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  مقدمه
كس با خريد در توضيح اين خيار گفته شد هر . خيار عيب دنبال شدبيان در درس پيشين ادامه مباحث خيارات با 

  . مالك قبلي و فسخ معامله براي او ثابت است شود خيار رد آن به منتقل كاالي معيوبي به او ،يا فروش
در ضمن بيان مسائل اين خيار به فتواي مشهور اشاره شد كه طبق نظر ايشان شخصي كه عوض معيوب به او منتقل 

 كه بازگرداندن آن به مالك ندباشد مگر اين كه در عوض تصرفاتي ايجاد ك  ارش مخير مي شده بين رد آن يا مطالبة
  . باشد كه در اين فرض فقط حق اخذ ارش براي او ثابت است شدهقبلي متعذر 

تخيير صاحب عوض معيوب بين خيار رد و ارش در هيچ روايتي به  كه  تحليل و بررسي نظرية مشهور گذشتدر
  . روايات باب فقط بر ثبوت ارش در صورت تعذر رد داللت دارنداشاره نشده و 

اي از روايات ثبوت ارش مطرح   مباحث صحيحة زراره را به عنوان نمونهدر درس حاضر با مروري اجمالي به اين
  . كند، پرداخته خواهد شد و در ادامه به بررسي روايتي از فقه رضوي كه داللت بر ثبوت تخيير بين رد و ارش مي

 اين شهرت فتوائي و اجماع منقول از ديگر مستندات فتواي مشهور هستند كه با طرح آن، بحث در خصوص حكم
  .  مساله به سرانجام خواهد رسيد

، سقوط رد و عدم حق مطالبة ارش در صورت آگاهي از عيوب يا جواز رد عوض معيوب در صورت تعذرعدم 
  . گيرد ديگر احكام خيار عيب و ارش هستند كه در اين درس مستندات آن مورد بررسي قرار ميتبري از آن، 

وب در جميع معامالت و اختصاص مطالبة ارش در عقد بيع پايان بخش بررسي ادلة عموميت جواز رد عوض معي
  . چنين درس حاضر است مسائل خيار عيب و هم

» خيار رؤيت«و » خيار تأخير«در مباحث آتي احكام خيارات با توضيح و بررسي احكام دو خيار ديگر با عنوان 
  . شود پيگيري مي
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  متن عربي
الرد حالة عدم التصرف، و االرش حالة التصرّف و ليس من باب تعين أحد طرفي و يجوز ان يكون ذلك من باب تعين 

ايما رجل اشتري شيئاً و به عيب و عوار لم «: السالم ، فالحظ صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليهالتخيير بتعذّر اآلخر
بيع الداء انه يمضي عليه الر و بذلك ، فاحدث فيه بعد ما قبضه شيئاّ، ثم علم بذلك العوا لهيتبرء اليه و لم يبين

  .»و يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به
فان خرج في السلعة عيب و علم المشتري فالخيار إليه ان شاء رده و ان شاء أخذه «:  ورد في الفقه الرضوي،أجل

  .»أو رد عليه بالقيمة ارش العيب
و ان أصرّ على ذلك بعض - عن االعتبار لعدم ثبوت نسبته إلى االمام الرضا عليه السالم بيد ان الكتاب المذكور ساقط
  .  و احتمل كونه من فتاوي ابن بابويه-األصحاب كصاحب الحدائق

، و اال فالمناسب اختصاص االرش يمكنه االستناد إلي ذلكنعم من يرى حجية الشهرة الفتوائية و االجماعات المنقولة 
  . الحدثامكان الرد بسبب بحالة عدم 

عدم جواز الرد عند احداث حدث، فلصحيحة زرارة المتقدمة و غيرها؛ علي ان فكرة الشرط الضمني قاصرة عن  و اما -4
  . اثبات جواز الرد في الحالة المذكورة

مة عن الشمول سقوط الرد و االرش حالة العلم أو التبرئ، فلقصور فكرة الشرط الضمني و النصوص المتقد و اما -5
  . لمثل ذلك

  .فلعدم اختصاص فكرة الشرط الضمني بالبيع بل تعم غيره،  و اما ان الرد بالعيب يعم جميع المعامالت-6
  . به-المدرك له التي هي - اجل يختص االرش بالبيع الختصاص صحيحة زرارة

.  فلعدم جواز فسخه اال بعيوب معينة مذكورة في محلها و اما استثناء النكاح،
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   يادآوري
عوض معيوب به او منتقل شده، بين رد در معامله اند شخصي كه   مشهور قائلدر درس گذشته توضيح داده شد كه

و روايات . د روايتي كه داللت بر اين تخيير كند وجود نداردگفته شدر نقد اين نظريه . آن و اخذ ارش مخير است
باشد، شخص حقّ فسخ  رفاتي در عوض معيوب كه مانع از رد آن كه در صورت انجام تصدارند باب داللت بر اين 

. تواند از او در مقابل معيوب بودن عوض مطالبة ارش كند معامله و رد عوض را به طرف مقابل ندارد و فقط مي
  : شود اي از اين روايات به درس حاضر موكول شد كه به آن اشاره مي ارائه نمونه

  1زرارة هصحيح
هر شخصي شيء معيوبي را خريداري «  :فرمايند السالم به صورت يك قاعدة كلي مي امام باقر عليهدر اين صحيحه 

كند كه عيوب آن تبيين يا از آن تبرّي نشده باشد، و بعد از گرفتن در آن تغييري ايجاد كرده باشد و سپس به عيب 
كه به سبب عيب از ارزش كاال كاهش ي قدار مبه و شود مي، همانا بيع در حقّ او نافذ كندو ايراد آن آگاهي پيدا 

  . 2»شود  به او بازگردانده ميعين اگر صحيح بود از ثمن آن كند پيدا مي
كند، و داللتي بر  شود صحيحه بر ثبوت ارش هنگام تصرف در عوض معيوب داللت مي گونه كه مالحظه مي همان

اين احتمال مان گونه كه بحث از آن گذشت و ه. حكم عوض معيوب در صورت عدم ايجاد تغييرات در آن ندارد
 بلكه از - تا قول به تخيير ثابت شود–وجود دارد كه تعين ارش در صحيحه از باب تعذّر رد عوض معيوب نباشد 

اين جهت باشد كه در صورت عدم ايجاد تغيير، رد عوض معيوب و در صورت ايجاد تغيير، اخذ ارش متعين است 
  . ير باطل باشدو در نتيجه قول به تخي

  اشكال
نظرية مشهور مبني بر تخيير صاحب خيار در صورت عدم ايجاد تغييرات در عوض معيوب بين رد و اخذ ارش 

السالم نقل شده به آن  صرف يك احتمال نيست بلكه در بعض روايات مانند روايتي كه از كتاب فقه الرضا عليه
  . تصريح شده است
  3فقه رضويروايت منقول در 

ون روايت اين است كه اگر بعد از بيع معلوم شد متاع معيوب بوده و مشتري هم به آن علم پيدا كند، بين سه مضم
 يا مبيع را به مالك قبلي آن بازگرداند و معامله را فسخ كند يا اين كه معامله را با همان مبيع معيوب  :امر مخير است

  . را امضاء و در قبال معيوب بودن مبيع مطالبة أرش كندامضاء نموده و مطالبة أرش نيز نكند و يا معامله 

                                                 
  .2 من أبواب الخيار الحديث 16 الباب 362: 12وسائل الشيعة . 1
دو قيمت گردد؛ سپس نسبت ميان مقدار زيادى از آن   قيمت سالم و نيز معيوب كاال مشخص بايد ابتداءارش، طبق صحيحة زراره براى محاسبة . 2

به عنوان مثال اگر كاال به نود تومان .  در معامله كسر شوداز قيمت مورد توافقتفاوت صحيح از معيوب  همان نسبت و به محاسبهبا قيمت صحيح 
  چهل تومان باسبت ميان زيادى از دو قيمت، يعنىتاد تومان است، نشصد و بيست تومان و معيوب آن ه خريدارى شده و قيمت سالم آن يك

  . دشو به مشترى بازگردانده مىباشد  كه سي تومان ميبنابراين يك سوم نود تومان  .قيمت سالم نسبت يك سوم است
 .3 من أبواب الخيار الحديث 12مستدرك الوسائل الباب . 3
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  جواب
السالم اصرار   بر استناد كتاب فقه رضوي به امام رضا عليهصاحب حدائقهر چند بعضي از اصحاب اماميه مانند 

رت  در هر صو.اين كتاب فتاواي ابن بابويه باشددر مقابل اين قول اين احتمال نيز بيان شده است كه دارند، لكن 
السالم از درجة اعتبار ساقط است و در نتيجه سند روايت  به دليل عدم ثبوت نسبت آن به امام عليه اين كتاب

  . باشد مذكور ضعيف و غير قابل استناد مي
  تبصره

تنها دليلي كه براي فتواي به تخيير ميان رد و اخذ ارش در صورت عدم ايجاد تغييرات در عوض معيوب باقي 
دانند،  لذا كساني كه اين دو امر را حجت مي. باشد  در خصوص آن مي2 و اجماعات منقول1ت فتوائيماند، شهر مي

و در صورت عدم التزام به حجيت آن دو بايد قائل به اختصاص حكم . توانند قائل به تخيير شوند با استناد به آن مي
م ايجاد تغييرات در عوض أرش در صورت عدم امكان رد عوض معيوب و اختصاص حكم رد در صورت عد

  »FG«. معيوب باشند
  
  
  
  
  
  

  تطبيق
  .فال رواية تدلّ عليه و اما التخيير بين الرد و االرش الذي صار له المشهور، -3
  .، پس روايتي نيست كه بر آن داللت كنداند اقبال كرده كه مشهور به آن ارش و  رد و اما مخير بودن بين - 3

  . عند حصول بعض التصرّفات المانعة من الردو انما الوارد ثبوت االرش 

                                                 
برخى از اصوليون اماميه . ر داردعبارت است از شايع بودن يك فتوا اگر به سر حد اجماع نرسد و در مقابل آن فتواى شاذّ قرا: شهرت فتوايى. 1

ولى گروهى ديگر معتقدند كه شهرت . پذيرفته است» ذكرى«اين نظريه را شهيد اول در . عقيده دارند كه شهرت فتوايى از امارات معتبره است
 .»177 :دائرة المعارف فقه مقارن، ص«. توان بر آن تكيه كرد ستنباط نمىفتوايى معتبر نيست و به عنوان منبع ا

 بدون -  كه آن را به دست آورده- بدان دست نيافته، بلكه فقيهى ديگرفقيهخود باشد، اجماعى است كه  اجماع منقول كه مقابل اجماع محصل مى. 2
 نموده و اجماع منقول اگر به خبر متواتر نقل شده باشد يعنى تعداد زيادى از فقها اجماع را تحصيل. واسطه يا با واسطه براى وى نقل كرده است

آن را براى فقيهان ديگر نقل كرده باشند، حجيت و اعتبار آن همچون اجماع محصل است، ولى اگر به خبر واحد نقل شده باشد كه يك يا تعداد 
جماع منقول اگر در كلمات فقها، ا. اند در حجيت و اعتبار آن اختالف است كمى از فقها اجماع را تحصيل نموده و آن را براى ديگران نقل كرده

  . »257: ، ص1 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السالم، ج«. بدون قيدى ذكر شود، منظور، اجماع منقول به خبر واحد است

 بررسي قول مشهور           

  . تعذر ردعدم وجود روايت صحيح بر ثبوت تخيير بين رد و ارش در صورت عدم . 1
2 .داللت روايات موجود بر ثبوت ارش در صورت تعذّر رد .  
3 . در صورت عدم تعذّر رد و اخذ أرشاحتمال تعين رد نه تخيير بين رد .  
  . عدم امكان استناد به روايت فقه رضوي براي اثبات تخيير به دليل ضعف سندي آن. 4
  . ت شهرت فتوائي و اجماع منقولامكان اثبات قول به تخيير با التزام به حجي. 5
 .اثبات اختصاص ارش به صورت تعذّر رد با عدم التزام به حجيت شهرت فتوائي و اجماع منقول. 6
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 است هنگام حاصل شدن بعضي از تصرفات كه مانع از بازگرداندن ارشو آن چه وارد شده فقط ثابت بودن 
  .هستند

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

 اين از باب و نه  در حالت تصرف باشدتعين 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 

 ء اليه و لم يبينايما رجل اشتري شيئاً و به عيب و عوار لم يتبر«: السالم فالحظ صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه
بيع و يرد عليه بقدر ما ر و بذلك الداء انه يمضي عليه ال، فاحدث فيه بعد ما قبضه شيئاّ، ثم علم بذلك العواله

  1»نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به
 باشد يراديعيب و ا آن درهر مردي كه چيزي بخرد و «: السالم را  از امام باقر عليهپس مالحظه كن صحيحه زراره

به ، سپس در آن تغييري ايجاد كند بعد از آن كه آن را گرفت، پس از آن تبرّي نشده و براي او بيان نشده استكه 
از آن بيماري و عيب  و به مقدار آن چه كه شود بيع بر او نافذ مي ا همانآن عيب و به آن مرض آگاهي پيدا كند،

  . »شود ، به او بازگردانده مي نبودآن عيب درقيمت آن اگر  از قص شدهان
فان خرج في السلعة عيب و علم المشتري فالخيار إليه ان شاء رده و ان شاء أخذه «: أجل ورد في الفقه الرضوي

  .2»أو رد عليه بالقيمة ارش العيب
 او است اگر تيار باخا پس به آن آگاه شود عيبي پيدا شود و مشتري كاالاگر در «:  وارد شدهبله در فقه رضوي

   3.»شود بر او قيمت خسارت عيب بازگردانده ميدارد يا  گرداند و اگر خواست آن را بر مي خواست باز مي
و ان أصرّ على ذلك بعض -بيد ان الكتاب المذكور ساقط عن االعتبار لعدم ثبوت نسبته إلى االمام الرضا عليه السالم 

  . تاوي ابن بابويه و احتمل كونه من ف-4األصحاب كصاحب الحدائق
چند كه   هر–السالم ثابت نيست  ست چون نسبت آن به امام رضا عليه شده از اعتبار ساقط اياد اين كه كتاب غير

 كه آن داده شده و احتمال –اند  كردهالسالم اصرار به امام عليهآن انتساب بر  صاحب حدائق انندمبعضي از اصحاب 
  .از فتاواي ابن بابويه باشد

  . يرى حجية الشهرة الفتوائية و االجماعات المنقولة يمكنه االستناد إلي ذلكنعم من
  .براي او استناد به آن امكان دارد داردبله، كسي كه حجيت شهرت فتوائيه و اجماعات منقوله را قبول 

                                                 
  .2 من أبواب الخيار الحديث 16 الباب 362: 12وسائل الشيعة . 1
  ).أو(لف في و الظاهر زيادة اال. 3 من أبواب الخيار الحديث 12مستدرك الوسائل الباب . 2
. به معناي عطف صحيح باشد» و«در اين روايت زايد باشد و كلمة » أو«اند كه همزة  بعضي از اعاظم فقها مانند شيخ انصاري اين احتمال را داده. 3

 و يا مبيع را در نزد خود يا مبيع معيوب را بازگردانده و معامله را فسخ كند: شود كه طبق اين احتمال از روايت تخيير مشتري بين دو امر ثابت مي
 .  نگه دارد و از بايع مطالبة ارش كند

  .25/ 1: الحدائق الناضرة. 4
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  . و اال فالمناسب اختصاص االرش بحالة عدم امكان الرد بسبب الحدث
 تغيير سبب به عدم امكان رد صورت است به ارشب است اختصاص داشتن  در غير اين صورت آن چه مناسو

   . استايجاد شده
Sco١١٥:٠٨ 

  از رد در صورت ايجاد تغييرعدم جو
  1صحيحة زراره. 1

در صحيحة زراره گذشت كه اگر شخص بعد از گرفتن كاالي معيوب در آن تغييري ايجاد كند، بيع در حق او نافذ 
لذا جواز رد عوض معيوب اختصاص به مواردي دارد كه در آن . بة ارش را خواهد داشتشود و فقط حق مطال مي

  . باشد، ايجاد نشده باشد تصرفاتي كه مانع رد آن مي
  قصور نظرية شرط ضمني. 2

در اثبات جواز رد بيان شد كه هر يك از طرفين معامله در عقد براي خود اين شرط را به صورت ضمني قرار 
گونه كه از اين شرط  همان.  را داشته باشند و رد عوضاگر عوض معيوب باشد، حق فسخ معاملهدهند كه  مي

 به دليل - شود اين حق در جائي ثابت است كه بازگرداندن عوض مقدور باشد، اما اگر رد عوض  ضمني استفاده مي
اشد، اين شرط ضمني از اثبات جواز  متعذر ب-باشد اش مي ايجاد تغييراتي كه مانع از بازگرداندن آن به مالك قبلي

  . رد قاصر است
»FG«  

  
  
  

  تطبيق
   . و اما عدم جواز الرد عند احداث حدث، فلصحيحة زرارة المتقدمة و غيرها-4
  .آنو غير  است ة پيشين زرارة صحيحدليلتغيير، پس به ايجاد  هنگام و اما جايز نبودن بازگرداندن - 4

  .  عن اثبات جواز الرد في الحالة المذكورةعلي ان فكرة الشرط الضمني قاصرة
  . استقاصر ياد شده صورتگرداندن در مني، از ثابت كردن جايز بودن باز شرط ضعالوه بر اين كه نظرية

Sco٢١٨:٠٦ 
 

                                                 
 .2 من أبواب الخيار الحديث 16 الباب 362: 12وسائل الشيعة . 1

 عوض تغيير داده شده عدم جواز رد     ادله

  . تصريح به تعين ارش در صورت تغيير عوض معيوب در صحيحة زراره. 1

  
 . جواز رد در صورت تغيير دادن آنت قصور نظرية شرط ضمني از اثبا.2
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  سقوط رد و ارش در صورت علم به عيب يا تبرّي از آن
  قصور نظرية شرط ضمني. 1

از طرفين معامله براي خود در صورت معيوب بودن عوض شرط خيار قرار در اثبات خيار رد بيان شد كه هر كدام 
در صورت علم به عيب يا تبرّي از آن قاصر شود كه اين نظريه از اثبات رد  با تامل در اين شرط روشن مي. دهند مي

اقدام به جويد،  است زيرا اگر طرفين با علم به اين كه عوض معيوب است يا طرف مقابل از عيوب آن تبري مي
 در واقع ايشان با رضايت و علم به معيوب بودن عوض و يا با پذيرش اين كه اگر عوض عيبي  انجام معامله كنند،

 و با اين فرض اشتراط خيار در صورت اند  اقدام به معامله كرده داشته باشد، طرف مقابل تعهدي نسبت به آن ندارد،
  . معيوب بودن عوض معنائي ندارد

  ص   قصور نصو. 2
در رواياتي مانند صحيحة ميسر كه بر جواز رد عوض معيوب داللت داشت يا صحيحة زراره كه بر ثبوت ارش در 

كرد، جواز رد و يا مطالبة ارش مقيد به عدم علم مشتري و عدم تبرّي  صورت تصرف در عوض معيوب داللت مي
شود شامل صورت   كه از اين روايات استفاده ميلذا جواز رد كاالي معيوب يا اخذ ارش. از عيوب بيان شده بود

   . استدر صورت معيوب بودن آن حق خيار و مطالبة ارش ساقط شوند و  نميآگاهي از عيوب عوض يا تبرّي از آن 
»FG«  
  
  
  

  تطبيق
ول  و اما سقوط الرد و االرش حالة العلم أو التبرئ، فلقصور فكرة الشرط الضمني و النصوص المتقدمة عن الشم-5

  . لمثل ذلك
و قصور  شرط ضمني  نظريةقصور دليل آگاهي داشتن يا تبري، پس به صورت و اما ساقط شدن خسارت در - 5

  .روايات سابق از شامل شدن مانند آن است
Sco٣٢٠٤٦  

  عموميت رد در تمام معامالتدليل 
دليل اين مساله عدم . شود ه نيز ميرد كاالي معيوب اختصاص به عقد بيع نداشته و شامل معامالت ديگر مانند اجار

با اين توضيح كه در تمام معامالت طرفين معامله با اين شرط . باشد اختصاص نظرية شرط ضمني به عقد بيع مي
 شرط خيار داشته باشند اقدام به انجام معامله ،ضمني كه مورد معامله سالم باشد و در صورت عدم سالمت آن

تواند آن را به  ن شخص ميمانند اجاره نيز در صورت معيوب بودن هر كدام از عوضي لذا در ساير معامالت. كنند مي
  . بازگردانده و اجاره را فسخ كندصاحبش

                 ادلّه مسقطات خيار رد و ارش

  .  قصور نظرية شرط ضمني از اثبات خيار رد در صورت علم يا تبرّي از عيوب. 1

  
 . عدم شمول نصوص رد يا ارش نسبت به صورت علم يا تبرّي از عيوب.2
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  اختصاص ارش به عقد بيعدليل 
كرد، در خصوص عقد  صحيحة زراره كه داللت بر ثبوت ارش در صورت معيوب بودن كاالي خريداري شده مي

 مطالبة ارش در صورت ايجاد تغيير در كاالي معيوب اختصاص به عقد بيع داشته و لذا جواز. بيع وارد شده بود
  . شود شامل معامالت ديگر نمي

 دليل استثناء نكاح از حكم جواز رد  
. شود در باب جواز رد معيوب توضيح داده شد كه اين حكم اختصاصي به عقد بيع ندارد و شامل تمام معامالت مي

زيرا فسخ عقد نكاح جايز نيست مگر به واسطة عيوب معين و . باشد د نكاح مستثني مياز عموميت اين حكم عق
  »FG«. 1مشخصي كه در باب نكاح به آن اشاره شده است

  
  
  

  تطبيق
  .فلعدم اختصاص فكرة الشرط الضمني بالبيع بل تعم غيره و اما ان الرد بالعيب يعم جميع المعامالت، -6
شرط ضمني نظرية  اختصاص نداشتن دليلشود، پس به  ب عيب شامل همه معامالت ميسب به رد و اما اين كه - 6

  .شود بيع را نيز شامل ميكه غير بلاست به بيع 
  . به- التي هي المدرك له- اجل يختص االرش بالبيع الختصاص صحيحة زرارة

بيع اختصاص  به –ست  ابراي ارش كه مدرك –اره ر زة صحيحاين كه دليل اختصاص به بيع دارد به ارشبله، 
  .دارد

  .  فلعدم جواز فسخه اال بعيوب معينة مذكورة في محلها و اما استثناء النكاح،
هاي مشخصي كه در محل   عيبسبب است مگر به نكاح جايز نبودن فسخ دليلو اما استثناء شدن نكاح، پس به 

.خود ذكر شده است

Sco٤٢٤:٣٩ 

                                                 
 بيمارى -2 ديوانگى -1: تواند عقد را فسخ كند هرگاه مرد بعد از عقد بفهمد كه زن او يكى از هفت عيب زير را دارد مى :عيوب فسخ نكاح. 1

يعنى راه بول و حيض او، يا راه حيض و غائط « افضا شدن -6.  شل بودن بطورى كه آشكار باشد- 5 كور بودن -4»پيسى« بيمارى برص -3خوره 
 -1:  به هم زندتواند در چند صورت عقد را زن نيز مى .اى در او باشد كه مانع نزديكى شود  گوشت يا استخوان يا غده-7. او، يكى شده باشد
 .تفصيل اين مسأله در كتابهاى مفصل فقهى آمده است.  عقيم بودن-4سى  ناتوانى از نزديكى جن-3 نداشتن آلت مردى -2ديوانه بودن شوهر 

 رد و ارشام  ادلة احك                
  . عدم اختصاص نظريه شرط ضمني به بيع: جميع معامالتعموميت رد نسبت به . 1
  .  به عقد بيع- مدرك ثبوت ارش–اختصاص صحيحة زراره : اختصاص ارش به بيع. 2
 . عدم جواز فسخ نكاح مگر به عيوب معينّه: استثناء نكاح از حكم جواز رد در معامالت.3
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٩

  چكيده
تغييري ايجاد شده باشد بيع نافذ است و فقط حق مطالبة ارش وجود معيوب ض عو زراره، اگر در ة صحيحطبق. 1

   . دارد
 اين كتاب به نتسابدر كتاب فقه رضوي روايتي وارد شده كه از آن تخيير بين رد و ارش استفاده مي شود، اما ا. 2

  . سند روايت ضعيف است لذا يستامام رضا عليه السالم ثابت ن
ارش اختصاص به قابل اثبات است و اال  تخيير بين رد و ارش فتوايي و اجماع منقول،حجيت شهرت  قبول با. 3

  . صورت تعذّر رد عوض خواهد داشت
با توجه به اين صحيحه و . صحيحة زراره بر تعين ثبوت ارش در صورت تعذّر رد عوض معيوب داللت دارد. 4

  . ض معيوب در صورت تعذّر جايز نيستقصور نظرية شرط ضمني از اثبات رد در فرض مذكور، رد عو
  . نظرية شرط ضمني و روايات از اثبات جواز رد و أرش در صورت آگاهي از عيب يا تبري از آن قاصر است. 5
  .شود اختصاص ارش به بايع با توجه به صحيحة زراره كه مدرك ثبوت ارش است، ثابت مي. 6
معامالت جاري است، مگر در نكاح كه جواز فسخ در آن خيار عيب در همه   شرط ضمني نظريةبا توجه به. 6

  . عيوب معينّي دارداختصاص به 



