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 مقدمه

که مالکیت به صرف عقد واقع می شود و ایجاب و و متاخران قریب به اتفاق معتقدنددر بین فقها اعم از متقدمان 

: 1422 ،)انصاری متزلزل است این عقدود داشته باشد اما اگر در عقد، خیاری وج، قبول برای آن کافی می باشد

عین  ،که طرف معاملهدر صورتی  ،بورس معامالت  بازار مانند توجه به معامالت پیچیده امروزی . حال با(3/13

در صورتی که عین تلف  این اساس باید بررسی کرد بر .سواالت مختلفی در مورد این خیار مطرح است ،معینی باشد

جایگاه قاعده تلف المبیع فی زمن الخیار ممن ال  ،خیار یار باقی است یا خیر؟ در صورت بقاباز هم این خی ،شود

 ؟چیست تلف مبیع در زمان خیارمبنای حکم شرع مقدس  و مدنیاز منظر قانون  ؟ر له چیستخیا

زیرا از یک طرف  ،دبا سقوط خیار منافات دار «ممن ال خیار له الخیارتلف المبیع فی زمن » قاعدهتوجه به اینکه  اب

تلف در زمان خیار از مال کسی است که خیار اشاره دارد به اینکه   «تلف المبیع فی زمن الخیارممن ال خیار له» قاعده

خیار ساقط می  ،داللت بر این دارد که با تلف شدن عین «یسقط الخیار بتلف العین»از طرف دیگر قاعده  ندارد و

 چگونه این تنافی برطرف می گردد؟که بررسی کرد حال باید ؛شود

اساس  رب ،قاعدهآثار  مفاد، ادله، شروط، قلمرو ودر محدوده بحث هایی در مورد عدم سقوط خیار با تلف عین 

همچنین در  وتجزیه و تحلیل شده است  «سقوط خیار با تلف عینبررسی عدم »عنوان  در مقاله ای با حقوق اسالمی

 ،شده است مطرح مقاالت در کتب مختلف مانند مکاسب  و بحث هایی «تلف المبیع فی زمن الخیار»مورد قاعده 

مبانی  بر اساس ،عدم سقوط خیار به سقوط وما در این  مقاله  هم اشاره ای نشده است و قاعده با به نسبت این دو ولی

 ادله هربررسی  و فقها پاسخ آنها از منظر و مساله با توجه به سوال های فوق  ینا اختالف های موجود در ن وفقهی آ

 خواهیم پرداخت. ایران قانون مدنی ی این مساله درواکاو و همچنین بررسی آنها و یک از

 مفاهیم  .1

 بپردازیم. مراد از آنها مفاهیم موجود در دو قاعده  ودر ابتدا الزم است به برخی از مهمترین 

 تلفمفهوم شناسی  .1-1

 همان بر عقد بقای با معامله مورد عین رفتن بین ازیعنی  ،انصاری شیخ نظر بر بنا  ،قاعده دو در از تلف دو مرا معنا 

 عبارت به و شود نمی خیار سقوط موجب و است باقی خود حال در هنوز عقد ،این تعریف بر که بنا ،خود حال

 )انصاری،  نیست مقابلش طرف یا و خیار سقوط موجب ،اوست دست در مال که کسی ملک در ، تلف عیندیگر

1415: ۶ / 1۹0). 
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تلف زیرا  ،دارد انصاری شیخ گفتار از تر وسیع معنای تلف ممکن است گفته شود که چه بسا فوق، تعریف نقد در

 یا لباس مانند ییکاال مشتری کهمثال زمانی  ؛تعریف شیخ آن ر ا در برنمی گیردکه  شودمی شامل نیز را مواردی

یا  و شود می متوجه غذا شدن فاسد یا خوردن و لباس دوختن از بعد و گیردمی تحویل فروشنده از را معیوب غذای

عین را برای  ،مثال برای برود؛از بین  انتقال و نقلامکان  یا و ،شود خارج خود قبلی حالت از ولی، باشد عین موجود

 دادن عودت قابل کاال طبق مذهب امامیه  ،صورت این در ،شود متوجه وقف از بعد را عیب آن و کندوقف  دیگری

 خیار عمالاِ که حالی در ،است قبلی صاحب به ، تصرف مذکور مانع عودت عین امامیه فقهای نظر ؛ زیرا بنابرنیست

طبق معنای عام است که  ،مبنای ما در این پژوهش ،این اساس بر .(1/528: 1414 )حلی، .است ممکن موارد این در

 شامل تمامی موارد شود.

  خیارمفهوم شناسی  .1-2

نیز  ازاین رو احتمال دارد که مراد از خیار به بقای عین مربوط شود و. در معنای خیار فقها قول های مختلفی دارند 

 ،نائینی ؛2/214 :1415 )انصاری، نه عین مورد معامله ،خود عقد تعلق داشته باشدمعنای خیار به ه ک دارد احتمال

1418 ،3/34۹).  

ازاله آن معنی  و شده منعقد فسخ عقد بر مالکیت یا شده منعقد عقد فسخ بر مالکیت به را خیار معنای بنابراین برخی

 ازیر ،نه عین مورد معامله ،خیار به عقد تعلق می گیرد ،که در این صورت (2/43: 1404)فاضل مقداد، کرده اند 

یا  ،ل شارع باشداعم از اینکه خیار به جع ،نه عین مورد معامله ،لزوم به عقد متعلق است و عقد است  لزوم مقابل ،خیار

  (350-3/34۹: 1418 )نائینی، .به جعل طرفین عقد

در پاسخ  ر؟خیار ساقط می شود یا خی ،تلف عین اآیا ب ،قاعده حال با توجه به بیان مفاهیم برخی از کلمات مهم دو

 .اشاره خواهیم کردآن که به اختالف اقوالی وجود داردباید گفت در این مورد 

  در خیار در صورت تلف عین ادله آنها اقوال فقها و .2

 خیار هستند و موافق بقای ،فقهابرخی از  ر تردید کرده اند وخیا در بقایفقها در زمانی که  عین تلف شود  از برخی 

ادله آنها  و طیف از آنها  هربه بیان  در ادامه، کهقائل به سقوط آن هستند  و خیار را مردود می دانند برخی هم بقای

 :می پردازیم

 خیار در صورت تلف عینتردید در بقای قائلین به  .1-2

که به  صورت قطعی نظرشان را بیان نکرده،ه و ب تردیدکرده اند ،خیار در صورت تلف عین یبعضی از فقها در بقا

 حیث از عیرابحه اگر کذب بااب مُدر  باشاره کرد که  رابحه با کذب بایعتلف در بیع مُتوان به  ه میعنوان نمون
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در سقوط خیار نسبت به  در کتاب قواعد حلی عالمه ،تلف کاال معلوم شود به رأس المال بعد از خبردادن  در هحرابمُ

 (143 /2 :1387) مبسوطکتاب  شیخ طوسی در خیار یدر بقا بلکه ؛(5۹و 58 /2 :1413، )حلیتردید کرده است  آن

 ؛پیدا کرده اند رد عدم جواز جزم به عدم خیار و ( 500 /4 :141۹، عاملی) مفتاح الکرامة کتاب به نقل از و شهید

 .عین امکان پذیر است یفقط با  بقا عین، بدین جهت که ردّ

 :1414 محقق ثانی،) جامع المقاصدکتاب و محقق ثانی در  (310 /3 :1413 ،شهید ثانی) مسالکشهید ثانی در کتاب 

 قابل توجه استالبته  دانند.ن می متعیّ ،مقتضی و عدم مانع و ثبوت خیار را به جهت وجود قول دیگری دارند (4/2۶3

 خیار تردید دارد. یرابحه در بقادر بیع مُ، که در ذیل خواهد آمد ،خیار صاحب نظریه بقاکه  حلی که خود عالمه

ط محقق ثانی در سقوکه  تلف کاالی مغبونهمچنین در جای دیگر که فقها نسبت به سقوط خیار تردید دارنددر 

کتاب علّامه در   البته .(318و  4/2۹7 :1414 ،محقق ثانیتردید کرده است. )خیار غبن به جهت تلف کاالی مغبون 

البته در صورتی که  مغبون  ،مکان جبران  می شوداینکه عدم خیار در غبن باعث  عدم ا تذکره تعلیلی دارد مبنی بر

 ،در سقوط خیار تردید کرده اند در مورد دیگری که فقها و .(523 /1: 1414، حلی) عین را از ملکش نقل بدهد.

  حیث تردید جامع المقاصد خیار رویت را ملحق به خیار غبن ازکتاب  ،از همین رو .می باشد خیار رؤیتمربوط به 

 . (318 / 4: 1414 محقق ثانی،) .خیار با تلف عین نموده است یبقادر 

در  مکاسب کتاب  در انصاری شیخ می باشد که خیار مجعول ی دیگری می توان اشاره نمود در همچنین  نمونه و

و می  کندیار در این قسم جزم پیدا می بر سقوط خ ،اما در ادامه ،سم را از موارد تردید برمی شمردابتدای امر این ق

، عین می گردد یمتوقّف بر بقا  دلیل  اینکهه ب ،رد جعل می شود خیاری که توسط متعاقدان به صورت خیار بر گوید

می تواند اختصاص  به  (اینکه وقتی غرض از خیار ردّ استرداد باشدا إلّ ،خ متوقّف بر بقاء عین نیستگرچه  فس)

بنابراین  ؛نه علت ،س و حیوان، حکمت استمجل رد و استرداد در خیارالبته این تمکن از  .داشته باشد صورت  بقاء

 در انتهای بحث طور که از عبارت همان. (۶/151: 1415 ،انصاری) .در آن دو با تلف عین خیار ساقط نمی شود

 .تر متمایل به سقوط خیار گشته اندبیش ایشان ایشان مشخص است

 صورت تلف عینعدم سقوط خیار در  قائلین به سقوط و .2-2

صورت تفصیلی ه برخی علما وجود دارد که ب اقوالی از ،در صورت تلف عین ،خیارسقوط یا عدم  در مورد سقوط و

 رد بعضی از آنها می پردازیم: تر به بیان ادله آن اقوال و

این توجه به بیان  باکه  (2/70: 1413 عالمه،) الخیار بتلف العین«  گوید: »ال یسقطدر کتاب  قواعد می  حلی عالمه

یعنی تلف عین در ملک ؛ تنافی دارد «خیار له تلف العین فی زمن الخیار ممن ال»با قاعده  می بینیم که این حکم حکم
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 .خیار عبارت باشد از ملک فسخ عقد بنابر فرضی که ؛ البته خیار خودش و طرف مقابلش نیست مسقط ،صاحب خیار

مانند اقاله که بعد از تلف هم  شرعی است و مقیّد  به ، بنابراین عقد بعد از تلف عین  هم می تواند قابل فسخ باشد

 در آن به بدل رجوع می شود. صورت  بقاء هم نیست  و

: خیار حتی با تلف عین ساقط نمی شود که این سخن با تعریف خیار به ملک فسخ گویدمی  حلی عالمههمچنین 

 عالمه مبتنی بر ادله ای است که به آن در ذیل می پردازیم: این قولِ .موافق است عقد

 .شامل بقاء عین و هم  عدم آن است اطالق  قاعده  نفی ضرر که هم -الف

    4.(13/281 :1408 ،نوری) .إطالق روایت »و هم بالخیار إذا دخلوا السوق« -ب

 .باشد ر اینکه معقد اجماع تسلّط بر ردّمگ، دلیل خیار غبن اجماع باشداستصحاب بقاء خیار در صورتی که  -ج

 (1۶/ ۶ :1415 )انصاری،

 5(2۶/ ۶ :1415 )انصاری، .اقاله منافاتی با تلف عین ندارد شباهت خیار با اقاله، و مسلم است که جواز -د

خیار بعد از تلف عین  یکرده اند که با بقاسخ عقد تعریف مشهور خیار را به ملک ف) تعریف خیار از نظر مشهور -ه

 .(موافق است

: در مواردی مثل خیار تأخیر، بلکه در مطلق خیار قبل از ول عالمه را نمی پذیرد و می گویدطالق قاما محقق ثانی ا

 ۶.(318 /4 :1414 محقق ثانی،) .قبض، یا خیار مختصّ بعد از قبض، تلف مسقط خیار است

نابراین نمی توان از ب مجمل می باشد. تفسیر نشده است و در روایات معنا و »خیار« قائل است که تعبیرشیخ انصاری 

متبادر از خیار در معتقد است  ،البته شیخ انصاری برای خروج از اجمال ،اطالق خیار در روایات استفاده نمود

 .روف شده استخرین معأباشد و این معنا در بین مت»ملک فسخ عقد« می  خرین از فقهاأاطالقات کلمات مت

 (. 12و5/11: 143۶انصاری، )

را این گونه نقد می کند که تعریف خیار به ملک فسخ عقد تنها در کالم  انصاری آخوند خراسانی کالم شیخ

اصحاب آمده است و نمی توان آن را مستفاد از روایات دانست. آن چه در مقام اثبات و استنباط از روایات مهم می 

 
بین بقاء العین و عدمه، مضافاً إلى إطالق قوله علیه السالم: »و هم بالخیار إذا دخلوا األقوى بقاؤه؛ ألنّ العمدة فیه نفی الضرر الذی ال یفرق فیه . 4

 ء.السوق«  مع أنّه لو استند إلى اإلجماع أمكن التمسّك باالستصحاب، إلّا أن یدّعى انعقاده على التسلّط على الردّ، فیختصّ بصورة البقا

معلوم أن العقد بعد التلف قابل للفسخ و لذا یشرع اإلقالة حینئذ اتفاقا فال مزیل لهذا الملك  ان الخیار کما عرفت عبارة عن ملك فسخ العقد و. 5

 بعد التلف و ال مقید له بصورة البقاء

المعنى، ثبت مع نعم، لو دلّ الدلیل الشرعی على ثبوت خیار الفسخ المطلق الشامل لصورة التلف، أو جَعَلَ المتبایعان بینهما خیار الفسخ بهذا .  6

 التلف أیضاً.
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نای آن در روایات درحالی که مع ،باشد، برداشت و استظهار از روایات می باشد که خیار را چگونه تفسیر نموده اند

 معلوم نیست. 

در جواب آخوند می توان گفت درست است که تعریف خیار به »ملک فسخ عقد« در روایات نیامده است و فقط 

در کلمات فقها مطرح شده، ولی تالش فقها همواره این بوده است که این گونه از تعابیر را از روایات و همچنین 

تعریف آن ها به »ملک فسخ عقد« در حقیقت برداشت و استنباط آنان از نصوص  ،نکالم قدما برداشت کنند. بنابر ای

بوده است. در این صورت این معنا از خیار، متوقف بر بقا عین نیست و نشان می دهد حق خیار به خود عقد تعلق 

 (. 2/185 :1373)نائینی،  .است و مجمل نیست گرفته

: این عبارت صرفا استعمال غالب در کلمات بعضی از  می گوید حلی عالمه سخن در رد البته خود شیخ انصاری

ینکه  مگر ا ،قائل بر عدم ثبوت خیار با تلف عین است انصاری در کلمات شارع نیامده است و شیخ متأخّرین است و

کند  اثبات ادعا خود بیان میقول عالمه متفاوت است و ادله ای برای   نظر ایشان با و 7.دلیل خاص وجود داشته باشد

 :که در ذیل به آن می پردازیم

اخبار و أدلّه خیار  باید چرا که ؛باطل است کالً حلّی قول عالمهبنابراین  .عقدنه  ،خیار متعلق به عین است الف(

 با تلف نگشته است.و متعرّض فسخ متحقق  بر تسلّط بر رد و استرداد دارد قول عالمه صرفا داللت  اجماع  باشد و

تلف عین موجب  و حاکم است «تلف المبیع فی زمن الخیار ممن الخیار له»: اینجا قاعده می فرماید انصاری شیخ ب(

 انصاری،) لذا باید بگوییم تلف موجب سقوط خیار می شود. انفساخ عقد است و سالبه به انتفاء موضوع می شود

1415 :۶/175) 

ایشان در مبحث اتالف مبیع در زمان خیار در بررسی قول به تفصیل بین خیارات توافقی و خیارات تعبدی قائل  (ج

این حکم را  اًءعین دارد. البته ابتدا یبدی(  ظهور در اناطه خیار به بقا)اعمّ از توافقی و تع است به اینکه جعل خیار

 :ولو خیارات تعبدی و می گوید ،دهد به همه خیاراتبرای خیار توافقی قائل است و سپس آن را تسرّی می 

 ،یعنى در مدت خیار ؛ن بقاء ملک استاین است که شرط کننده خواها ،ظاهر شرط خیار کردن، در خیارات توافقی

از این  .کند و عین براى او موضوعیت دارد استردادعین موجود باشد تا اگر خواست و فسخ کرد، خود عین را 

ن به نظر محقق البته این ظهور ادعائی شیخ انصاری در تعلق خیار به عی. تصرف ناقل و متلف جایز نیست ،جهت

عین را  فقط می توان با  یندارد و صرفا اناطه خیار به بقا ، چرا که اوال چنین ظهوری وجودایروانی مخدوش است
 

تدلّ أدلّة . من هنا یمكن أن یقال فی هذا المقام و إن کان مخالفاً للمشهور بعدم ثبوت الخیار عند التلف إلّا فی موضعٍ دلّ علیه الدلیل؛ إذ لم  7

فسخ المتحقق مع التلف أیضاً. و إرادة ملك الفسخ من الخیار من األخبار و اإلجماع إلّا على التسلّط على الردّ أو االسترداد، و لیس فیها التعرّض لل

 .الخیار غیر متعیّنة فی کلمات الشارع؛ لما عرفت فی أوّل باب الخیارات: من أنّه استعمالٌ غالبٌ فی کلمات بعض المتأخّرین
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 )ایروانی، ثل ثمن ممکن استرد م پذیرفت و نه با جعل خیار و اشتراط آن. و ثانیا فقط در خیار شرط،شرط ضمنی 

140۶ :2/7۶).8 

حکمت  مبنا وارات چه اصلى و چه جعلى  توان گفت در کلیه خیمى : گویدمی در دلیل دیگری   انصاری شیخ ج(

الخیار بتواند خود عین را استرداد کند و پس بگیرد. با این تفاوت  همه جا به این صورت است که ذى در وجود خیار

 .فین )خیار شرط( علت جعل خیار استکه در خیارات مجعوله به جعل طر

در حکم  تفاوت عجیب دیدگاه شیخ در اینجا )یعنی بقاء خیار با تلف عین( و آنجا )یعنی بقاء خیار با اتالف عین(

خیار  یو منافاتى نمی بیند بین بقا خیار و رجوع به بدل می شود یجواز اتالف و بقا ر آنجا قائل بهایشان است که د

از باب  یبه جهت اینکه شرط بقا لّیّت بقاء عین برای جعل خیار،با تلف عین ولو خیار مجعول، حتی در صورت ع

یعنی در این موارد جعل خیار یعنی اصل استرداد معادل کاال، یک مطلوب است و  ؛نه تقیید ،تعدد مطلوب است

. اما محقق ایروانی بین  علیت ود باقی است، مطلوب اول به قوت خدوم ید عین، مطلوب باالتر. و با انتفااسترداد خو

   ۹.(7۶/ 2: 1413 ،ایروانیحاشیة ) برای جعل خیار تنافی می بیند یقاب

مثل خیار عیب، ضرر با تلف عین، منتفی می گردد.  بر نفس عین است و این به جهت دفع ضرر، صبرتشریع خیار  (د

سخ و ردّ، آن را شارع با ملک ف لو با أخذ ارش،  وو ،عیب است بر ییر  بین ردّ و ارش به جهت صبرکه  در آن تخ

 منتفی می گردد. و با تلفش  حکمت خیارتدارک دیده است 

 و منحصر به صورت تحقّق ردّ می شود لذا ثبوت خیار ؛عنون به جواز ردّ است نه به خیاردلیل خیار مچون ه( همچنین 

عدم  پس با ؛عیب و یا تلف کاالی تدلیسی داریمعالوه برآن دلیل بر سقوط خیار با تلف م. عین است یمتوقّف بر بقا

 . حکمت محقق نیست ،جامعیت و اطّراد

 انصاری می گوید: با این مبنا در بیع الخیار که خیار بایع در آن مشروط به ردّ ثمن از طرف بایع با تلف مبیعو شیخ 

این حکم را به  ی را ندیده ام کهمن کسایشان می گوید: لی و ،ساقط شده است باید بگوییم که خیار  لذا. می شود

 10.(۶/781: 1415 انصاری،) .رده باشد و یا به آن ملتزم باشدصراحت آو

 

مع أنه غیر تامّ فإنّ الخیار المذکور ال یمتاز عن الخیارات  الظهور المذکور إن تمّ ال یعمّ کلّ خیار مجعول بالشّرط بل یختصّ بالخیار بشرط ردّ مثل الثّمن. 8

رّفا متلفا و لمكان المجعولة شرعا بحسب المتعلّق نعم هنا شرط ضمنیّ آخر قد تواطئا علیه وراء جعل الخیار و هو اشتراط أن ال یتصرّف المشتری فی العین تص

 .76،ص 2ة االیروانی ،جحاشی.هذا الشّرط ال یجوز التصرف المتلف ال لمكان الخیار

هما و یبقى اآلخر کیف ال ینافی مع کون متعلّق الخیار هو العین و قد تلفت إال أن یكون المجعول خیارین أحدهما متعلّق بالعین و اآلخر بالعقد فیذهب أحد. 9

العین کملك العین فكما أنّ تلف أو یكون المجعول خیارا فی العقد و أمرا آخر و هو شرط أن ال یتصرف فی العین أو یقال مثل ما ذکرناه سابقا من أن استحقاق 

ف یوجب اشتغال الذّمة بالبدل کذلك تلف العین المتعلّقة لحق الغیر لكن استدالل المصنّف على تعلّق الحقّ بالعقد بجواز التّفاسخ حال تلالعین المملوکة 

حاشیة ) ف ما ذکره هنا و عند حجّة القول بالمنع عن التصرفالعینین یقتضی ثبوت المنافاة بین ثبوت الخیار مع تلف العین و بین تعلّق الحقّ بالعین خال

 (.76/ 2:االیروانی 

 لكن لم أجد من التزم بذلك أو تعرّض له.. 10
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 ع در زمان خیاراز منظر قانون مدنیتلف مبیحکم  .3

 که:   شدهو تصریح  پذیرفته شده استمبیع در زمان خیار قانون مدنی نیز قاعده تلف  453 در ماده

متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده  ،از تسلیم و در زمان خیار بایع در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد»

 .«و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است مشتری است

اما بخش  ،است با قاعده موافق (ده کسی است که مبیع در تصرف اوستتلف به عهبخش اول این ماده قانونی )یعنی 

این ماده قانونی با قاعده . علیه الخیار بودن ضامن باشد(متصرف به بهانه من یعنی مواردی که غیر مالک و غیردوم )

اما بنابر مشهور فقها  .(231/ :2 ،1407 ،طوسی) .گرچه با نظر برخی همچون شیخ طوسی سازگاری دارد،تهافت دارد

  این تهافت را برطرف کرد. صدد این  هستیم که چطور می شوددرما  و ی تهافت داردماین حکم با قواعد عمو

 یا آثار دیگر بیع دارد که چنین ضمانی را به بار می آورد؟اصی بودن خیار فسخ مشتری چه اثری در تملیک اختص

و باید آن را استثنایی شمرد.  ی وجود داردعمومی معامالت دشوارحکم بر مبنای قواعد این تهافت در  توجیه در 

و اتباع وی   شیخ طوسی ، متناسب با نظرا فروخته و به خریدار تسلیم کردهتحمیل ضمان تلف بر کسی که مال ر

چه خیار، مالکیت را متزلزل گر وگرنه، نددان است که بر خالف مشهور تملیک را منوط به گذشتن مدت خیار می

خریدار و در  از آنِملک  ،چون هنگام تلف ؛طرفین را نپذیرفت و به تبع تعهدات اما نمی توان  پایان قرارداد، کند

گونه که  همان پس در زمان تلف را نمی زداید.فسخ عقد نیز در آینده مؤثر است و آثار ملکیت اختیار او است. 

 رم(.الغُلیه عَنم فَن له الغُ، تلف نیز باید از دارایی او باشد )مَمنافع از آن خریدار است

ست که : این حکم که تلف از مال کسى امی گوید ریاض ه به پیروى از صاحبمفتاح الکرام نویسنده کتاب بنابراین

 .( 4/5۹۹ :141۹ ،عاملی) .فقط در برخى از افراد مسأله، مطابق قاعده است ؛خیار ندارد و او ضامن است

قاعده  به دلیل اینکه این قاعده منطقی به نظر می آید. .مالک هم هست «من علیه الخیار»یعنی فقط مواردی که 

که بایع به شرط رد ثمن بتواند بیع را فسخ کند و است  « مثل خیار شرط المالک نَ« یا »التلف مِعلى المالک »الضمانُ

« می ن المالکِمِ قاعده  »التلفُمطابق  والخیار نیست مشترى است که ذى عهده حکم به تلف مبیع در این صورت بر

 .باشد

اصل لزوم را مبنا  ،موارد شک کنند و دروان امر استثنایی تفسیر مضیّق می در محاکم قضایی این ماده را به عن بنابراین

ای مختص به آن را در مورد سایر خیاره ،از این رو .را مقدم می دارنداجرای قواعد عمومی بیع  و قرار می دهند

 .جاری نمی کنندخریدار 
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 دامنه قاعده تلف در زمان خیار .4

حیوان و  جلس وسه خیار م چرا که مدت استفاده از خیار در ؛بعضی از فقها حکم را در همه خیارها اجرا می کردند 

یا مدت معینی  ،هستندفرض شمولیت همه خیارات، خیارات یا فوری  حالی که در، در مشخص است شرط تقریباً

  باشیم. ن علیه الخیارُندارد و محدودیت زمانی وجود ندارد و در آن موارد نمی توان قائل به ضمان مَ

بیع بر  قبل از قبض تا زمانی که   استمرار ضماناین است که مثال شیخ انصاری قائل است به اینکه  ظاهر روایت 

مل تزلزل مسبوق به لزوم نمی وّل عقد است و شاااز  ،، و این حکم مختصّ به  بیع متزلزلمشتری الزم شود ثابت است

پس  .وارد ضمان بائع شود ،مثل اینکه مبیع بعد از قبض در ضمان مشتری وارد شود و بعد از عروض تزلزل ؛گردد

: 1415 انصاری،) دارد. مل وجودأخیار مجلس ت البته در ؛خیارات ثالث استی شود که صحیحه مختصّ به معلوم م

۶/175) 

و  8/208 :1418 ،)حائری ریاض کتاب صاحب ، و(3/721 :3141 ،ثانی )شهید مسالککتاب صاحب  مانند رخیب

ار و هم قسام خیابه اطالق کلمات فقها که شامل همه  ( 23/85 :1404)نجفی، الکالم  جواهر کتاب صاحب و (20۹

 .آن را نسبت داده اند ،چنین  ثمن و مثمن می شود

اگر البته  ؛حکام  قبض گفته شده است که با قبض، ضمان به قابض منتقل می شوداقسمت  روس درکتاب الددر 

 در عدم ضمان مشتری برای مبیع مقبوض،که این مطلب ظهور دارد در کفایت مطلق خیار  ،قابض خیار نداشته باشد

 .(211و210و 3/132 :1417)عاملی ، در لمعه دمشقیه نیز به همین مورد اشاره شده است. عالوه بر آن 

مثمن جاری  شمولیت آن برای همه خیارات در ثمن و آیا عمومیت قاعده وممکن است گفته شود  ،از همین رو

مثمن داخل  مه خیارات در ثمن وبه دو دلیل بر هاطالق قاعده  شمولیت ودر پاسخ باید گفت که  هست یا خیر؟

 است:

 اقوال فقها . 4-1

ذیل قول عالمه محقق ثانی  .اوتی دارندمثمن نظرات متف ثمن و همه خیارات در اطالق قاعده بر فقها در عمومیت و

چیزى به نفع مشترى و بر ضرر  ،تلف شد 11کنیزى که تدلیس شده: اگر گوسفند مُصَرَّات یا می گویدکه در قواعد 

 یعنى بایع ضامن نیست و مشترى حق مطالبه به ثمن یا ارش ندارد. ؛بایع نیست

 
 اند تا مشترى خیال کند خیلى جوان و زیبا است.کنیزی را که آرایش کرده. 11
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ولى حدوث عیب قبل از علم  ،معیوب شود ،به عیب حادث: همچنین اگر جاریه نزد مشترى در ادامه می گویدسپس 

 .(354 /4 :1414، )محقق ثانی خورد.یست و ضرر به خود مشترى مىهم بایع ضامن ن او به تدلیس باشد، باز

ترى به : وجه تقیید عالمه و حکم به عدم ضمان بایع در فرض قبل از علم مشگویدمحقق ثانى ذیل این عبارت 

عیبی که حادث شده پس از علم مشترى به تدلیس  باشد، حکمش به همین زیرا اگر  ؛تدلیس، براى ما روشن نیست

 .ى ضامن است و ربطى به بایع نداردیعنى خود مشتر ؛صورت است

مشترى  ،اگر عیبى حادث شد ،کند و در این مرحلهکسى بگوید پس از علم او به تدلیس، خیار پیدا مىاین که  مگر

زمان  چون از ؛« و بایع ضامن استهُلَ خیارَ ن المَّمِ وَهُفَ ،الخیارِ نِمَف فى زَلَتَ مبیعٍ ضامن نیست به جهت قاعده  »کلُّ

ار عیب شمولش  باب خی و ،و این تعمیم قاعده است برای غیر آن سه خیار ن علیه الخیار بر او صدق می کندمَ ،تلف

 .)همان(. و تدلیس را در بر می گیرد

 :احتمال وارد استاشکاالتی به این  اما

: این صرف احتمال بود که محقق ثانى داد وگرنه خودش هم اعتراف کرد که احدى قائل به این نیست تا کسى اوال

 حلی : من در کالم عالمهق ثانى بعد از این توجیه می گویدمحقچرا که  ؛تعمیم را استفاده کند ،خنبخواهد از این س

ثیری در آمدن خیار أتآید و علم می  د که بعد از علم به تدلیس، خیارباشو دیگران چیزى نیافتم که دال بر این 

 .ندارد. )همان(

مبنی بر ، می آوردقواعد راکتاب در  حلی عیوب وقتى سخن عالمه: عالوه بر این که خود محقق ثانى در مبحث ثانیا

مانع از ردّ حیوان ، است که سه روز، حیوان خیار ید از قبض و اقباض و قبل از انقضابع ،اینکه عیب حادث در حیوان

 /4 :1414، )محقق ثانی. تواند آن را  رد کنددارد و مى وجود خیار حیوان  ،نیست و تا سه روز سپرى نشده است

35۶4). 

 :گویدمی  این بارهمحقق ثانى در  

کتااب : خیارى که در عبارت ماتن )عالمه در گویدمی  ، واست را جزماً نفى کرده احتمال تعمیم منتفى است وآن

امّا این که  و ؛مثل خیار شرط مشترى ،مشترى باشد منظور خیار حیوان است و هر خیارى که مختص به ،قواعد( آمده

جا آن تعمیم بیاید، : بعید است در اینمی گویدایشان ؟ یا خیر ،به این صورت  است آیا خیار غبن و رؤیت هم

 مخصوصاً اگر قائل به فوریت شویم که قطعاً جاى تعمیم نیست.

)محقق   زیرا عیب حادث مانع از رد به عیب قدیم است قطعاً ؛هم  نیستخیار عیب  حلی، همچنین منظور عالمه 

 شد.این فتواى قطعى از محقق ثانى صادر نمى ،و اگر عمومیتى در کار بود (357 /4 :1414، ثانی
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: عیب حادث مانع از رد به عیب قدیم می گوید مسالککتاب شهید ثانی در  ،مورد شمولیت عالوه بر محقق ثانی در

: این می گویدهمچنین  که در ایام خیار حیوان حادث شود، بایع ضامن است و : عیبىمی گویدسپس ایشان  .است

که  ،غیره( حکمش همین استرى که مخصوص مشترى باشد )حیوان وبلکه هر خیا ،خیار حیوان ندارداختصاص به 

ق دارد و شامل این جمله ایشان اطال و  (284 /3 :1413شهید ثانی، ) بایع ضامن است. ،ع در این زمان تلف شدبیاگر م

 .همه خیارات می شود

نخست این مسأله را مطرح کرده که اگر پس از سه روز تأخیر، مبیع  الفائدهمجمع کتاب در محقق اردبیلی همچنین 

  .«بایعه ن مالِمِ وَهُفَ هِقبضِ قبلَ تلفَ مبیعٍ قاعده که »کلُّ به دلیل عموم این ؛الخیار ضامن است بایع ذى ،تلف شد

بیع تلف فى زمن الخیار فهو دیگر معارض است و آن این که »کل م : این قاعده با یک قاعده کلىمی گویدسپس 

« و چون در »تلف المال فى الخیار المختص بالبایع من مال المشترى محقق اردبیلى: یا به تعبیر خود .«ممن الخیار له

 :1403 ،اردبیلی) .مشترى ضامن است ،پس اگر مبیع پس از سه روز تلف شد .خیار تأخیر، خیار مخصوص بایع است

8/ 40۶). 

 محقق اردبیلى قاعده »تلف المال فى زمن الخیار ...« را یک قاعده قرار داد و آن را معارض »التلف قبلاز این که 

 ،خیار له« در میان فقها ن المَّمِ وَهُفَ الخیارِ نِمَتلف فى  زَ که این قاعده »کل مبیعٍ« قرار داد،  مشخص می شودالقبض

 .معارض است ،قاعدهگفت این نمىا قاطعیّت وگرنه ب ،مسلم است

البته بعداً  ؛صریح کرده استبه مثل همین سخن محقق اردبیلى ت شرح لمعه در حاشیه آقا جمال خوانساری همچنین 

 ،الخیار نیست : این مال بعد از قبض و اقباض است که مبیع در دست مشترى تلف شود، و هرکس ذىمی گوید

ولى از جهات دیگر، قاعده تلف در زمان  ،کند و بایع ضامن استمسأله فرق مى ،وگرنه قبل از قبض ،ضامن است

 :1272 ،شهید ثانی) خیار عمومیت دارد و اختصاص به خیار خاص ندارد و در همه خیارات مطلب از این قرار است.

3۶4). 

 :اطالق دارد، نوعاً در موارد زیر ،فقها سخنانکه می شود از اقوال باال معلومبنابراین از 

 غیره( انواع خیار )مجلس و شرط و •

 ثمن و مثمن  •

 خیار مخصوص بایع باشد یا مشترى •

: اختالفی نیست در این که تلف در مدت خیار از می گوید ریاضکتاب  طالقات است که صاحبخاطر همین ا و به

 .(208 /8 :1418 ،حائری) مال کسى است که خیار ندارد.
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اى است که کسى در آن « قاعدهممن الخیار له »التلف فى مدة الخیار : قول فقهامی گوید مفتاح الکرامه صاحب و

 مخالفتى ندارد. 

 تنقیح مناط . 4-2

طور این، (103الحدیث /24 :1407 طوسی،) .«للمشترى  المبیع رُصبو ی هُضى شرطُنقَ»حتى یَ :به (از تعبیر امام )ع

ر از شرط هم مطلق خیار مشترى بایع ضامن است تا زمانى که شرط مشترى منقضى شود )و منظوشود که استفاده مى

اى گونهبه ،یعنى اختصاص به او پیدا کند ؛نه خصوص خیار شرط یا حیوان یا مجلس( و مبیع مال مشترى شود ،است

مشترى متزلزل است و مستقر نشده بایع ضامن گرداند، یعنی تا ملک خودش سلب کند و دوباره به بایع برکه نتواند از 

 « را از این مناطبایعه ن مالِالخیار مِ « یا »تلف المبیع فى زمنله ن الخیارَمّالخیار مِ است و قاعده کلى »التلف فى زمن

 کرد.استفاده  می توان 

مورد خدشه واقع  نظر ماه ب ،بیان شدمثمن  در ثمن و اطالق قاعده بر همه خیارات و دلیل که برای شمولیت و این دو

 ا برای همه خیارات مخدوش می داند.با دو دلیل عمومیت قاعده رشیخ انصاری ، از این رو .شده است

 اقوال فقها بررسی  . 4-3

فتواى قطعى به این تعمیم معلوم  ،که از حال هیچ یک از بزرگان فقهاانصاف این است : شیخ انصاری می گوید 

آمده که »التلف  که در قاعده زیرا ظاهر سخن فقها؛ تا چه رسد به این که اجماع و اتفاق بر آن داشته باشند ،نیست

زمانى بود که در مسأله قبل میان شیخ طوسى و  ،دار است و همین خیارفى زمن الخیار ...« خصوص خیارهاى زمان

، از کلمه انقضا خیار است و یوف بر انقضا: ملکیت موقمی گویدشیخ بنابراین   .بود اقع شدهو اختالف مورد مشهور

بن، عیب، رؤیت، تأخیر تدلیس و تا خیار غَ ،شودخیار زمانى متفاهم است و شامل مطلق خیارات ولو غیر زمانی نمى

 (1۹0 /۶ :1415 ،شیخ انصاری) امثال آن را شامل گردد.

 کردکه در ذیل به اشاره می کنیم: ذکر مبنی بر عدم تعمیم  می توان شواهدی رابرای ادعای شیخ  و

حتى اگر  ،یا عبد معیب بمیرد، بایع ضامن نیست ،نظر دارند بر این که اگر متاع معیوب تلف شود اتفاق فقها الف(

ظهور عیب کاشف یا سبب  و قطعاً  -زمان خیار مشترى است که در- موت آنها پس از علم مشترى به عیب باشد

اند که مشترى ضامن است نه بایع، با این که طبق طور گفته این یاخیار، فعلى است و در این زمان هر حال است و به 

 بود.وگرنه باید بایع ضامن مى ،شود تعمیم نداردس معلوم مىدادند. پقاعده مشهور باید بایع را ضامن قرار مى

  همان(.)
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داشته مشتری خیار   در حالی که، فروخته شود: اگر عبد جانى می گوید مفتاح الکرامهکتاب  رد محقق ثانىب( 

. (345 /4 :1414) 12.بایع ضامن است ،ى علیه قصاص کنندجنِاولیاى مَ ،در این صورت و باشد )خیار شرط یا حیوان(

 شود که میان خیار حیوان و خیارات دیگر فرق است و در سایر خیارات این حکم نیست.پس معلوم مى

تعمیم استفاده نمی  علما،از سخنان  می توان نتیجه گرفت که ،شواهدی که ما ذکر کردیم بنابر این ادعای شیخ و

 شود.

 مناط تنقیح رد تعمیم . 4-4

 ،تعمیم مناط و استظهار چنین مناطى که مخالف قاعده تالزم میان ملک و ضمان استدر صورت  نظر می رسده ب 

چون  ،ز این تنقیح مناط، جاى تأمل داردباید مشترى ضامن باشد نه بایع، و اعتماد بر این استظهار و استفاده تعمیم ا

 تنقیح مناط ظنى ارزش ندارد.

، مناط، به حکم کلى و قانونى برسیمولى قبول نداریم که از این تنقیح  ،قبول کنیمحال برفرض که چنین مناطى را 

لذا  .«  ظهور دارد در ابتدائیّت و وجود خیار از اول عقدبه لحاظ تعبیر به »حتى ینقضى شرطه زیرا صحیحه ابن سنان

« مناسب نبود و این ینقضى شرطه وگرنه تعبیر »حتى ،جائى است که خیار از اول امر  ثابت باشد قاعده  مخصوص آن

شوند در شرط هم فرق ندارد میان معنى فقط مخصوص خیار مجلس و حیوان و شرط است که از ابتداى امر ثابت مى

به شرطی که قائل شویم که در زمان منفصل هم، تزلزل از اول عقد وجود  ،زمان متصل به عقد یا منفصل از عقد

 دارد.

حتی بر فرض عمومیت  ،هفقِض صَعُّبَرؤیت و تخلف شرط یا وصف و تفلیس مشترى و تَ اما در خیار غبن و عیب و

ه که معاملنه قبل از آن ،شودخیار محقق مى غیرهمناط  از آن جهت که در این خیارات از وقت ظهور عیب و غبن و

ن خیارات قاعده جاری نمی در ای می آید، غیرها ظهور عیب و غبن وبلکه ب  ،آیدوخیار از اول عقد نمی  الزم است،

مبنی بر اینکه  ظهور عیب و غبن  ،داشتندبیان البته این برخالف مطلبى است که شیخ در باب خیار عیب و غبن ؛ شود

 (5/277 :1415 ،)شیخ انصاری نه این که سبب و ناقل بدانند. ،را کاشف از تزلزل از اول عقد دانستند

»حتى ینقضى شرطه ...« این است که همان ضمانى که قبل از معامله و قبل از  سنانخالصه این که ظاهر صحیحه ابن 

شد وى ضامن بود، همان ضمان استمرار دارد تا زمانى که خیار مشترى منقضى شود قبض بایع داشت و اگر تلف مى

را که از اول الزم بود و متزلزل باشد. پس بیعى  ،و معامله الزم گردد، و این معنى مخصوص بیعى است که از اول امر

 
 بالقبض ینتقل الضمان إلى القابض إذا لم یكن له خیار« . 12
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شود. پس صحیحه مخصوص خیار مشترى ضامن آن بود و بعد از ظهور غبن و عیب، متزلزل شده است را شامل نمى

 حیوان و شرط و مجلس است.

 نتیجه گیری 

با مطرح کردن تنافی بین  حلی عالمه .تلف عین در زمان  خیار دارند قضیه دیدگاه های متفاوتی در  از علما هرکدام

 خیار یاقائل به  بق «قاعده »الیسقط الخیار بتلف العینهمچنین  « وعین فی زمن الخیار ممن الخیار لهقاعده »تلف ال دو

 شیخ انصاری قائل به سقوط خیار و و مشهور محقق ثانی قائل به تفصیل در این مساله و به صورت مطلق شدند  و

تهافتی که در این  خیار را در این فرض پذیرفته است و یبقا ایران، همچنین در قانون مدنی عقدگردیدند.انفساخ 

این تهافت را با استنثنایی شمردن این حکم که در  ،خرآ در .مورد بررسی قرار گرفت ،ماده قانونی وجود داشت

 .شد رفع تهافت و انونی توجیهاین ماده ق ،از قبض در زمان خیار از مال مشتری است صورت تلف  بعد

هم حیوان باالتفاق  م شرط وه خیار مجلس و خیار هم دربه ذکر است که دامنه قاعده تلف در زمان  همچنین الزم

 قاعده شامل همه خیارات نمی شود.ه کادله موجود پی بردیم  رسی اقوال وبر با و دبو

 منابع

 دار قم: ،2ج عوالی اللئالی العزیزیه فی االحادیث الدینیه، ق(،ه  1405) بن زین الدین محم ابن ابی جمهور، -

 للنشر. سیدالشهداء

النشر االسالمی  :قم ،2چق(، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ه  1410ادریس، محمد بن منصور بن احمد ) بنا -

 .الطابعة لجامعة المدرسین

 .:کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارىقم ،۶ و 3 و 2ج ،المکاسب ،(ق ه 1415) انصاری، مرتضى -

 )ع(. المهدی انوار قم: ،4ج، حاشیة المکاسب ه ق(، 1418محمدحسین ) اصفهانی، -

 انتشارات کتابفروشی اسالمیه. تهران: ،11چ ،حقوق مدنی ،ه ش( 1371امامی، سید حسن ) -

 ارشاد اسالمی. وزارت فرهنگ و تهران: ،2ج حاشیة المکاسب، ه ق(،140۶علی بن عبدالحسین) ایروانی، -

قم: مؤسسه آل البیت  ،8 و 7 و ۶ج ،ریاض المسائل فی تحقیق األحکام بالدالئل ،(قه  1418) حائرى، سید على -

 .علیهم السالم
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دفتر انتشارات  قم: ،3 و 2ج ،الحرام قواعد االحکام فی معرفة الحالل و ،(ه ق 140۹) حسن بن یوسف (،عالمه)حلی -

 اسالمی وابسته به جامعه مدرسین. 

 سسه آل البیت علیهم السالم .مؤ قم: ،13 و 11 ج تذکره الفقهاء، ه ق(،1414)عالمه(، حسن بن یوسف ) حلی -

 االمام الخویی. آثار احیاء قم: ،30ج موسوعه االمام الخویی،، ه ق(1418) ابوالقاسم سید خویی، -

 . تهران: المکتبة المرتضویه ،3چ ،5ج ،ه ق( 1387) المبسوط فی فقه االمامیهطوسی، ابوجعفر ،  -

 . قم: دفتر انتشارات اسالمی ،22 و 21ج مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العالمه، ،ه ق ( 141۹)  سیدجواد عاملی، -

 .سسة المعارف اإلسالمیةقم: مؤ ،22ج، ه ق(، مسالک األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم 1413عاملى، شهید ثانى) -

مؤسسه آل البیت علیهم  :قم ،2چ ،5 و4 ج ،ه ق(، المقاصد فی شرح القواعد1414عاملى، کرکى، محقق ثانى ) -

 .السالم

  بیروت: دار التراث ،2چ ،5 و 4ج ،اللمعة الدمشقیة فی فقه اإلمامیة ،(ق ه  1410)عاملى، شهید اول، محمد بن مکى -

 . الدار اإلسالمیة

 قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران. -

 .ش(، قواعد فقه، تهران: سمت1374محقق داماد، سید مصطفی ) -

 .، قم: النشر االسالمی(تقریرات خوانساری) (، منیة الطالبه ق1418 نایینی، محمدحسین ) -

 ،7چ ،37و 34 و 33 ج ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،(قه  1404)نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن -

 بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

 .ق(، مستند الشیعة، تهران: المکتبة المرتضویةه  13۶۹نراقی، احمد ) -


