
 

 

  31-5صص ،1393 تابستان و بهار ،)39پياپي( اول شمارة پانزدهم، سال ،اسالمي حقوق هپژوهشنام
  

  عين تلف با خيار سقوط عدم بررسي

  01/02/1393 :دريافت تاريخ                                                                                    اصل باقري حيدر
 07/04/1393 :پذيرش تاريخ                                                                                                      

  چكيده

 الزم عقود در قاعده اين .است »عين تلف با خيار سقوط عدم« فقهي قواعد از يكي
 .است كمحا خيارات حوزة در الزم عقود بر گفت توان مي كه طوري به ،دارد كاربرد
 هشدن بررسي حقوق و فقه محققانتوسط  قاعده اين آثار و قلمرو شروط، ادله، مفاد،

 خأل واقيعت، اين .است نشده تحليل و تبيين مذكور ابعاد در هقاعد اين ،نتيجه در و
 اين بر .دهد مي نشان را »عين تلف با خيار سقوط عدم« قاعدة در موجود علمي
 است صدد در و برآمده علمي خأل اين كردن برطرف دنبال به حاضر تحقيق اساس،
 آثار و قلمرو شروط، ادله، مفاد، ابعاد در را »عين تلف با خيار سقوط عدم« قاعدة
 پاسخ و هنمود طرح را آن پيرامون هاي سؤال و كند تحليل و تجزيه و بررسي
 تحليل روش به و فقهي منابع از را اسالمي حقوق مقررات بر حاكم مناسب
  .كند ارائه و دهكر تحصيل اي كتابخانه ابزار با و استنباطي و يفيتوص

 كليدي واژگان

  دوعق فسخ الزم، عقود خيار، سقوط ،عين تلف فقهي، قاعدة 
 

                                                            
 تبريز دانشگاه حقوق گروه دانشيار                                            bagheriasll@gmail.com 
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   مقدمه

 عين تلف با عقد فسخ امكان عدم و امكان الزم، عقود فسخ عمومي احكام از يكي
 و الزم عقود به نسبت موميع حكم يك را عين تلف با خيار سقوط عدم فقيهان .است
 .اند كرده تعبير »عين تلف با خيار سقوط عدم« به آن از و شمرده خيارات از ياريبس نيز

 محققان كه دارد وجود قاعده اين آثار و قلمرو شروط، ادله، مفاد، در مختلفي هاي سؤال
   .اند نداده انجام ها سؤال اين پاسخ در علمي تحقيق يك و نپرداخته آن به

 قاعدة يك »عين تلف با خيار سقوط عدم« اگر كه است آن هقاعد اين اصلي ؤالس
  شود؟ مي تحليل و تبيين مذكور ابعاد در ادعا اين چگونه گردد، تلقي فقهي

 آيا .1 :از اند عبارت كه شود مي ذاتخا مختلفي فرعي هاي سؤال اصلي، سؤال اين از
 دليل فقهي؟ مسئله يك يا تاس فقهي قاعدة يك »عين تلف با خيار سقوط عدم«

 كجاست؟ تا هقاعد قلمرو .3 چيست؟ هقاعد مفاد .2 چيست؟ مذكور ادعاي از هركدام
 كدام .5 شود؟ مي استخراج فقهي منابع از هقاعد اين تحقق براي شروط كدام .4

 شود؟ مي حمل مذكور قاعدة بر آثار كدام .6 كنند؟ مي اثبات هقاعد اين مستندات

 طريق، اين از تا كنيممي نقد و بررسي ،تحقيق اين در را مذكور يها سؤال پاسخ
 كنيم تحليل و تجزيه و بررسي آثار و قلمرو شروط، ادله، مفاد، ابعاد در را مذكور قاعدة

 ابعاد در مذكور هاي سؤال بر را اسالمي حقوق مقررات بر حاكم مناسب پاسخ نيز و
 تحصيل اي كتابخانه ابزار با و استنباطي و توصيفي تحليل روش به و فقهي منابع از فوق
  .نماييم برطرف را مسئله در موجود علمي خأل نهايت در و كنيم ارائه و كرده

  عين تلف با خيار سقوط عدم بودن قاعده .1

 در و كرده طرح فقهي مسئلة يك قالب در را »عين تلف با خيار سقوط عدم« عالمه
 .)70ص ،2ج ،1411 عالمه،( »شود نمي ساقط عين، تلف با خيار« :است نوشته »قواعد«

   قالب در را »عين تلف با خيار سقوط عدم« عنوان نيز ديگر فقيهان از جماعتي
 اين طرح موجب مسئله اين .)190ص ،6ج ،1410 انصاري،( اند نموده طرح فقهي مسئلة
 يك يا و است فقهي قاعدة يك »عين تلف با خيار سقوط عدم« آيا كه شود مي سؤال
   ؟فقهي مسئلة
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 فقهي قاعدة يك »عين تلف با خيار سقوط عدم« :گفت بايد سؤال اين پاسخ در
 خيارات حوزة نيز و الزم عقود از بسياري در كلي قاعدة عنوان به تواند مي و است
 و كرده تلقي فقهي قاعدة قالب در را آن فقيهان از ديگر اي  عده رو، ازاين .گردد جاري

 ،3ج ،1418( ناييني آقاي از توان مي مثال براي و اند شده متذكر خود فقهي آثار در را آن
   .برد نام )541-540صص ،7ج ،1365( خويي و )348ص

 ثاني، محقق حتي و دارند نزاع قاعده اين شموليت در فقيهان هرچند راين،ببنا
 ،1408 ثاني، محقق( است نپذيرفته و دانسته مناقشه محل را قاعده اين عام شموليت

 خيار و قبض زا قبل خيار مطلق ،تأخير خيار ،انصاري شيخ همچنين ،)318ص ،4ج
 ،6ج ،1410 انصاري،( است كرده خارج قاعده اين شموليت از را قبض از بعد مختص

 سقوط عدم«؛ زيرا گردد شدن قاعده مانع تواند نمي مناقشات گونه اين ولي ،)190ص
 مالك و كند مي صدق متعدد مصاديق بر كه دارد عامي مفهوم يك »عين تلف با خيار
 بر فقهي قاعدة تعريف پس است، شمولي مفهوم چنين داشتن نيز بودن فقهي قاعدة

 كلي حكم از عبارت فقهي قاعدة؛ زيرا دارد انطباق »عين تلف با خيار سقوط عدم«
 دارد جريان متعدد ابواب در گاهي و مختلف مسائل در كه است حقوقي و فقهي

 »عين تلف با خيار سقوط عدم« در ويژگي اين و )22-21صص ،1374 داماد، محقق(
   .دارد وجود

  قاعده مفاد .2

 است شده داده جاي »عين« و »خيار« ،»تلف« هاي عنوان در عدهقا اين مفاهيم ترين مهم
   .گيرد قرار بررسي مورد قاعده تحليل و تبيين در ها آن از مراد بايد و

  قاعده در تلف معناي .2-1

 بر عقد يبقا با معامله مورد عين رفتن بين از ،تلف از مراد« ،انصاري شيخ نظر بقمطا
 موجب است، باقي خود حال در هنوز عقد كه تلف نوع اين .است خود حال همان
 دست در مال كه كسي ملك در عين تلف ديگر، عبارت به و شود نمي خيار سقوط
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 ،6ج ،1410 انصاري،( »نيست مقابلش طرف يا و او خيار وطسق موجب اوست،
  :از اند عبارت ادله اين .كنند مي اثبات را تلف معناي اين مختلفي ادلة .)190ص

 خيار مانند خيار فرادا بعض ،خيار سقوط عدم در تلف معناي اين نخست دليل
 اين به .است عين قبض زا قبل خيار مطلق كهبل تلف، از بعد مختص خيار و تأخير

 موجب عقد انفساخ و شود مي عقد انفساخ موجب موارد اين در عين تلف كه استدالل
 با نه ،ماند مي باقي عقد انفساخ عدم با خيار كه درحالي د،گرد مي خيار رفتن بين از

   ؛)م.ق 387 مادة( عقد انفساخ
 »العقد فسخ ملك« به خيار تعريف خيار، سقوط عدم در تلف معناي اين دوم دليل

 ،1ج ،1388 ،فخرالمحققين( است شده ارائه خيار براي فخرالمحققين سوي از كه است
 پس است، مشروع فقيهان اتفاق به هنگام اين در اقاله كه استدالل اين به .)482ص

   ؛است فسخ قابل عين، تلف زا بعد عقد كه شود مي معلوم
 ملك نوع اين چيزي كه است آن خيار سقوط عدم در تلف معناي اين سوم دليل

   ؛است نكرده ازاله عين، تلف از بعد آن صاحب از را خيار
 بقاي به مذكور خيار كه است آن خيار سقوط عدم در تلف معناي اين چهارم دليل

 شارع كه نمايد داللت اين بر خارجي دليلاينكه  مگر ،است نشده مقيد و منوط عين،
 ين،ع اصل انتفاي با و است داده قرار عين خود بر صبر ضرر دفع براي مثالً را خيار
 عين بقاي و وجود بر تحليل اين در خيار وجود؛ زيرا ودش مي منتفي نيز مذكور خيار
 از است مذكور عين بر فرع كه هم خيار برود، بين از عين اصل اگر و است شده منوط
   .رود مي بين

 اين به .است دانسته عيب خيار فقه، در را موردي چنين مثال انصاري شيخ
 بر را طرف شارع كه بيان بدين .است مذكور بيان عيب خيار دلةا از مستفاد كه استدالل

 نموده مقرر دليل اين به را كار اين است، كرده مسلط ارش اخذ يا و عقد فسخ خيار
 اختيار بر را او شارع لذا اوست، بر ضرر تنها ارش اخذ با حتي عيب بر صبر كه است
 خيار گردد، تلف عين اگر تحليل، بنابراين .است كرده مسلط ارش اخذ و عقد فسخ

 چرخد، مي عين بقاي و وجود اصل مدار بر مذكور خيار؛ زيرا شود مي منتفي نيز مذكور
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 شود مي منتفي نيز خيار عين، اصل انتفاي با و است باقي نيز خيار عين، بقاي با يعني
   .)190ص ،6ج ،1410 انصاري،(

 ولي است، متين وي يانب هرچند :گفت بايد انصاري شيخ نظر ارزيابي و نقد در
 تلف كه رسد مي نظر به و است تر ضيق بسيار فقيهان اختالف موارد از او تلف معناي
 شود مي شامل نيز را مواردي تلف مثال براي دارد، انصاري شيخ گفتار از تر وسيع معناي

 ها آن عيب و گيرد مي تحويل فروشنده از را معيوب غذا يا لباس مانند كاالي مشترى كه
 موجود عين يا و شود مي متوجه غذا شدن فاسد يا و خوردن لباس، دوختن از بعد را

 را ديگري شخص به انتقال و نقل يا و شود خارج خود قبلي حالت از ولي باشد،
 شود، متوجه آن از بعد را كاال عيب و كند وقف ديگري براي را كاال مثال براي پذيرد،ن

 فقيهان نظر طبق؛ زيرا نيست دادن عودت قابل ،كاال اماميه مذهب طبق صورت اين در
 خيار اعمال كه درحالي ،اوست قبلي صاحب به كاال عودت مانع مذكور تصرف اماميه،

  .)528ص ،1ج بيتا، عالمه،( است ممكن موارد اين در

  قاعده در خيار معناي .2-2

 مراد كه است آن خيار واژة در سؤال .است »خيار« واژة قاعده، اين مفاد در ديگر مسئلة
   چيست؟ مذكور قاعدة در خيار از

 بر مالكيت رادةا كه اند كرده تصريح فقيهان از رخيب كه است آن سؤال اين منشأ
 در رد لفظ كه مواردي در هرچند؛ زيرا نيست متعين شارع كلمات در خيار از فسخ

 يامعن هم خيار لفظ ولي است، عين قايب لزوم و خيار مقابل است، شده وارد روايات
 از مراد كه اردد احتمال رو، اين از .است مردد معنا چند بين در بلكه ندارد، يواحد
 تعلق عقد خود به خيار معناي كه دارد هم احتمال و باشد مربوط عين بقاي به خيار
 ،3ج ،1418 ناييني، ؛214ص ،1375 انصاري،( معامله مورد و عين نه باشد، داشته
 به را آن برخي ندارند، اتحادنظر خيار معناي در نيز انفقيه اين بر عالوه .)349ص

 ازالة و امضا« به بعضي و )482ص ،1ج ،1388 فخرالمحققين،( »عقد فسخ بر مالكيت«
 تعريف دو اين ارائة نحوة .كنند مي تعريف )43ص ،2ج ،1404 مقداد، فاضل( »عقد
 ملك را خيار ماهيت فقيهان، از برخي كه است توضيح بدين فقيهان سوي از خيار براي
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 »الفوائد ايضاح« در فخرالمحققين .اند كرده تصريح معنا اين به خيار تعريف در و  دانسته
 يا و ملك نوعي را خيار و دهفرمو تصريح امر اين به مجلس خيار بحث در ود،خ

است نوشته و  كرده تلقي منعقدشده عقد فسخ بر مالك مالكيت:   
؛ )نكرديم تعبير خيار و گفتيم تخيير و دانسته قيد را تخيير مسئله اين در(«

 است ]منعقدشده عقد[ فسخ بر ]شرعي[ مالكيت ]نوعي[ از عبارت خيارزيرا 
 از قبل خيار، نوع اين و شود مي حاصل وارث براي مورث فوت با امر، اين و

   .)482ص ،1ج ،1388 فخرالمحققين،( »گردد مي محقق مجلس خيار
 - فسخ ملك :فرمود خيار تعريف در كه - را فخر كالم ،»الطالب ايصال« مؤلف

   :اند كرده معنا چنين
 شرع، طبق او يعني است، خيار فالني، براي مثالً :شود مي گفته كه زماني«

 ،11ج بيتا، شيرازي، حسيني( »دارد منعقدشده عقد فسخ بر مالكيت نوعي
   .)4ص

 ماهيت و بپذيريم خيار براي را تعريف اين اگر كه است آن مذكور تعريف مشكل
 شود نمي اغيار مانع خيار، تعريف صورت اين در بدانيم، مالك براي ملك نوعي را خيار

 بر شخص مالكيت .1 :ندشو مي خيار در داخل ستها مثال اين از عبارت كه اغيار و
 عقد رد بر وارث مالكيت .3 فضولي؛ عقد فسخ بر شخص مالكيت .2 جايز؛ عقود فسخ

 دختر و رادرب دختر عقد فسخ بر خاله و عمه مالكيت .4 ثلث؛ بر مازاد در مورث
   .عيوب واسطة به عقد فسخ بر زوجين از كدامهر مالكيت .5 خواهر؛
 خيار براي را ديگري تعريف فخر، از متأخر فقيهان كه است شده سبب مشكل اين

 فقيهان گونه اين از يكي مقداد، فاضل .كنند  تلقي ملك را خيار ماهيت باز، و نمايند ارائه
   :است كرده تعريف گونه اين را خيار و  دانسته ملك نوعي را خيار ماهيت او .است

 آن ازالة و عقد اقرار بر ]خيار صاحب شخص[ مالكيت از عبارت خيار،«
   .)43ص ،2ج ،1404 مقداد، فاضل( »است

 ملك، نوع ينا مالك و شود مي تلقي مالك براي ملك نوعي خيار، بيان، اين طبق
 عقد ابقاي را »عقد اقرار« از مراداينكه  از اعم كند مي پيدا منعقدشده عقد فسخ بر تسلط
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 نماييم، معنا عقد الزام به را »عقد اقرار« از مراد يا و كنيم معنا فسخ ترك با حالتش بر
   .)214ص ،1375 انصاري،( گردد فسخ غيرقابل عقد كه طوري به

 جواهر« در فينج و )177ص ،8ج( »رياض« در اييطباطب سوي از تعريف اين
 فقيهان از را تعريف اين نيز انصاري شيخ .است شده ارائه را نيز )3ص ،23ج( »الكالم
 پرداخته مناقشه به تعريف اين دهندگان ارائه با الزام واژة معناي در و كرده نقل متأخر
   !)214ص ،1375 انصاري،( است

 نيست، شرعي اصطالح يك خيار معناي گفت بايد مذكور اشكال و سؤال پاسخ در
 يمعنا به و كرده استنباط فقيهان قول خيار ادلة از را خيار معناي معاصر فقيهان بلكه

 فسخ بر مالكيت نوعي« به خيار عنايم اين و اند نموده درج خود فقهي آثار در مذكور
 منقدشده عقد فسخ بر مالكيت« يا )4ص ،11ج بيتا، شيرازي، حسيني( »منعقدشده عقد
 متعلق عقد به آن و است شده تعبير )43ص ،2ج ،1404 مقداد، فاضل( »آن ازالة و

 است، متعلق عقد به لزوم و است عقد لزوم مقابل خيار؛ زيرا معامله مورد عين نه است،
 به و عقد طرفين جعل به يا و شارع جعل به خياراينكه  از اعم .معامله عين به نه

  .)350-349صص ،3ج ،1418 ناييني،( باشد عقد ضمن شرط اصطالح

  قاعده در عين معناي .2-3

 مصداق كه آنجايي از است »عين« معناي قاعده، اين مفاد اختالفي مسائل از ديگر يكي
 اين اول سؤال :آيد مي پيش سؤال دو مبيع مورد در لذا است، »مبيع« همان »عين« كامل
 و جزء تلف يعني نواقص، يا و است مبيع همة تلف مشمول تنها قاعده آيا كه است

  گيرد؟ برمي در نيز را آن وصف
 جزء و بعض تلف لذا گويند، مال يك از قسمتي تلف را مال جزء يا بعض تلف

 كل تلف .شود مي لاستعما مال تمام يا كل تلف مقابل اصطالح دو اين و اند هم مرادف
 وصف، تلف .دارد قرار مال بعض تلف مقابل در و است معين مال يك تمام تلف همان

 تعبير عيب و نقص به آن از گاه و گويند را معين مال اوصاف از وصي تلف از عبارت
  ).177-178صص ،1372 لنگرودي، جعفري( شود مي
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 مذكور موارد به نسبت نظر اختالف ،بحث مقام شبيه مسائل در فقيهان از هرچند
 اختالف كه است آن حقيقت ولي ،)474ص ،1ج بيتا، عالمه،( شود مي مشاهده مبيع

 به مبيع نقص اگر كه بيان بدين .مسئله مفهوم در نه است، مسئله مصداق در فقيهان
 تلف آن به و شده مبيع از بخشي تلف داخل كند، كم قيمت عرف، در كه باشد حدي
 كم قيمت عرف، در كه نباشد حدي به نقص اگر ولي شود، مي اطالق وصف يا بعض،
 بعض نقص ،مبيع نقص مقدار اين به يعني آيد، نمي پيش مبيع تلف ورتص اين در كند،
   .)429-428صص ،14ج ،1369 نراقي،( شود نمي اطالق وصف يا

 تلف بين »مفسوخ عقد به مقبوض ضمان« ةقاعد مانند كسي است ممكن اينجا
 ،)496- 491صص ،1ج ،1386 زنجاني، عميد( دشو قايل تفاوت آن، وصف و مبيع جزء
 با خيار سقوط عدم« قاعدة يتشمول و نيست صحيح بحث مقام در تفصيل ناي ولي
 بحث مقام در موجود روايات به ناداست با مذكور صورت دو هر به نسبت »عين تلف

  .)185ص ،1375 انصاري،( شود مي استظهار
 آن يا و است معين مبيع ،»مبيع« از مراد آيا كه است اين مبيع مورد در دوم سؤال

 كلي طور به را معين كاالي مقداري بايع كنيد فرض شود؟ مي شامل نيز را كلي مبيع
 خيار زمان و دهد رقرا مشتري اختيار در را كاال آن از فردي تحويل، زمان در و بفروشد
 در نيز را كلي مبيع نوع اين هقاعد كه آيد مي پيش سؤال شود، تلف كاال آن مشتري
  دارد؟ يانجر معين مبيع در تنها يا و گيرد برمي

 كلي مبيع )87ص ،23ج ،1381( نجفي و )208ص ،8ج ،1407( طباطبايي هرچند
 از خارج را فرضي چنين و گرفته مقبوض غير مبيع يمعنا به آن، تلف صورت در را

 به ادعا اين اثبات براي را دليل دو خويي، آقاي .اند دانسته آن روايات مورد و قاعده
 معين و شخص مبيع تلف يمعنا به كلي مبيع تلف اول، دليل :است آورده زير شرح
 آن در نقصي و عيب اگر و است فرد آن بر كلي انطباق باب از فرد تحويل؛ زيرا نيست
 اين نتيجة .دهد تحويل را ديگري فرد و كند تبديل را آن بايع، بايد شود، مشاهده فرد

 ارش تحويل با عقد امضاي و عقد انفساخ موجب كلي مبيع تلف كه است آن تحليل
 عقد انفساخ دوم، دليل و است بيرون قاعده روايات از كلي مبيع مورد رو، ازاين و نيست

 فرد بقاي زمان تا كلي مبيع بر مشتري شدن مالك؛ زيرا آيد نمي پيش كلي مبيع تلف با
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 ،)474ص ،7ج ،1365 خويي،( است نشده قبض مبيع گويي مبيع شدن تلف با و است
 كرد اعالم مردود جهت اين از را كلي و شخصي مبيع نبي فرق بايد رسد مي نظر به ولي
 اوالً، :كه است داده پاسخ چنين را ها آن و دانست مناقشه محل را مذكور دليل دو و

 بر كلي انطباق از پس و كند مي صدق فرد، اقباض كلي، مبيع اقباض به عرف مطابق
 خواهد صدق مبيع تلف فرد، فتل صورت در و بود نخواهد ميان در ديگري مبيع فرد،
 به كلي مبيع موضوع ديگر ،كلي مبيع اقباض عنوان به فرد، اقباض پذيرش با ثانياً، و كرد
 رخ بحث مقام در عين تلف مقبوض، مورد اين تلف با و است شده تبديل معين مبيع
 قاعده شمول به بايد بنابراين، .)495-491صص ،1ج ،1386 زنجاني، عميد( است داده
  .كرد اعتراف نيز مورد اين به بتنس

  قاعده قلمرو .3

 به نسبت مبيع شموليت .3 ،خيار .2 ،تلف .1 :از اند عبارت قاعده قلمرو بررسي جهات
  .دهيم مي قرار بررسي مورد جداگانه را سه اين از هركدام .ثمن

  تلف در قاعده قلمرو .3-1

  :بود خواهد ذيل موارد در تلف به نسبت »عين تلف با خيار سقوط عدم« ةقاعد قلمرو
 زيرا قبض، از قبل نه است، قبض از بعد تلف قاعده در عين تلف از مقصود اوالً،

 ضمان قاعدة صورتي، چنين مورد .است عقد انفساخ موجب قبض از قبل عين تلف
  بحث؛ مقام قاعدة نه ،)387 مادة م،.ق( است خيار مدت در مبيع تلف

 بيماري مانند طبيعي آفات و حيوان مردن مانند سماوي تلف تلف، از مراد ثانياً،
 مباشر به كسي سوي از حيوان كشتن مانند تسبيب به يا مباشر اتالف ليو ،است حيوان

 تلفمعناي  به نيز ديگر موارد در تلف كه اين توضيح .گيرد نمي بر در ار تسبيب به يا
 تلف يعني ،سماوي آفت با )481ص ،7ج ،1365 خويي، ؛85ص ،23ج ،1381 نجفي،(
 .)474ص ،1ج بيتا، عالمه،( است شده دانسته شخص ارادة از خارج عوامل اثر بر

 مالاع را خود خيار مبيع، اتالف و تلف فرض در حتي تواند مي خيار صاحب بنابراين،
  ؛كند فسخ را بيع و نمايد



 1393 تابستان و بهار ،) 39پياپي( اول شمارة پانزدهم، سال ،اسالمي حقوق هپژوهشنام     14

 

 جزء يا بعض تلف .آن وصف و جزء بعض، نه ست،ا مبيع تمام تلف از مراد ثالثاً،
 دو اين و اند هم مرادف جزء و بعض تلف لذا گويند، مال يك از قسمتي تلف را لما

 ييك تمام تلف همان كل تلف .شود مي استعمال مال تمام يا كل تلف مقابل اصطالح
 از وصي تلف از عبارت وصف، تلف .دارد قرار بعض مقابل در و است معين مال

 جعفري( شود مي تعبير عيب و نقص به آن از گاه و گويند را معين مال اوصاف
  ).177-178صص ،1372 لنگرودي،

  خيار در قاعده روقلم .3-2

 آن سؤال مورد اين در .است خيار در قاعده قلمرو بيان قاعده اين مروهايلق از يكي
   :كه دانست بايد سؤال اين پاسخ در يابد؟ مي جريان خيار معناي كدام در قاعده كه است

 قاعده، اين لذا ،دارد تحقق تلف زمان رد كه گيرد دربرمي را خياري قاعده اوالً،
 منظور و كرده تصريح قاعده قلمرو اين به اول شهيد .گيرد برنمي در را ثمن تأخير خيار
 شهيد،( است نموده معني تلف زمان در خيار وجود بر را قادعه اين در خيار زا عالمه
   ؛)70ص ،2ج ،بيتا

؛ زيرا شود نمي جعلي خيار شامل و گيرد دربرمي را رعيش خيار تنها قاعده اين ثانياً،
   :نويسد مي ناييني رو، ازاين .است عقد طرفين جعل تابع جعلي خيار

 بر جعلي خيار؛ زيرا جعلي ارخي نه است، شرعي خيار قاعده، اين مورد«
   ؛)348ص ،3ج ،1418 ناييني،( »بود خواهد جعل اساس

 خيار متعاقدين طرف كه است جاري صورتي در مجعول خيار در قاعده بنابراين،
 در طرف كه كنند شرط متعاقدين مثال براي ،كنندن منوط عين يبقا تصور به را

 كه شود معلوم او، خيار اعمال زمان و نمايد فسخ را عقد تواند مي عين بقاي صورت
 منتفي طرف خيار متعاقدين، مذكور شرط مطابق اينجا است، شده تلف عين، اصل
 توافق يكديگر با متعاقدين كه است شرطي از عبارت وضعي چنين ديگر مثال .شود مي
 اين در شد، خواهد ممكن مقابل طرف عين رد صورت در ها آن خيار كه كنند مي

 تلف عين، اگر ولي ماند، خواهد باقي نيز عقد طرف خيار باشد، باقي عين اگر صورت
  .)541- 540صص ،7ج ،1365 خويي،( شد خواهد منتفي هم او خيار گردد،



 15    عين تلف با خيار سقوط عدم بررسي 

 
 

 تعلق عقد مورد ماليت يا و عقد به كه دشو مي جاري خياري در قاعده اين ثالثاً،
 خاص يها ويژگي با عين خود به اگر زيرا ؛)348ص ،3ج ،1418 ناييني،( باشد گرفته
 فقيهان از برخي ترديد دليل شايد .رود مي بين از عين تلف با نيز آن خيار بگيرد، تعلق

 به خيار آيا كه باشد اين در ترديد خيار، موارد از بعضي به نسبت قاعده ينا جريان از
 صورتي در همرابح باب در عالمه مثال براي عين، ماليت و عقد يا و گيرد مي تعلق عين
 به نسبت گردد، ظاهر متاع تلف از بعد سرمايه و المال رأس به اخبار در عيبا كذب كه

 ثاني محقق همچنين ،)59-58صص ،2ج ،1411 ه،عالم( است كرده ترديد خيار بقاي
 297صص ،4ج ،1408 ثاني، محقق( كرده ترديد فيه مغبون تلف اب غبن خيار سقوط در
 ،)318ص همان،( است نموده ملحق غبن خيار به ترديد در را ترؤي خيار و )318 و

 نقل به شهيد چون ديگر، يبعض و )143ص ،2ج( »مبسوط« در طوسي شيخ كه يدرحال
 اين به ؛اند كرده خيار عدم به يقين )500ص ،4ج ،1419 عاملي، حسيني( جوتَم ابن زا

 .رود مي بين از نيز خيار عين، تلف با و دارد تحقق عين بقاي با عقد رد و فسخ كه دليل
 هب .است داده اختصاص عين تحقق تصور به را فسخ و رد جواز انصاري شيخ رو، ازاين
 شهيد كنيل ،)190ص ،6ج ،1410 انصاري،( است ثابت مقدار ناي ادله از كه دليل اين
 )263ص ،4ج( »المقاصد جامع« در ثاني محقق و )310ص ،3ج( »مسالك« در ثاني
 ظاهر و اند نموده تقويت مانع عدم و مقتضي وجوددليل  به را عين تلف با خيار ثبوت
 خود ملك از را عين مغبون كه است صورتي در ،خيار عدم »هتذكر« در عالمه تعليل
 تلف با لذا نيست، استدراك مكانا صورت، اين در كه استدالل اين به .باشد كرده نقل
 :گفت توان مي كه است اين .)523ص ،1ج بيتا، عالمه،( بود نخواهد هم خياري عين،
 ها آن منظور ولي دهند، قرار ديگري شخص يا و خود براي را ياريخ متعاقدين جا هر
 خيار بقاي و سقوط باشد، ترديد مورد آن، ماليت و عين يا عقد خود به خيار تعلق از
   .بود خواهد ترديد مورد عين، تلف با

 رد خيار از منظور اگر ولي نباشد، متوقف عين بقاي به عقد فسخ هرچند بنابراين،
 اين حيوان و مجلس خيار ادلة كه چنان باشد، عقد مورد عين خيار، ادلة در استرداد و

 كه صورتي در و باشد منوط عين بقاي به خيار كه نيست بعيد ،كنند مي اثبات را مطلب
 ممكن نيز آن رد ندارد، امكان ديگر آن استرداد اينكه علت به گردد تلف عقد مورد عين
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 منظور و شود مقيد خاصي مورد به خيار جعل در عاقدينمت اطالق اگر بلي بود؛ نخواهد
 ،1410 انصاري،( شد خواهد تبعيت همان گردد، حتصري كالم در خيار وضع از ها آن
   .)191ص ،6ج

 به را خيار او كند مي اثبات مطلب، ديگر جاي در انصاري شيخ استدالل و بيان
 آن بيان كه خود قبلي نظر از او؛ زيرا آن ماليت و عين به نه داند، مي متعلق عقد خود

   :فرمايد مي و گردد برمي ،گذشت
 است ضرر نفي خيار، در ادله عمدة؛ زيرا است ]عين تلف با[ خيار بقاي اقوا«
 اطالق اين، بر عالوه .كند نمي فرقي آن تلف و نعي بقاي بين ضرر نفي و

 »وقَالس والُخَد اذَإِ يارِخالْبِ مه و« :كند مي اثبات را مطلب اين هم معصوم قول
 ،استناد اگر اينكه اضافة به .)4 و 3 حديث ،281ص ،13ج ،1418 نوري،(

 ادعا كسي اينكه مگر ،نمود تمسك نيز استصحاب به توان مي باشد، اجماع
 آن، باتاث صورت در كه است يافته انعقاد رد، به تسلط بر عقد كه نمايد

 گردد، تلف عين اگر و[ يافت خواهد اختصاص عين بقاي حالت به ]خيار[
  .)191ص ،6ج ،1410 انصاري،( »]شد خواهد منتفي نيز خيار

 عين بقاي بر مورد آن در خيار كه است جايي در عين تلف با خيار اعمال نابراين،ب
 از مستفاد زيرا ؛رود مي بين از عين تلف با عيب خيار مورد مثال براي نباشد، منوط

 چون گاهي نتيجه، در .است متوقف معيوب رد بر خيار كه است اين عيب خيار روايات
 زمان به نسبت عين حالت اگر و طلبد مي را دعق حالت زمان عين بقاي عيب، خيار
 ساقط نيز طرف خيار نباشد، عقد زمان عين ديگر، عين كه كند تغيير طوري عقد،
 طرف اولي طريق به ،گردد تلف خود اصل از عين اگر مواردي چنين در پس شود، مي

 غول حتي و لفظي صورت اين در خيار، نبود و بود در نزاع؛ زيرا داشت نخواهد خيار
 خويي،( است موارد گونه اين در طرف براي ارش اخذ تعيين آن علت و شد خواهد
   .)541- 540صص ،7ج ،1365

 ضِبقَالْ لَبقَ فلَلتَّاَ« قاعدة دو با »عين تلف با خيار سقوط عدم« قاعدة قلمرو رابعاً،
نْم الِم مالكلَلتَّاَ« و »هف يف زالْ خيارِ نِمحيأَ انِوو رْالشَّ يارِخنْ طالِ مم هكالو منافات »م 

 است، عقد انفساخ عدم تصور در نخست قاعدة جريان محل؛ زيرا ندارد تعارض
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 رو، ازاين .)همان( است عقد انفساخ صورت در اخير قاعدة دو جريان محل كه درحالي
  :است چنين ناييني كالم از خوانساري آقاي تقرير

 لَبقَ فلَلتَّاَ« قاعدة با آن و است مسلم الجمله، في هقاعد اين كه نيست مخفي«
 دو هرچند؛ زيرا كند نمي تعارض »يارِخالْ نِمز يف فلَلتَّاَ« قاعدة و »ضِبقَالْ

 صورت در قاعده، دو مورد ولي ند،خيار سقوط موجب نيز اخير قاعدة
 بين ذال است، عقد يبقا به قاعده اين مورد كه يدرحال است، عقد انفساخ

   .)348ص ،3ج ،1418 ناييني،( »آيد نمي پيش يتزاحم ها آن
 از قبل و خيار زمان در مبيع اگر« :است كرده تصريح چنين مطلب اين بر عالمه

 شود، تلف مذكور فرض با مبيع اگر؛ زيرا شود مي باطل عقد گردد، تلف مشتري قبض
  :نويسد مي حلي محقق .)537ص ،1ج بيتا، ،هعالم( »كند مي پيدا خاانفس ،الزم بيع

 بايع براي خيار و شود تلف خيار زمان در تفريط و افراط بدون مبيع اگر«
 از تلف باشد، مشتري براي خيار اگر و بود خواهد مشتري مال از تلف باشد،
  .)278ص ،2ج ،1415 ،حلي محقق( »بود خواهد بايع مال

  :است رمودهف اضافه و نموده تبعيت حلي، محقق قول اين از نيز نجفي
 طبق بايد ،]گردد تلف مبيع[ و باشد مشتري و بايع بين مشترك خيار اگر«

  .)86ص ،23ج ،1381 نجفي،( »شود عمل مالكه، من المال تلف قاعدة

  ثمن در قاعده ومرقل .3-3

 آيا كه است اين سؤال .است مثمن بر عالوه ثمن، بر قاعده شموليت در ديگري بحث
 كه بيان اين به ،شود مي شامل نيز را ثمن تلف »عين تلف با خيار سقوط عدم« قاعدة

  ؟كند رجوع مبيع به عقد فسخ با بخواهد ثمن تلف با و باشد خريدار خيار صاحب
 و كرده عطف مبيع حكم به »مفسوخ عقد در مبيع ضمان« قاعدة در را ثمن فقيهان

 عقد بودن خياري و ذوالخيار جانب از عقد استقرار ضمان، در مناط :اند نموده استدالل
 .دارد وجود مشتري به نسبت هم و بايع به نسبت هم خياري عقد در مناط اين و است

 موجب عقد، بودن خياري و او جانب از عقد استقرار بايع، ضمان در كه چنان بنابراين،
 بودن خياري و او جانب از عقد استقرار مشتري، ضمان در همچنين است، بايع ضمان
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 ندارد اختصاص دو، آن از يكي به ضمان لذا است، مشتري نضما موجب عقد،
 مذكور مناط تنقيح به انصاري شيخ رو، ازاين .)277ص ،2ج ،1410 ،ادريس ابن(

 جاري نيز ثمن به نسبت را مذكور ضمان قاعدة قلمرو و كرده تمسك حلي ادريس ابن
 منافات و انستهد حاكم شده تلف ثمن به نسبت مشتري ضمان بر را مذكور مناط و كرده
 ضمان، معناي كه استدالل اين به .است شمرده توهم »هكالم الِم نم الِمالْ فلَتَ« با را آن

   ضمانت .است قبلي صاحب به عوضين از يك هر بازگشت و عقد انفساخ
   است »هكالم الِم نْم الِمالْ فلَتَ« ةقاعد مطابق فرض، اين با ثمن به نسبت مشتري

 انصاري،( بود خواهد مشتري عهدة بر بايع خيار مدت در ثمن  تلف ترتيب، اين به و
  .)181ص ،1375

 اينجا در را ادريس ابن مناط تنقيح استدالل و انصاري شيخ مذكور قول فقيهان، اگر
 حكم و نموده استدالل مذكور مناط تنقيح به نيز بحث مقام قاعدة در توانيم مي بپذيريم،

 مذكور قول اگر ولي دهيم، سرايت نيز ثمن تلف به را مبيع تلف با خيار سقوط عدم
 و بدانيم مناقشه محل ضمان قاعدة در را ادريس ابن مناط تنقيح استدالل و انصاري شيخ
 و قياس نوعي ادريس، ابن مناط تنقيح ،نماييم داللتاس و نپسنديده را آن نتيجه، در

 و بايع ضمان بين تفاوت در و يستن اعتماد قابل لذا شود، مي محسوب استحسان
 از تريمش ضمان خروج و نمود تمسك مشتري و بايع خيار تفاوت به توان مي شتريم

 زنجاني، عميد ؛473ص ،7ج ،1365 خويي،( اند گرفته نتيجه قاعده مورد از را ثمن تلف
 يارِخالْ نِمز يف فلَلتَّاَ« به مربوط روايات در اين بر عالوه .)492- 491صص ،1ج ،1386

ملَ نْماخلَ يارشده تلف ثمن به نسبت مشتري ضمان حكم كه است آمده بايع كلمة ،»ه 
   .)470ص ،7ج ،1365 خويي،( كند مي خارج روايات اين از را بايع خيار مدت در

 مناط تنقيح استدالل به نه ولي باشد، تر قوي نخست قول رسد مي نظر به
 جهت لحاظ به يا ياعتبار مثمن و ثمن بين فرق كه اللاستد اين به بلكه ،ادريس ابن

 بدون ، تسليم از قبل مبيع اگر« :دارد مي مقرر كه مدني قانون 387 مادة بنابراين، .است
 ،گردد مسترد مشتري به بايد ثمن و منفسخ ، بيع ،شود تلف بايع طرف از اهمال و تقصير
 اين در كه باشد نموده رجوع او مقام قائم يا حاكم به تسليم براي بايع اينكه مگر
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 از يكي .نمود نيز ثمن شامل را حكم اين بايد ،»بود خواهد مشتري مال از تلف ، صورت
  :نويسد مي مورد اين در محققان

 مبيع به منحصر قبض از قبل تلف مسئوليت كه است آن ماد ظاهر چه اگر«
 عنوان چون ولي گردد، نمي جاري قبض از قبل ثمن تلف مورد در و است
 مزبور معاملة در هريك نقش و است اعتباري بيع مورد دو بر مثمن و ثمن
 مورد در مالك وحدت نظر از باال مادة مفاد لذا است، ديگري نقش مانند
 به آن تأدية زمان تا ثمن به نسبت مشتري و شود مي جاري نيز شخصي ثمن
  ).467ص ،1ج ،1371 امامي،( »بود خواهد ضامن بايع
 قبض از قبل تلف مسئوليت قاعدة جريان كه نمود اضافه بايد استدالل هب همچنين

  ).همان( است اجماعي اماميه فقيهان نزد شخصي ثمن مورد در

 قاعده تحقق شروط .4

 سابق حال همان در عقد بقاي »عين تلف با خيار سقوط عدم« ةقاعد اعمال شرط اولين
 شيخ .نكند پيدا انحالل عقد، كه دارد جريان تيصور در قاعده اين بنابراين، .است خود

 مورد عين رفتن بين از ،تلف از مراد« :است كرده تصريح چنين شرط اين به انصاري
 خود حال در هنوز عقد كه تلف نوع اين .است خود حال همان بر عقد يبقا با معامله
   .)190ص ،6ج ،1410 انصاري،( »شود نمي خيار سقوط موجب است، باقي

 يف فلَلتَّاَ« و »مالكه مالِ منْ ضِبقَالْ لَبقَ فلَلتَّاَ« ةقاعد با قاعده اين گرا بنابراين،
زنِم الْ يارِخحيأَ انِوو رْالشَّ يارِخنْ طالِ مم هكالرا عقد اخير، قاعدة دو و شود مواجه »م 

  .ماند نخواهد باقي قاعده اين اجراي براي جايي نمايند، منفسخ
 نباشد، منوط عين بقاي به را خيار وجود كه است آن قاعده اين تحقق ديگر طشر

 ؛214ص ،1375 انصاري،( اند داده مسئله در را احتمال اين فقيهان از برخي كه چنان
 موضوع ديگر نيع تلف فرض با صورت، اين در زيرا ،)349ص ،3ج ،1418 ناييني،
 آن مسئله در ما مبناي كه آنجاست رد قاعده فرض بنابراين، .شد خواهد منتفي خيار
 شده متعلق عقد به بلكه است نكرده پيدا تعلق عقد مورد و عين خود به خيار كه باشد
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 با اراكي آقاي .باشد عقد به خيار تعلق مسئله، اين در صحيح قول رسد مي نظر به .است
   :است نوشته خيار ماهيت بيان در فقيهان كالم عرفي ظهور به استناد

 عين بر حق خيار كه است اين خيار، در فقيهان حكم موارد عرفي رظاه«
 »كنند مي تعبير معامله، از رجوع به را خيار فقيهان،؛ زيرا نيست ]معامله مورد[
   .)4ص ،1414 اراكي،(
 اين و كند مي تعريف »عقد از رجوع جواز« به را خيار اراكي، آقاي بنابراين،

 فقيهان ديگر كه استدالل اين به .كند مي تلقي نيز هانفقي ديگر تعريف را خيار از تعريف
 اينجا .كنند مي تعبير معامله، از بازگشت به را خيار ها آن؛ زيرا دانند مي حكم را خيار نيز
 هرچند؛ زيرا نيست متعين شارع كلمات در خيار معناي كه است آن بحث حقيقت در
 است، عين بقاي لزوم و خيار بلمقا است، شده وارد روايات در رد لفظ كه مواردي در

 از مراد و است مردد معنا چند بين در بلكه ندارد، واحدي معناي هم خيار لفظ ولي
 عين بقاي به خيار از مراد كه دارد احتمال و است نشده تبيين خيار ادلة در چيست خيار

 عين نه باشد، داشته تعلق عقد خود به خيار معناي كه دارد هم احتمال و باشد مربوط
 معناي بنابراين، .)349ص ،3ج ،1418 ناييني، ؛214ص ،1375 انصاري،( معامله مورد
 قول خيار ادلة از را خيار معناي معاصر فقيهان بلكه نيست، شرعي اصطالح يك خيار

   !اند نموده درج خود فقهي آثار در مذكور يمعنا به و كرده استنباط فقيهان
 تعيين مقدس شارع سوي از خيار معناي دهرچن :گفت بايد مسئله اين پاسخ در
 ،1ج ،1388 فخرالمحققين،( »عقد فسخ بر مالكيت« به را خيار فقيهان ولي است، نشده
 و اند كرده تعبير )43ص ،2ج ،1404 مقداد، فاضل( »آن ازالة و عقد امضاي« و )482ص
 عقد لزوم مقابل خيار؛ زيرا معامله مورد عين نه است، متعلق عقد به خيار معناي اين

 و شارع جعل به خياراينكه  از اعم ؛معامله عين به نه است، متعلق عقد به لزوم و است
 ،3ج ،1418 ناييني،( باشد عقد ضمن شرط اصطالح به و عقد طرفين جعل به يا

 خيار مانند خيار فرادا بعض خروج بايد قاعده مبناي اين اساس بر .)350-349صص
 موجب عين تلف كهرا  قبض زا قبل خيار مطلق كهبل ،تلف از بعد مختص خيار تأخير،
 دليل و نمود تلقي قاعده از استثنا ،)190ص ،6ج ،1410 انصاري،( شود مي عقد انفساخ

  .كرد بيان را استثنا اين
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 تلف زمان در خيار كه است اين »عين تلف با خيار سقوط عدم« ةقاعد سوم شرط
 در خيار وجود بر را قاعده اين در خيار زا مراد شهيد كه است اين .باشد داشته تحقق
 حمل آن بر قاعده اين در خيار از نيز را عالمه منظور و است نموده معني تلف زمان
   ؛)70ص ،2ج ،بيتا شهيد،( است كرده

  قاعده مستندات و ادله .5

 ذيل ترتيب به را ادله اين .نمود بيان توان مي قاعده اين براي را دليل چند فقهي نظر از
  .دهيم مي قرار بررسي و طرح وردم

  استصحاب .5-1

 براي خيار كه است چنين قاعده اين اثبات براي استصحاب به استدالل و استناد نحوة
 پديد شك اگر ،بيع مورد تلف از بعد حال است، شده ثابت يقين طور به عقد طبق طرف
 حكم خير؟ اي و شود مي ساقط نيز طرف خيار خياري، عقد مورد تلف با آيا كه آيد

 استصحاب نيز شك حالت اين در ،است طرف براي خيار وجود كهرا  سابق يقيني
 تمسك مورد در عالمه .دهيم مي جريان نيز حال و زمان اين به را مذكور حكم و نموده

  :است نوشته چنين قاعده اين اثبات براي استصحابدليل  به
 طرف خيار گردد، لفت او دست در ]مشتري سوي از قبض از بعد[ مبيع اگر«

 اصالت خاطر به حكم اين .بود خواهد مشتري ضمان در آن و شود نمي باطل
  .)537ص ،7ج ،1365 خويي،( »است آن حال ستصحابا و خيار ثبوت
 پيش آن براي مشكلي تا نيست مقتضي در شك استصحاب مذكور، استصحاب

 در خيار بقاي به ينيق ما شود، محدث است، تلف همان كه زماني امر اگر؛ زيرا آيد
   .)350-348صص ،3ج ،1418 ناييني،( كنيم مي پيدا زمان عمود

 بيان توان مي چنين عالمه عقايد با مطابق را استصحاب اين حقوقي و فقهي تحليل
 عقد باشد، مشترى قبض از قبل اگر گردد، تلف ،خيار نازم در مبيع كه زماني :نمود
 الزم بيع انفساخ موجب مبيع تلف ذكور،م فرض در زيرا ؛شود مي منفسخ و باطل
 قبض از بعد مبيع اگر ولي ماند، نمي باقي خيار وجود براي محلي بيع، فسخ با و شود مي
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 ضمان در آن و شود نمي باطل طرف خيار گردد، تلف او دست در و مشتري توسط
 شد، خواهد استصحاب طريق از خيار بقاي موجب عقد، بقاي زيرا ؛بود خواهد مشتري
 فراهم را استصحاب امكان و كند نمي تغيير استصحاب موضوع عقد بقاي با چون
 زمينة و خورد مي هم به استصحاب موضوع مبيع، تلف صورت در كه يدرحال سازد، مي

   .)537ص ،1ج تا، بي عالمه،( برد مي بين از بعدي مرحلة در را استصحاب

  روايات .5-2

 خيار در اول گروه روايات :هستند گروه دو رب ،كنند مي داللت خيار بر كه رواياتي
 دوم گروه روايات اند؛ شده وارد غيره و ثمن خيرأت حيوان، مجلس، خيار چون خاص
 ؛نيستند مربوط خاص، خيار به و اند شده وارد ضرر خيار و ضمني شرط خيار در بيشتر

 خيار روايات را دوم گروه روايات و خاص خيار روايات را اول گروه روايات بنابراين،
 روايات اين ظاهر .هستند مجلس خيار احاديث خاص، خيار روايات مثال .ناميم مي عام
 خيار وجود بر ها آن كه چنان نمايند، مي داللت عين تلف از بعد تا شخص خيار يبقا بر

 حالت به ها آن اطالق و دارند اطالق مذكور روايات زيرا ؛كنند مي داللت تلف، از قبل
 :است ذيل روايت مجلس خيار روايات از يكي مثال براي است، نشده قيدم عين، تلف

  ؛)3 و 1 حديث ،346-345صص ،12ج ،1387 حرعاملي،( »اقَرِتَفْي ملَ ام يارِخالْبِ انُعيبلْاَ«
  .خيارند در اند، نكرده پيدا افتراق عقد، اجتماع حالت از كه زماني تا كنندگان بيع
 او و )ع(صادق امام از )1 حديث همان،( مسلم بن محمد طريق از هم روايت اين

 نقل )ع(صادق امام از )3 حديث همان،( دراج بن جميل طريق از هم و )ص(پيامبر از
 كه زماني تا؛ زيرا است اجتماع حالت مدار بر روايت دو اين در خيار .است شده
 يكديگر، از ها آن كه زماني و است باقي خيار دارند، حضور عقد مجلس در انكنندگ بيع

 ؛دارد اطالق افتراق، به نسبت دليل اين .شود مي ساقط ها آن خيار نمايند، حاصل افتراق
   .گردد حاصل تلف، از بعد يا و تلف از بعد افتراق كه است ممكن زيرا

 الركبتان تلقي خيار مورد در )ع(امام روايت اطالق خاص، خيار روايات ديگر مثال
 ،281ص ،13ج ،1418 نوري،( »وقَالس والُخَد اذَإِ يارِخالْبِ مهو« :دارد مي مقرر كه است

  ؛)4 و 3 حديث
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 اعضاي و ]بخرد كاروان اهل از را كااليي و برود كاروان پيشواز به كسي اگر[
  .داشت خواهند فسخ خيار شوند، مي بازار وارد كه زماني كاروان،
 بر هم و )190ص ،6ج ،1410 انصاري،( است مطلق تلف به نسبت روايت اين

 ،7ج ،1365 خويي،( كند مي داللت تلف، از بعد خيار به هم و تلف از قبل خيار
 خيار كه دارد تأكيد و كند مي اثبات را مذكور قاعدة روايت، اطالق اين .)542ص

 اين اثبات در كسي نبايد بنابراين، .است باقي بيع، مورد تلف صورت در حتي شخص
 شيخ كه چنان نمايد، شبهه مذكور، روايات چون خاص، يارخ ادلة سوي از حكم

  .)190ص ،6ج ،1410 انصاري،( است كرده شبهه اينجا در انصاري
 خيار، كنندة اثبات عام روايات از بخشي زيرا ؛هستند چنين نيز عام خيار روايات 

 آقاي كه چنان و كنند مي داللت ضمني شرط خيار مشروعيت بر كه تندهس رواياتي
   :اند فرموده يخوي

  اينكه  و كند مي رجوع خيار، جعل به عقد ضمن در شرط جعل معناي«
   بين آن، در است مخير آن، امضاي و عقد فسخ در انسان :شود مي گفته
 ،1365 خويي،( »است واضح كه چنان كند، نمي فرق آن، بقاي و عين تلف
   .)542ص ،7ج

   :اند تهنوش و  دانسته نيكسا اينجا در را اقاله و خيار حكم ييخو آقاي
 موقوف عين، بقاي بر نيز فسخ نيست، منوط عين، بقاي به هاقال كه چنان«

 است طرف دو از فسخ اقاله،اينكه  مگر ،نيست فرقي دو آن بين زيرا ؛نيست
 است، طرف يك از فسخ خيار، ولي ،]گويند تفاسخ آن، به اصطالح در و[

 آن كه چنان است، عين تلف اب ارخي ثبوت هب حكم همان ه،قاعد ىامقتض پس
 زيرا ؛شود مي ظاهر ،استصحاب به تمسك عدم وجه اينجا از و است واضح

 به تمسك در مناقشه بيان اين .رسد نمي اصول نوبت امارات وجود با
 مناقشه تواند نمي كسي و كند مي مسدود نيز را قاعده اثبات براي استصحاب

 شبهات در استصحاب و است حكمي شبهة اينجا، در ما شبهة كه كند
  .)543-542صص همان،( »نيست جاري حكمي،
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  ادله عمومات مقتضاي .5-3

 فقهي تحليل .است حاكم عقود و قراردادها بر ادلة عمومي مقتضاي اساس بر قاعده اين
 مالكيت از تعبار ،خيار ادلة ظهور در خيار معناي كه است چنين مسئله حقوقي و

 ماليت به كم دست و عقد خود به خيار يعني ؛است آن امضاي و عقد فسخ بر شخص
 همراه مذكور خيار بنابراين، .معامله مورد عين به نه است، متعلق معامله، مورد عين

 ماليت يا و معامله مورد عين استرجاع و استرداد همراه و است آن ابرام و عقد امضاي
 آن قيمت و مثل هب آن بدل اخير، صورت در كه است آن عين نبود صورت در آن،

   .شد خواهد استرداد،
 بدانيم رد دليل از غير عموم و ضرر ادلة را خيار دليل كه صورتي در تحليل اين
 كه بود خواهد چنين ما تحليل بدانيم، رد ادلة را خيار دليل اگر اما و است روشن
 آن استرداد گاهي و نيست ممكن معامله، مورد عين شخص استرجاع و استرداد هميشه

 عين استرجاع و استراداد نيز گاهي كه چنان بود، خواهد قيمت و مثل در آن بدل به
 تلف صورت در آن دلب يا و معامله مورد عين يعني دو اين و است عين مورد شخص

 و مثل از اعم بدل، به گردد تلف معامله مورد عين اگر و است محفوظ آن بقاي و عين
   .شود مي تبديل قيمت
 امتناع و خيار سقوط اقتضاي عين تلف :گوييم مي فقهي حليلت اين اساس بر
   اين .دارد عين بقاي و وجود همانند را خيار اقتضاي بلكه ندارد را نعي استرداد

   كند نمي پيدا رابطه آن بقاي و عين تلف به شخص، خيار كه است آن يمعنا به بيان
 صورت، دو هر در آن و رددا ارتباط عين، ماليت استرداد يا و عقد خود به آن بلكه

   .است محفوظ
 استرداد و رد از مراد بدانيم كه كرد خواهد پيدا درست توجيه وقت آن مطلب اين

 استرداد در خيار ادلة ظهور بلكه نيست شخصي و خارجي استرداد و رد خيار، دليل در
 مكانا كه درجايي ويژه به .است شخصي رد و استرداد منزلة نازل هم قيمي و مثلي بدل
 استرداد آن، شخص و عين رد از مراد چون باشد، منتفي عين، شخص استرداد و  رد

   .است عين شخص نبود در عين شخص ماليت
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 مدار رب خيار اين بشود، استفاده خيار ادلة از مذكور رد جواز معناي اگر بنابراين،
 دليلي، اگر و آن عين وجود مدار بر نه شد، خواهد متعلق عقد به و چرخيد خواهد عقد
 براي بود، خواهد تعبدي شرعي حكم آن، نمايد اثبات را معامله مورد عين به خيار تعلق
 گونه اين معاطات، در عين به رجوع جواز و هبه در موهوب عين به رجوع جواز مثال
 خيار بود، خواهد ما بحث مورد خيار مقابل آن كه بدانيم بايد ولي است، تعبدي حكم
 حكم رجوعي جواز چنين ولي است، ارث به انتقال و اسقاط قابل ما، بحث مورد

 كه رجوعي جواز؛ زيرا نيست ارث به انتقال و اسقاط قابل كه بود خواهد شارع، تعبدي
 چون خيار آثار آن بر و است خارج و اجنبي خيار، بحث از است متعلق عين، وجود بر

 خصوص به ؛كند نمي صدق عين، لفت با رد جمله از و غيره و اسقاط و ماندن ارث قابل
 و لفظي نيز آن در نزاع و است شده وارد رد واژة عيب خيار در تنها خيار ادلة دراينكه 
 بر آن در خيار اعمال موجود، ادلة ظهور و فقيهان تصريح طبق؛ زيرا است لغو حتي
 است، شده استثنا عين، ماليت يا و عقد به خيار تعلق از و است منوط عين، بقاي
 و كند تغيير عقد، زمان در آن حالت به نسبت ولي باشد، باقي عين اگر حتي كه طوري به

 گردد تلف اگر ،بماند چه رود، مي بين از خيار اعمال بدهد، دست از را عقد زمان حالت
   .رود مي بين از اولي طريق به خيار كه

 وجود معني دو ،اوالً خيار براي بدانيم كه كند مي پيدا تقويت مذكور گفتار آنگاه
 معناي خيار ثانياً، و بگيرد تعلق معامله، مورد عين بر ديگري و عقد به يكي كه ندارد
 فقيهان قول و خيار ادلة از را خيار معناي معاصر، و متأخر فقيهان بلكه ندارد، شرعي
 و اند دانسته متعلق عقد، بر را آن و گنجانده خود مكتوب آثار در و كرده استنباط متقدم،

 بين ،جهت اين از و است عقد لزوم مقابل معنا،اين  در خيار؛ زيرا است حقي نظر اين
 و است خودش دليل تابع جعلي خيار هرچند ؛نيست تفاوتي جعلي، و شرعي خيار
 عقد به ،گردد شرط اطالق طور به اگر و كند پيدا تعلق هم عين بقاي به تواند مي حتي
 رو، ازاين .تصريح با ضمني شرط در نه است، ادله القاط در ما بحث و كند مي پيدا تعلق
 آن است، چنين كه عيب خيار دليل مانند بداند، متعلق عين، به را خياري اي قرينه اگر

 ادله و نباشد موجود مقام در خاصي دليل اگر اما بود؛ خواهد ما بحث از استثنا و خارج



 1393 تابستان و بهار ،) 39پياپي( اول شمارة پانزدهم، سال ،اسالمي حقوق هپژوهشنام     26

 

 متعلق عقد به خيار ثمن، تأخير و حيوان مجلس، خيار ادلة مانند ،باشد داشته اطالق
   .شد خواهد

 و انحيو مجلس، خيار چون يشرع مجعول خيارات :گفت توان مي بنابراين،
 رجلٍ منْ اشْتَرَي رجلُ اَيما« ةادل مثال براي دارند، ظهور عقد به خيار تعلق در تأخير،
 هر ،بخرد بيع به را چيزي ديگري از كسي هر :عيبالْ بجو اقَرَتَفْا حتَّي بِالْخيار فَهما بيعاً
 خواهد الزم عقد ]افتراق از بعد[ شوند، جدا هم از بيعدو طرف  ينكها تا خيارند در دو
 دقَفَ امٍيأَ ةُثَالَثَ تضَم اذَإِفَ« ،)4 حديث ،347ص ،12ج الشيعه، وسائل عاملي، حر( »شد
وجرِالشَّ بو )8 حديث ،350ص همان،( »گردد مي الزم ريد،خ بگذرد، روز سه اگر :اء 
»أَ :[ الَّإِ ولَ يلَ وم أْيالثَّبِ تالَفَ ]نِم بيع بنَيهدر بيعي ،نياورد را ثمن اگر يعني وگرنه، :ام 

 ظهور بيع بر خيار تعلق در همه ،)3 حديث ،357ص همان،( »بود نخواهد دو آن بين
 اين كسي اگر و ندارد ربطي هيچ عوضين به كه است عقد لزوم مقابل خيار اين و دارد

 با خيار بقاي در ادله اطالق اقتضاي كه كنيم مي تمسك ادله اطالق به ،نپذيرد را ظواهر
   .است عين تلف

 نمايد، مراجعه ترؤي و عيب و غبن خيار چون شرط تخلف ادلة به كسي اگر
 شده منعقد صحيح ،عقد؛ زيرا تياف خواهد روشني به عقد به ها آن در را خيار تعلق
 تواند مي او و ماند مي صحيح خود جاي سر عقد كند، تخلف شرط از طرف اگر و است

 آن به اگر و باشد شده تلف عين هرچند نمايد، فسخ را عقد شرط، از تخلف سبب به
 هر در كند، فسخ يا و امضا را عقد تواند مي او و است صحيح باز عقد بماند، ملتزم

 عين، تلف در تا نيست مشروط عين بقاي بر شرط تخلف خيار در او خيار ،صورت
  .)350- 348صص ،3ج ،1418 ناييني،( برود بين از او خيار

  قاعده آثار .6

 آن در موجود خيار و مذكور بيع حكم ،عين تلف از بعد يعني ،قاعده فقهي آثار
  چيست؟

 بيع اوالً، كه است ينا ،»عين تلف با خيار سقوط عدم« ةقاعد فقهي اثر نخستين
 آن در موجود خيار كه چنان ماند، مي ثابت خود جاي سر در آن بلكه شود نمي منفسخ
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 مثلي بيع، مورد اگر و نمايند فسخ را عقد خيار، صاحب اگر بنابراين، .ماند مي باقي نيز
 نباشد، قيمي اگر و كرد خواهد درخواست مقابل طرف از را آن مثل شخص باشد،
   .نمود خواهد طلب ار آن قيمت

 ولي گردد، تلف اساس و اصل از خياري عقد مورد كه است صورتي در مذكور اثر
 زمان و اول از مذكور عيب كه گردد كشف عقد از بعد و باشد بوده معيوب آن اگر

 يكي، :داشت خواهد را فقهي اثر دو مسئله صورت اين در است، بوده كاال در تحويل
 شد،با بيع مورد از بخشي تلف يمعنا به تلف و باشد مانده اقيب هنوز معيوب عيناينكه 

 معيوب عيناينكه  ديگري، و شد خواهد جاري هم اينجا در شده بيان اثر حالت اين در
 شده خورده آن كه بود غذا بيع، مورد مثال براي باشد، رفته بين از خاص تلف يمعنا به
 ديگري به را آن و فهميده كار چنين زا بعد را آن عيب و شده دوخته كه بود لباس يا و

 مذهب طبق و تصرف دليل به اماميه مذهب طبق بايع به را آن انتقال و نقل و كرده وقف
   رد و عقد فسخ نتيجه، در و نموده مواجه مانع با مذكور نقل خوددليل  به شافعي
   صورت اين در لذا است، ساخته فقهي غيرممكن مقابل طرف به را عقد مورد
 عالمه،( بگيرد مقابل طرف از را عين ارش تواند مي تنها و نمايد فسخ را عقد تواند نمي
  .)528ص ،1ج تا، بي

 عقد چون كه است اين ،»عين تلف با خيار سقوط عدم« ةقاعد آثار از ديگر يكي
  .است مشروع فقيهان اتفاق به هنگام اين در اقاله لذا ،است فسخ قابل عين، تلف زا بعد

 و تلف فرض در را خود خيار خيار، صاحب اگر كه است اين هقاعد ارآث از يكي 
 طرف از اعم مقابل، طرف از را مبيع بدل كند، فسخ را بيع و نمايد اعمال مبيع اتالف
 در آن بدل مبيع، اتالف با؛ زيرا كرد خواهد دريافت اجنبي كنندة اتالف يا و عقد ديگر
 محسوب شده تلف مبيع عوض مذكور، بدل و است گرديده مستقر متلف، طرف ذمة

 بين از معناي به تلف زيرا ؛است مستفاد نيز اتالف و تلف معناي از قول اين .شد خواهد
 مال بردن ازمعناي  به تسبيب يا اتالف ولي است، شخص ارادة دخالت بدون مال رفتن

 دي،لنگرو جعفري( است )تسبيب( غيرمستقيم و دخالت با يا )اتالف( يمقمست طور به
 طبق شخص لذا ندارد، وجود عمدي تلف، مصاديق در بنابراين، ؛)177ص ،1372
 در ولي شود، شناخته مسئول نبايد اسالمي حقوق بر حاكم قواعد و مقررات اصول
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 در زيرا ؛نگردد اثبات او قصد و عمد هرچند شود، مي شناخته مسئول شخص اتالف
 شخص ينكها از اعم است، شخص فعل اتالف، منشأ شود اثبات كه است كافي اتالف
 دخيل مدني مسئوليت در ،خير يا باشد داده انجامد قص و عمد روي از را فعل اين

  ).5ص همان،( نيست

   بندي جمع

 قاعدة تعريف و است فقهي قواعد از يكي »عين تلف با خيار سقوط عدم« .1
 است؛ منطبق آن بر فقهي

 قلمرو كه است دخيل »مبيع« و »تلف« ،»خيار« اصطالح سه هقاعد اين مفاد در .2
 با معامله مورد عين رفتن بين از »تلف« از مراد .يك كه بيان بدين .كنند مي تعيين نيز آن
 در مال كه كسي ملك در عين تلف نوع اين لذا است، خود حال همان بر عقد يبقا

 »خيار« از مراد .دو شود؛ نمي مقابلش طرف يا و او خيار سقوط موجب اوست، دست
 بنابراين، .است شرعي خياري ،همچنين ،دارد تحقق تلف زمان در كه است يخيار
. سه شود؛ نمي جعلي خيار نيز و ثمن تأخير خيار شامل خيار به نسبت قاعده قلمرو
 به نتيجه، در و رود مين بين از عين تلف با لذا ،باشد گرفته تعلق عقد به قاعده در خيار
 قلمرو بنابراين، .برود بين از نيز خيار عين، فتل صورت در تا است نگرفته تعلق عين
 عين بقاي بر عيب خيار نظير مورد آن در خيار اعمال كه است موردي در قاعده اين

 هم آن قلمرو نتيجه، در و دارد عموميت قاعده اين در عين معناي .چهار ؛نباشد منوط
 شامل هم واژه اين به نسبت قاعدة قلمرو همچنين ،ثمن شامل هم و است مبيع شامل
 ؛ندارد وجود غيرعمد عمد بين فرقي و است اتالف هم و تلف

 است؛ خود سابق حال همان در عقد بقاي .يك :از اند ترعبا قاعده اين شروط .3
 يا مبنا اين مطابق زيرا ؛عين بقاي به نه نباشد، منوط عقد بقاي به را خيار وجود .دو

 تحقق تلف زمان در خيار .سه ؛شد خواهد نيز خيار انتفاي موجب عين تلف فرض،
 باشد؛ داشته
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 مقتضاي .سه استصحاب؛ .دو روايات؛ .يك :از اند عبارت هقاعد اين مستندات .4
 با خيار كه كند مي داللت ها آن از هركدام .يد ضمان ادلة اقتضاي .چهار ادله، عمومات

  .كند نمي سقوط عين تلف

 خيار بقاي .يك :از اند ارتعب عين تلف با خيار سقوط عدم در قاعده اين آثار .5
 عقد انفساخ عدم .سه است؛ عين تلف با عقد اقالة امكان .دو است؛ عقد بقاي زمان تا
 در عين بدل به رجوع خيار، لااعم صورت در .چهار است؛ عين تلف صورت در

 .است بودن معيوب صورت در آن ارش به و عين تمام تلف صورت

  كتابنامه

 :قم ،]سرائر[ الفتاوي لتحرير الحاوي السرائر ،)ق1410( احمد بن منصور بن محمد ،دريسا ابن
 ## .الثانية الطبعة المدرسين، ةلجامع الطابعة االسالمي النشر

 ## .االولي الطبعة مهر، :قم ،الخيارات ،)ق1414( محمدعلي اراكي،

 ## .يازدهم چاپ اسالميه، روشيكتابف انتشارات ،مدني حقوق ،)ش1371( حسن سيد امامي،

 ## .]ق.ط[ سنگي چاپ دوم، چاپ اطالعات، :تبريز ،مكاسب ،)ق1375( مرتضي ،انصاري

 فكرال مجمع :قم انصاري، شيخ آثار تحقيق گروه تنظيم ،مكاسب ،)ق1420( مرتضي انصاري،
 ## .]ج.ط[ االولي الطبعة ،سالمياال

 ،]مسالك[ االسالم شرائع تنقيح الي االفهام مسالك ،)ق1413( ]ثاني شهيد[ الدين زين عاملي، جبعي
 ## .االولي الطبعة اسالمي، عارفالم المؤسسة نشر و تحقيق :قم

 ## .ششم چاپ دانش، گنج :تهران ،حقوق ترمينولوژي ،)ق1372( محمدجعفر لنگرودي، جعفري

 الشريعة المسائل تحصيل الي الشيعة وسائل ،)ق1387( ]حرعاملي شيخ[ حسن بن محمد حرعاملي،
 ## .التراث دار احياء :بيروت رازي، محمد يحتصح ،]وسائل[

 النشر :قم خالصي، محمدباقر تحقيق ،مةاالكر مفتاح ،)ق1419( محمدجواد سيد ،عاملي حسيني
 ## .االولي الطبعة المدرسين، عةلجام الطابعة االسالمي

 ## .اعلمي :تهران ،المكاسب الي الطالب يصالا ،)تا بي( محمد سيد شيرازي، حسيني
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 ةالمكتب :قم ،الفقهاء ةتذكر ،)تا بي( ]عالمه[ اسدي حلّي مطهر علي بن يوسف بن حسن حلّي،
 ## .الحجرية الطبعة ،ةالجعفري التراث الحياء يةالرضو

 النشر مؤسسة :قم ،الحرام و الحالل معرفة في االحكام قواعد ،)ق1411( يوسف بن حسن حلّي،
 ## .اول چاپ ،المدرسين لجامعة الطابعة االسالمي

 .اول چاپ وجداني، انتشارات :قم توحيدي، تقريرات ،الفقاهه مصباح ،)ش1365( ابوالقاسم خويي،
##  

 البيت آل مؤسسة ،لئبالدال الحكام بيان في المسائل رياض ،)ق1407( علي سيد طباطبايي،
 ## .]ج.ط[ االولي الطبعة :قم ،المدرسين لجامعة الطابعة االسالمي النشر ،]رياض[

 ،]مبسوط[ االمامية الفقه في المبسوط ،)ق1387( ]الطائفه شيخ شيخ؛[ حسن بن حمدم ،طوسي
 ## .الجعفري اآلثار الحياء ةالمرتضوي المكتبة :تهران كشفي، محمدتقي تعليق و تصحيح

 :قم يم،حك عبدالهادي تحقيق ،الفوائد و القواعد ،)تا بي( ]شهيد[ مكي الدين جمال محمد ي،عامل
 ## .المفيد ةمكتب

سمت، : بخش حقوق خصوصي، تهران: ؛ جلد اولقواعد فقه، )ش1386(عميد زنجاني، عباسعلي 
 ##. چاپ اول

 هكتابخان :قم ،الرائع التنقيح ،)ق1404( ]مقداد فاضل[ حلي سيوري عبداهللا بن مقداد مقداد، فاضل
 ## .االولي الطبعي النجفي، مرعشيال العظمي اهللا تآي

 ايضاح ،)ق1388( ]العالمة ابن فخرالدين؛[ حلي مطهر بن يوسف بن حسن بن محمد فخرالمحققين،
 ## .االولي الطبعة ن،اسماعيليا مطبوعاتي مؤسسه :قم ،]ايضاح[ الفوائد

  .ايران مدني انونق

 جامع[ القواعد شرح في المقاصد جامع ،)ق1408( ]كركي ثاني، محقق[ حسين بن علي ثاني، محقق
 ## .االولي الطبعة البيت، آل هسؤسم نشر و تحقيق :قم ،]المقاصد

شرائع االسالم في مسائل الحالل و ، )ق1415(الدين بن حسن الحلي   محقق حلي، ابوالقاسم نجم
 ##. ه معارف اسالمي، چاپ اولمؤسس: بيروت الحرام،

 ## .سمت :تهران ،فقه قواعد ،)ش1374( مصطفي سيد داماد، محقق
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 الطابعة االسالمي النشر :قم ،نسارياخو تقريرات الب،الط منية ،)ق1418( محمدحسين ناييني،
 ## .االولي الطبعة المدرسين، لجامعة

 االسالم شرائع شرح في الكالم جواهر ،)م1981( ]جواهر صاحب[ باقر بن محمدحسن نجفي،
 .السابعة الطبعة ،بيةالعر التراث اإلحياء دار :بيروت القوچاني، محمد تعليق و تحقيق ،]جواهر[

##  
 ## .ةالمرتضوي ةالمكتب :تهران ،ةالشيع مستند ،)ق1369( احمد نراقي،

 :قم ،المسائل مستنبط و الوسائل مستدرك ،)ق1418( ]نوري محدث[ محمدحسين طبري، نوري
 ## .االولي الطبعة التراث، حياءال البيت آل مؤسسة نشر و تحقيق

 


