد، مانند موردى كه مالى رباي. 4 اند؛  نپذيرفته
: ، ص3 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السالم، ج«. اند برخى، در اين صورت نيز گرفتن ارش را جايز دانسته. خريدن گندم در برابر گندم

 . »553 و  552
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٨

  تذكر 
ز اختيار داشتن شخص در رد عوض معيوب اختصاصي به عقد بيع نداشته و در ساير معامالت غير از نكاح ني

  . شود اما جواز اخذ ارش عوض معيوب اختصاص به بيع دارد و شامل معامالت ديگر نمي. جاري است
 بنابراين اگر در عقد اجاره عوض منتقل شده به هر يك از موجر و مستأجر معيوب باشد، براي ايشان خيار رد

  »FG«.  ندارداما براي ايشان حق دريافت ارش عوض معيوب وجود. عوض و فسخ معامله ثابت است
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تطبيق
   خيار العيب-6
   خيار عيب- 6

و المشهور التخيير بينه و بين المطالبة باالرش اال مع احداث . كل من انتقل إليه بالبيع أو الشراء ما فيه عيب كان له رده
  .حدث فيه، فيتعين االرش

و . اي او حق رد آن ثابت است عيب است برنكه در آچيزي به او منتقل شده  ن،خريديا  فروختنهر كسي كه با 
مگر در صورتي كه تغييري در آن ايجاد شود، كه در اين  استبين رد و بين طلب كردن خسارت تخيير مشهور 
  .خسارت متعين است، صورت

  .و يسقطان مع العلم بالعيب او التبرئ منه
شوند  ميساقط آن با علم داشتن به عيب يا با تبري جستن از  و ارش،و رد.  

  . و ان كان االرش خاصاً بالبيع- ما عدا النكاح-و الخيار في الرد يعم جميع المعامالت
 هر چند كه خسارت اختصاص به بيع – غير از نكاح –شود  گرداندن شامل همه معامالت ميو اختيار داشتن در بر

  .دارد
Sco٢ ١٢:٣٥ 

 احكام خيار عيب         

  .ر عيب براي هر يك از متبايعين در صورت معيوب بودن عوض منتقل شده به ايشانثبوت خيا. 1
مخير بودن صاحب خيار بين رد عوض معيوب و اخذ ارش در صورت عدم تغيير در آن طبق . 2

  . قول مشهور
تعين اختيار صاحب خيار به رد عوض معيوب در صورت عدم تغيير در آن و تعين اخذ ارش . 3

  .    ر آن، طبق قول غير مشهوردر صورت تغيي
  .   در صورت آگاهي از عيب يا تبرّي مالك آن قبل از بيع،سقوط خيار رد و اخذ ارش. 4
  . عموميت خيار رد عوض معيوب نسبت به تمام معامالت غير از نكاح. 5
  .  اختصاص ارش به عقد بيع. 6
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٩

  دليل جواز رد عوض معيوب
   1عزيز بن عبد الصحيحة ميسر. 1

السالم دربارة مردي كه يك ظرف روغن زيتون خريده و در آن  در اين صحيحه راوي از محضر امام صادق عليه
ر كدام را بيان حضرت در جواب او دو فرض را مطرح و حكم ه. كند  سوال مي كند، ناخالصي مشاهده مي

  :فرمايد مي
  فرض اول

وغن اقدام به خريدن آن كرده است، حق پس دادن آن به در صورتي كه مشتري با علم به وجود ناخالصي در ر
  . فروشنده را ندارد

  فرض دوم
  . تواند آن را به فروشنده برگرداند اگر مشتري از وجود ناخالصي در روغن اطالعي نداشته مي

السالم در فرض دوم مساله به روشني جواز رد عوض معيوب در صورت جهل مشتري به آن  از حكم امام عليه
  . شود تفاده مياس

ش كه روغن زيتون است بر مطلوب كه جواز رد عوض  عدم اختصاص آن به موردقبولداللت صحيحة ميسر با 
و اگر در الغاي خصوصيت از آن مناقشه شود، با تمسك به نظرية شرط ضمني، .  تمام خواهد بودباشد، معيوب مي

  . توان دليل ديگري براي اثبات آن اقامه نمود مي
  ية شرط ضمنينظر. 2

كنند كه در عقد به صورت ضمني سالمت عوض  در حالي اقدام به انجام معامله ميهر يك از فروشنده و خريدار 
پس با تمسك به اين . دهند  شرط خيار فسخ معامله را قرار مي،را شرط و براي خود در صورت عدم سالمت آن

  » FG«. شود ر ثابت مينظريه، جواز رد عوض معيوب و فسخ معامله براي صاحب خيا
  
  
  
  

  فائده
با تمسك به نظرية شرط ضمني براي اثبات جواز رد عوض معيوب، دليل عدم اختصاص خيار عيب به مشتري نيز 

زيرا اين نظريه اختصاص به مشتري نداشته و بايع نيز با فرض صحت ثمن و اشتراط ضمني خيار . شود روشن مي
در صورت به مشتري در نتيجه جواز رد ثمن توسط بايع . كند قد بيع ميعدم سالمت آن، اقدام به عدر صورت 

  .  شود  با استناد به همين نظريه، ثابت مي،معيوب بودن آن
                                                 

  .1يث  من أبواب أحكام العيوب الحد7 الباب 419: 12وسائل الشيعة . 1

            دليل جواز رد عوض معيوب
  .  عبدالعزيز با الغاي خصوصيت از آنصحيحة ميسر بن. 1
  

 .  تمسك به نظرية شرط ضمني در صورت اختصاص صحيحه به موردش.2
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١٠

  تطبيق
  و المستند في ذلك
  مستند در آن مطالب

رجل اشترى زق «: فقد دلّت عليه عدة روايات، كصحيحة ميسر عن أبي عبد اللّه عليه السالم اما جواز رد المعيب، -1
ان كان يعلم ان ذلك يكون في الزيت لم يرده، و ان لم يكن يعلم ان ذلك يكون في : زيت فوجد فيه درديا، فقال

  .1»الزيت رده على صاحبه
 ميسر از ةگرداندن معيوب، پس به تحقيق داللت دارد بر آن تعدادي از روايات، مانند صحيحاما جايز بودن بر - 1

اگر : يافت، پس حضرت فرمود  خريد و در آن ناخالصي زيتون روغنيمردي ظرف«: سالمامام صادق عليه ال
 است آن را به ناخالصي دانسته در روغن گرداند، و اگر نمي  است آن را بر نميناخالصي در روغندانسته  مي

  .»گرداند ميصاحبش بر 
  .و قد يفهم منها عدم الخصوصية للزيت فان تم ذلك

 پس مطلوب شود پس اگر اين تمام باشد فهميده مي  زيتونروغنحكم براي صوصيت نداشتن خو به تحقيق از آن 
   . شود ثابت مي

  .و اال امكن تخريج الحكم علي طبق القاعدة من خالل فكرة الشرط الضمني
  . وجود داردشرط ضمنيضمن نظرية  به دست آوردن حكم بر طبق قاعده از امكان االو 

  .لة يشترط ضمناً السالمة و الخيار لنفسه على تقدير عدمهافان كل من يقدم على معام
خيار براي خودش در حق و عوض سالم بودن  به صورت ضمنيكند در  زيرا هر كسي كه اقدام به معامله مي

  .كند شرط مي  آن راصورت عدم سالمت
  .فلعدم اختصاص فكرة الشرط الضمني بالمشتري و اما التعميم للبائع و المشتري، -2
  .است  اختصاص نداشتن شرط ضمني به مشتريدليل اما شامل شدن آن فروشنده و خريدار را، پس به - 2

Sco٣ ١٩:٣٨ 

  بررسي نظرية مشهور 
اند شخصي كه عوض معيوب به او منتقل شده، بين رد آن و اخذ  احكام خيار عيب گذشت كه مشهور قائلدر تبيين 

 ،روايات بابو . ته شود روايتي كه داللت بر اين تخيير كند وجود ندارددر نقد اين نظريه بايد گف. ارش مخير است
باشد، شخص حقّ فسخ  ر عوض معيوب كه مانع از رد آن كه در صورت انجام تصرفاتي ددارند داللت بر اين 

  .  مطالبة ارش كندند از اوتوا معامله و رد عوض را به طرف مقابل ندارد و فقط مي
در عوض اما اگر . شود تعين ارش در صورت ايجاد تغيير در عوض معيوب است ستفاده ميپس آنچه از روايات ا

  معيوب تغيير ايجاد نشد، آيا صاحب خيار بين رد آن و اخذ ارش مخير است؟ 

                                                 
.1 من أبواب أحكام العيوب الحديث 7 الباب 419: 12وسائل الشيعة . 1



١٠٢١٣٢٣ 

٥٢  
 )) متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر((

١١

در پاسخ به اين سوال بايد بگوئيم ممكن است تعين ارش در صورت ايجاد تغيير از باب تعين رد در صورت عدم 
  . دتغيير باش

 تا قول به تخيير ثابت – به عبارت ديگر اين احتمال وجود دارد كه تعين ارش از باب تعذّر رد عوض معيوب نباشد
ايجاد تغيير، رد عوض معيوب و در صورت ايجاد تغيير، اخذ كه در صورت عدم باشد  بلكه از اين جهت - شود

  .  در نتيجه قول به تخيير باطل باشدو استارش متعين 
  هجنتي

 دليلي براي تعيين احتمال  نيزروايتي كه بر ثبوت تخيير صاحب خيار بين رد و اخذ ارش داللت كند وجود ندارد، و
    1.تري نيز وجود دارد بلكه در مقابل آن احتمال قويدر صورت عدم ايجاد تغيير در عوض وجود ندارد تخيير 
   تطبيق

فال رواية تدلّ عليه و انما الوارد ثبوت االرش عند حصول ه المشهور،  و اما التخيير بين الرد و االرش الذي صار ل-3
  . بعض التصرّفات المانعة من الرد

كند، و آن داللت ، پس روايتي نيست كه بر آن ندا اقبال كرده كه مشهور به آن ارش و  رد و اما مخير بودن بين - 3
  .از تصرفات كه مانع از بازگرداندن هستند است هنگام حاصل شدن بعضي ارشچه وارد شده فقط ثابت بودن 

و يجوز ان يكون ذلك من باب تعين الرد حالة عدم التصرف، و االرش حالة التصرّف و ليس من باب تعين أحد طرفي 
  .التخيير بتعذّر اآلخر

ين  ااز باب و نه  باشد در حالت تصرفتعين ارش در حالت عدم تصرف، و تعين رد است كه آن از باب ممكنو 
  .  تعين داشته باشد متعذر بودن ديگريبه سببيكي از دو طرف تخيير كه 

Sco٤ ٢٦:٣٨ 

                                                 
 مانند صحيحة ميسر  – كند در باب معيوب بودن عوض رواياتي وجود دارد كه به صورت مطلق داللت بر رد عوض معيوب به مالك سابق مي. 1
 مانند صحيحة زراره كه در درس بعدي – در عوض معيوب داللت دارد  از سوي ديگر رواياتي وارد شده كه بر اخذ ارش در صورت ايجاد تغيير–

 اين است كه در صورت معيوب بودن عوض بايد آن - جمع بين مطلق و مقيد –مقتضاي جمع بين اين دو دسته از روايات . -شود به آن اشاره مي
نتيجه اين كه نه تنها دليلي .  در اين صورت بايد مطالبة ارش نموداش بازگرداند مگر اين كه در آن تغييراتي ايجاد شده باشد كه را به مالك قبلي

  . كند  بر بطالن آن داللت مي - حمل روايات مطلق بر مقيد -براي ثبوت فتواي مشهور مبني بر تخيير وجود ندارد بلكه دليل
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٥٢  
 )) متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر((
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  چكيده
 معلوم هر چند كه غبنغبن است،  هنگام وقوع ثبوت خيار اين كه آن چه در ضمن عقد شرط شدهبا توجه به . 1

  . نافذ استاز ظهور غبن قبل مغبون عقد توسط فسخ ؛ در نتيجه  عقد ثابت استزماننشود، لذا خيار غبن از 
ثبوت خيار غبن، نظرية شرط ضمني است و بايع و مشتري در اين نظريه مشترك هستند، از آن جا كه دليل . 2

  . شود عموميت خيار غبن براي هر دوي ايشان ثابت مي
د، زيرا با شو با استناد به نظريه شرط ضمني در اثبات خيار غبن، اعتبار شرطيت جهل براي ثبوت آن ثابت مي. 3

  . عدم صدق عنوان مغبون بر شخص عالم، خيار در حق او ثابت نخواهد شد
خيار عيب حقّ رد عوض و فسخ معامله است كه به هر يك از طرفين معامله در صورت معيوب بودن عوضي . 4

را بين رد و مشهور فقهاء صاحب خيار . كند كه به ايشان به سبب فروختن يا خريدن منتقل شده، اختصاص پيدا مي
  .دانند اخذ ارش مخير مي

5 .فقط جواز ، در غير اين صورت جايز است كه تغييري در آن ايجاد نشده باشددر صورتي  عوض معيوب رد
  . ارش ثابت است

  . آن از مسقطات خيار عيب هستندعلم داشتن به عيب، و يا تبري از . 6
  .شود ت ميغير از نكاح شامل همه معامال،   معيب رداختيار. 7
  . نيستثابتارش، اختصاص به عقد بيع دارد و در عقود ديگر . 8
  . شود ثابت مي معيوب جواز ردبا الغاي خصوصيت از صحيحة ميسر، . 9

 جواز رددر صورت اختصاص صحيحة ميسر به مورد مذكور در آن با تمسك به نظرية شرط ضمني، ثبوت . 10
  . طبق قاعده قابل اثبات است

  . شود  ثابت مي نيزدليل عدم اختصاص نظرية شرط ضمني به مشتري، عموميت اين خيار نسبت به بايعبه . 11
اند بر تعين ارش در صورت ايجاد تغيير در عوض معيب داللت دارند،  رواياتي كه در خصوص عيب وارد شده. 12

  . و روايتي كه بر تخيير صاحب خيار بين رد و ارش داللت كند، وجود ندارد
 


