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 (متون فقهدر باب خیارات)جزوه موردی 
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 (متون فقهدر باب خیارات)جزوه موردی 
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 (متون فقهدر باب خیارات)جزوه موردی 



 

 خیار المجلس -1

ال یثبت فی غیره من عقود المعاوضات و إن قام مقامه کالصلح.و یثبت  وو هو مختص بالبیع 

ل واحد کو ال یزول بالحائل بینهما لصدق عدم التفرق معه و ال بفارقة  للمتبایعین ما لم یفترقا

 و إن طال الزمان ما لم یتباعد ما بینهما عنه حالة  العقد.مصطحبین منهما المجلس 

 مسقطات خیار المجلس -

 اشتراط سقوطه في العقد -1     

 إسقاطه بعده. -2     

 مفارقة أحدهما صاحبته و لو بخطوة إختیاراً -3     

 

رتباط لحقَّ أحدهما باآل ،ةً و لو التزم به أحدهما سقط خیاره خاص   ِر.إذ الا أحدهما و  ولو فسخ خا

ر عن االجازةِ أجاز االخر قدم الفاسخ  أخَّ  إنَّما قصد به التمکُّن من الفسخألنَّ إثبات الخیار ، و إن تا

م الفاسخ علی المجیزو کذا   إلشتراک الجمیع فی العلَّةفی کلِّ خیاٍر مشترٍک  ُیقدَّ

 و لو خیره فسکت فخیارهما باق.

 

 خیار حیوان-2

مبدوها من حین العقد  .ومدة هذا الخیار ثالثه  أیام)3(هو ثابت للمشتری خاصًة علی المشهور

ق بناًئ علی حصوِل الِملک به. علی االقوی،  وقیل من حین التفرُّ

 مسقطات خیار حیوان -

 اشتراط سقوطه فی العقد .-1

 إسقاطه بعد العقد.-2

 تصرفه أی تصرف ذي الخیار؛فکلُّ ما َیُعدُّ تصرفاً عرفاً َیمنُع و إال فال.-3

 

      

 (متون فقهدر باب خیارات)جزوه موردی 



 
 یار مجلسخ -1

 ،حتی اگر به جای بیع به کار روند، در دیگر قراردادهای معاوضی راه ندارد یژه عقد بیع استو

س و نیز با ترک مجلبا وجود حائل میان ایشان از بین نمی رود، مادام که متبایعین متفرق نشده اند 

 عقد درحالی که متبایعین باهم هستند خیار ازبین نمی رود.

 مسقطات خیار مجلس -

 شرط سقوط خیار مجلس ضمن عقد -1  

 عقداسقاط خیار مجلس پس از  -2  

 جدا شدن اختیاری یکی از متبایعین از دیگری -3  

 

زیرا حق یکی از آن دو در ار وی ساقط می شود یاگر یکی از متبایعین ملتزم به عقد گردد فقط خ

و اگر یکی از آن دو عقد را فسخ و دیگری اجازه کند فسخ  فسخ عقد ارتباطی با دیگری ندارد 

 اگرچه پس از اجازه باشد، زیرا هدف از قرار دادن خیار قدر ت بر فسخ است، کننده مقدم است، 

 حکم جاری است . و در هر خیار مشترکی همین

اگر یکی از دو طرف عقد، دیگری را )میان فسخ و عدم فسخ( مخیر کند و او سکوت کند در این 

 صورت خیار هر دو باقی است.

 خیار حیوان: -2

و مدت این خیار تا سه روز از حین  )3(فقط برای مشتری ثابت استبنابرقول مشهور  نخیار حیوا

 مدت سه روز از زمان متفرق شدن متبایعین است.در مقابل گفته شده و عقد است 

 مسقطات خیار حیوان -

 شرط سقوط این خیار ضمن عقد،  -1  

 اسقاط خیار پس از عقد -2  

اری که عرفاً تصرف محسوب شود مانع اعمال خیار است هر کدر مال؛ خیارصاحب تصرف  -3  

 در غیر این صورت خیار باقی است.

 

      

 (متون فقهدر باب خیارات)جزوه موردی 



 

 خیار الشرط-3

 متصالً بالعقد أم منفصالً.کان االجل مضبوطاً،  هو بحسب الشرط إذا

، و ألجنبی مع أحدهما و یجوز اشتراطه ألحدهما و لکل منهما وألجنبی عنهما أو عن أحدهما

 .)4(معهماعنه و عن اآلخر و 

ن ُجِعلا عنه، فال اختیار له معه.  و اشتراُط اإلجنبیَّ تحکیٌم ال توکیٌل عمَّ

 اشتراط المؤامرة

یاه و الرجوع إلی أمره مدًة  یجوزاشتراط المؤامرة مَّ بمعنی اشتراطهما أو أحدهما اسائمار من سا

ماُره از للمشروِط له استئمضبوطًة فیلزُم العقُد من جهتهما و یتوقَّف علی أمره فإن أمر بالفسخ ج

 .الفسخ

 و یجب اشتراط مدة المؤامرة بوجه منضبط حذراً من الغرر.

 خیار التأخیر -4

 لمبیعاقبض و ال أ الثمنفیمن باع و ال قبض  أیام  عن الثالثه  نثمِ هو تأخیر إقباض الثمن و المُ 

 فللبائع الخیار بعد الثالثه فی الفسخ. (5)و ال شرط التأخیرَ 

  لِصدق عدم قبض الثمن و إقباض المثمن مجتمعاً و منفرداً.، (6)البعض کال قبٍض و قبض 

ولو بذل المشتری بعد الثالثة قبل الفسخ ففی سقوط الخیار و جهان منشُؤهما االستصحاب و 

 زوال الضرر.

 و تلفه أی تلف المبیع من البائع مطلقا فی الثالثه و بعدها ، ألنه غیر مقبوض.

 

 

 

 

 

      

 (متون فقهدر باب خیارات)جزوه موردی 



 

  شرط:خیار -3

خواه این مدت متصل ، شرط آنکه مدت آن معین باشداین خیار طبق شرط دو طرف قرارداد است به 

 به عقد باشد یا منفصل از عقد.

خواه شخص این خیار را می توان برای بایع یا مشتری، یا هر دو یا شخص دیگری شرط کرد، 

 .(4)متبایعیندیگر از طرف هر دو خیار داشته باشد یا از طرف یکی از 

اختصاص خیار برای دیگری تحکیم است نه توکیل از طرف کسی که از جانب او خیار دارد، از 

 این رو با وجود خیار شخص اجنبی خود آن طرف حق برهم زدن معامله را ندارد.

 شرط مؤاَمَره )مشاوره و نظر خواهی( -

دو طرف عقد یا یکی از آنها، در به این معنا که شرط شود می توان انجام مشاوره را شرط کرد، 

مدت معینی با کسی که نام او را می برند مشورت کرده به نظر او عمل کنند در این صورت بیع 

 از طرف متبایعین الزم و متوقف بر دستور مشاور خواهد بود.

 تا غرور بوجود نیآید. شرط شود  به شکل معینی مدت مشاوره باید 

 خیار تاخیر:-4

در مورد  و  به مدت سه روز از تاریخ عقد است ، تاخیر در تحویل ثمن و مبیع  مراد از تاخیر

خیر رط تاده و نیز مبیع را تحویل نداده و شکسی که مبادرت به بیع نموده ولی ثمن را قبض نکر

 بایع پس از این سه روز می تواند معامله را فسخ کند. (5)نیز قرارنداده

زیرا در این حالت می توان گفت که قبض ثمن  ؛ (6)است نکردنقبض قسمتی از ثمن مانند قبض 

 و قبض مبیع رخ نداده است.

 پیش از فسخ عقد ثمن را بپردازد ، در سقوط خیار دو نظر است. پس از سه روز اگر مشتری 

 .چه در این سه روز باشد یا بعد از آن زیرا مبیع قبض نشدهتلف مبیع در حال بر عهده بایع است، 

 

 

 

 

      

 (متون فقهدر باب خیارات)جزوه موردی 



 

 یار ما یفسد لیومهخ-5

هذا  هو الموافُق لمدلول الزولیة ، و لکن ُیشکل بأن الخیارا لدفع الضرِر هو ثابت بعد دخول اللیل.

، و إذا توقَّف ثبوته علی دخوِل اللیل مع کوِن الفساِد یحصل فی یومه ال یندفع الضرُر و إنما 

 یندفع بالفسخ قبل الفساد.

 خیار الرؤیة-6

.و لو اشتری برؤیة قدیمة فکذلک یتخیر لو (7)إذا باع أو اشتری بالوصف یردهو ثابت لمن لم 

 إذا زاد في طرف البائع أو نقض في طرف المشتری.، وإنما یثبت الخیار (8)هُ آظهر بخالف ما را 

ترتَّب علیه الرویِة  و ال ُبد  فیه و  الرافعین للجهالة ِمن ذکر الجنس و الوصفأی فی بیع ما یا

فلو انتفی الوصُف بطل، ولو انتفِت اإلشارةُ کان المبیع ُکلّّیاا ال یوجب الخیار ی معی ن،اإلشارة إل

 .   (9)لو لم یطابق المدفوع ، بل علیه إبدالُه

 و لیس له االقتصاُر علیتخیر فی الجمیع مع عدم المطابقة،  و لو رأی البعض و وصف الباقی

، ألنه مبیٌع واحدٌ  را  .(01)الفسخ ما الم یا

 خیار الغبن-7

إذا کان مة بالقیمع الجهالة  من البائع و المشتریو هو ثابت  .اد هنا البیع الشراء بغیر القیمةالمر

 (00) به غالباً. أی ال یتسامحالغبن ال یتغابن 

 (01)* و تعتبر القیمة وقت العقد

، وإن انتفی موجُبهیسقط و ال *   .(03)هثبت قبل استصحاباً لما ،الخیار ببذل الغابن الّتفاوتا

سواء کان المتصرف الغابن أم المغبون ، و سواء خرج به عن الملک ال یقسط بالتصرف  و کذا

ط فیسقإال أن یکون المغبون المشتری و قد أخرجه عن الملکه  کالبیع ، أم منع من رده أم ال ،

 الثمن. کنه رد العین المنقله إلیه لیأخذخیاره ، إذا ال یم

 

 

 

      

 (متون فقهدر باب خیارات)جزوه موردی 



 

 یومهخیار مایفسد ل-5

این نظر موافق مدلول روایات است ولی اشکال آن این این خیار پس از رسیدن شب ثابت می شود، 
است که جعل خیار برای دفع ضرر است و اگر ثبوت این خیار متوقف بر رسیدن شب باشد و در 
 عین حال فاسد دن کاال در زوز رخ دهد ضرر وارده دفع نمی شود بلکه این ضرر تنها با فسخ عقد

 پیش از فساد کاال برطرف می شود.

 خیار رؤیت:-6

و آن را فقط با توصیف کردن فروخته یا خریده  این خیار برای کسی ثابت می شود که مال را ندیده 
 (8)بعد معلوم شود آن اوصاف را ندارد ی بخرد اگر به اعتماد رؤیت پیشین مال . همچنین(7)است

که در طرف بایع، زیادتی،  خیار ثابت می شود  ر صورتی تنها د اختیار فسخ خواهد داشت، البته 
 یا در طرف مشتری نقصی حاصل .

به گونه ای که رفع  باید جنس و وصف مبیع  در بیع مالی که خیار رؤیت بر آن مترتب است،  
در نتیجه اگر کاال توصیف نشود بیع باطل ذکر گردد و به عین معینی اشاره شود، جهالت نماید،
شاهد در بین نباشد مبیع کلی بوده در فرض عدم انطباق با آنچه داده شده است خیار  است و اگر

 .(9)ثابت نمی شود بلکه باید آنرا تبدیل کند

از کاال را دیده و بقیه را به وصف معامله کرده باشند در این  هرگاه یکی از طرفین عقد مقداری 
و نمی تواند معامله را تنها نسبت به مقداری  صورت عدم مطابقت می تواند تمام کاال را برگرداند 
 .(01)که ندیده فسخ کند زیرا معامله یک جنس بیشتر نیست

 خیار غبن: -7

 جایی که برای دو طرف عقد مراد از غبن فرئش یا خرید مال به غیرقیمت آن است، این خیار 
جهل داشته باشد ثابت است، به شرط آنکه تفاوت به گونه ای باشد که غالباً از آن نسبت به قیمت، 

 .(00)مقدار غبن چشم پوشی نمی شود

 .(01)* در غبن قیمت مال در زمان معامله مالک است

 (03) * اگر غابن تفاوت ققیمت را به مغبون پرداخت کند خیار غبن ساقط نمی شود.

ه متصرف غابن یا مغبون باشد و خواه بواسطه تصرف خواخیار غبن با تصرف ساقط نمی شود، 
آن مال را آن مال از ملکیت خارج شده باشد مانند بیع، یا مانعی از رّد آن جلوگیری کند یا چنین 

در این  مگر آنکه شخص مغبون مشتری بوده مبیع را از ملک خود خارج نموده باشد، نباشد، 
خیار او ساقط است، زیرا دیگر نمی تواند آنچه را که انتقال داده است پس گرفته ، ثمن خود صورت 

 را دریافت نماید.
 در فرض تلف عین مال نیز همین حکم جاری است.

 

      

 (متون فقهدر باب خیارات)جزوه موردی 



 

 خیار العیب-8

فللمشتری الخیار مع الجهل . عیناً أو صفةعنها أو نقص  ةِ هو کل ما زاد عن الخلقه األصلی  

 الشراء بین الرد و األرش .بالعیب عند 

 محاسبه األرش

م قوَّ ن یُ أبمن الثمن  فیؤخذ ذلک .مثل نسبه التفاوت بین القیمتین إلیه من الثمن نسبتهُ هو جزُء 

 .بین المعیب و الصحیحال تفاوت ما ،(04)یؤخذ من الثمن مثل تلک النسبةِ  المبیع صحیحاً و معیباً و

 ة  واحد ت قیمة  ذَ خِ أ المقومین أو الختالف قیمة أفراد ذلک النوعختالف إلا م إم  ت القِی  دولو تعد  

 فمن القیمتین یؤخذ نصفها هکذا. (05)إلی الجمیع النسبةِ  متساویةُ 

 (06)مسقطات الرد

 التصرف في المبیع -1

 حدوث عیب بعد القبض -2

 ما لو اشتری صفقة متعدداً و ظهر فیه عیب و تلف أحدهما .-3

صفقة فامتنع أحدهما من الرد فإن  االخر یمنع منه و له األرش ،سواء ما اشتری اثنان -4

 اتحدت العین أم تعددت اقتسماها أم ال .

ما لو اشتری شیئین فصاعداً فظهر في أحدهما عیب ، فلیس له رده ، بل ردهما أو  -5

 إمساکهما بأرش المعیب.

 إسقاطه مع اختیار األرش أو المعه.-6

 

      

 (متون فقهدر باب خیارات)جزوه موردی 



 

  خیار عیب:-8

ر این صفت باشد،د یاعینی باشد، واه عبارتست از نقصانی که در خلقت اصلی پدید می آید، خعیب 

 میان رد معامله و گرفتن ارش مخیر است. به عیب درهنگام خرید با جهل صورت مشتری

 محاسبه ارش -

 و پس مانند نسبت میان تفاوت دو قیمت می باشد نسبت آن به ثمن  ارش جزئی از ثمن است که

: مبیع یک مرتبه در حالی که صحیح است و یک مرتبه در حالی که ه می شود بدین گونه کهگرفت

، باید توجه داشت که (04)معیوب است قیمت می شود و به همان نسبت از اصل ثمن کم می گردد

 حیح و معیوب را از ثمن نمی کاهند.اختالف قیمت میان ص

 میان کارشناسان یا تفاوت قیمت مصادیق آن کاال  خواه به دلیل اختالف ها متعدد باشند اگر قیمت 

خواهد بود، بنابراین از دو قیمت متعدد  مساوی با همه قیمت ها دارد معتبر یک قیمت که نسبت
𝟏

𝟐
 

 و سایر موارد نیز به همین ترتیب هستند. (05)آنها گرفته می شود

 (06)مسقطات رد مبیع -

 تصرف در مبیع -1

 از قبض از آن حدوث عیب در مبیع پس -2

در صورتی که در یک معامله چند چیز را خریداری کند و معلوم شود معیوب بوده و یکی از  -3

 آنها تلف گردد.

در صورتی که دو نفر در یک معامله کاالیی بخرد و یکی از آنها از رد معامله خودداری کند  -4

 طرف دیگر نیز حق رد نخواهد داشت و تنها می تواند ارش بگیرد.

اگر دو یا چند چیز را خریداری کند و یکی از آنها معیوب از کار درآید مشتری حق رد آن را  -5

 ندارد بلکه یا باید هر دو را رد کند یا هر دو ر انگه داشته و ارش بگیرد.

 مشتری با اختیار ارش یا بدون آن حق رد خود را ساقط می کند. -6

 

      

 (متون فقهدر باب خیارات)جزوه موردی 



 

 مسقطات الرد و األرش  -

عیب.قبل العقد. بالعیب العلم-1 ه علیه عالِماً به رضاً بالما  فإنَّ قدوما

 غیر مقید بااألرش .الرضا به بعده -2

 إسقاط الخیار.-3

 لو إجماالً.و  (07)من المعیوب راءة البائعِ أی یا  البراءةُ -4

 

 (08)خیار التدلیس -9

صفة فتفوت  هو الظلمة کأن المدلس یظلم األمر و یبهمه حتی یوهم غیر الواقع .منه أشتراط

 ،سواء کان البائع أم من المشتری.

بین الفسخ  (09)رتخی   فظهر الخالفُ  المشتری کماالً ذاتیاً ها مَ فلو شرط صفة کمال أو توه  

 الختصاصه بالعیب ، و الواقع لیس بعیب ،بل فوات أمر زائد.، و ال أرش؛واإلمضاء بالثمن

 خیار االشتراط-11

وضین أو یمنع منه الکتاب و لم یؤد إلی جهالة في أحد العیصح اشتراط سائغ في العقد إذا 

ُة، کما لو ُشرط تاخیرُ  لُّ واحد  ک ما شاء  فی ید المشتری  أو الثمن فی ید البایع المبیع  السن 

منهما، فإنَّ األجل له قسٌط من الثمن، فإذا کان مجهوالً ُیجهل الثمُن ، و کذا القول فی جانب 

ض.   الُمعوَّ

یما بعد أو ، کاشتراطه حمل الدابه ف (11)بالشرط غیر المقدور للمشروط علیه الشرط وکذا یبطل

فی اآلرض إذا بیعا إحُدهما إلی أوان السنبل  أن الزرع یبلغ السنبل، ولو ُشرظ تبقیُة الزرع 

 ولو شرط غیر السائغ بطل الشرط و أبطل العقد في أصح القولین. جاز،

 

 

 

      

 (متون فقهدر باب خیارات)جزوه موردی 



 

 مسقطات رد و ارش -

زیرا اقدام به معامله در حالی که علم به عیب وجود دارد، رضایت قبل از عقد:  از عیب آگاهی  -1

 مبیع شمرده می شود.

 بدون آنکه این رضایت مقّید به گرفتن ارش باشد.رضایت به عیب بعداز عقد:  -2

 ساقط کردن خیار -3

ی کردن بایع از عیوب -4  .حتی اگر به نحو اجمالی باشد: (07)تبر 

 

 (08) خیار تدلیس:-9

حالتی که مدلِّس واقعیت را تاریک و مبهم می کند تا غیرواقع را واقع قلمداد کند، از مصادیق تدلیس 

 شرط کردن صفتی از سوی بایع یا مشتری است که وجود ندارد.

 هرگاه صفتی که برای کاال کمال محسوب می شود، شرط شده باشد یا مشتری خیال کند آن صفت 

امضای آن با میان فسخ عقد و  وجود دارد و سپس خالف آن آشکار گردد مشتری  در کاال  واقعاً 

 زیرا ارش مخصوص عیب است. و نمی تواند ارش بگیرد، (09)مخیر است همان ثمن

 خیار اشتراط: -11

هر امر جایزی را می تواند در عقد شرط کرد منوط به آنکه جهالتی نسبت به ثمن ا مبیع نداشته 

ه در ک باشد، یا کتاب و سنت آنرا ممنونع نکرده باشد،مانند این که به تاخیر انداختن تحویل مبیع 

 ، که هریک از طرفین بخواهند  تا هر زمان  که در دست مشتری است  یا ثمن  دست بایع است

زیرا قراردادن مهلت برای ثمن در مقدار آن تأثیر دارد، از این رو وقتی اجل مجهول  شرط شود،

 باشد ثمن نیز مجهول می گردد و همین حالت در مورد مبیع نیز وجود دارد.

، مانند شرط باردار  (11)همچنین شرط کردن امری که برای مشروط علیه مقدور نباشد باطل است 

شود که زراعت تا هنگام خوشه  رطینده یا به حد خوشه رسیدن زراعت و اگر ششدن چهارپا در آ

باقی می ماند این شرط جایز است،و اگر امر نامشروعی شرط شده باشد شرط  در زمین  دار شدن 

 باطل و عقد را نیز باطل می کند.

 

 

      

 (متون فقهدر باب خیارات)جزوه موردی 



 حکم تخلف الشرط
ال یجب و العقد المشروط فیه و إمضائه. بین فسخه رَ فید تخیُّ ه فإنه یُ طِ م لمشترِ لم یسلُ  شرطٍ  لُّ ک

ند ع بالفسخوإنما فائدته جعل البیع عرضه للزوال  .ألصالة العدم ،هعلی المشترط علیه فعلُ 

 اإلتیان به. عند أی لزوم البیععدم سالمة الشرط و لزومه 

ر وصوله إلی   تسلَّط المشروُط له علی الفسخ إال مع تعذُّ وقیل : یجب الوفاُء بالشرط ، و ال یا

 شرِطه لعموم األمر بالوفاء بالعقد الدالَّ علی الوجوب.

 خیار الشرکة-11

 رت بعده إلی قبل القبضه مستحقاً أو تأخ  ر بعضُ العقد کما لو اشتری شیئاً فظهَ  تِ نَ قارَ  سواء  

لبقاء فإن المشتری یتخیر بین الفسخ لعیب الشرکة و ا،زه بحیث ال یتمی  بغیرِ  ج المبیعُ متزَ ،کما لو ا

 ،یصیر شریکاً بالنسبه وقد یطلق علی األول تبعض الصفقه أیضاً.

اکهما في کة ، الشتر، لمناسبته للعیب في نقص المبیع بسبب الشرو قد یسمی هذا عیباً مجازاً 

 نقص وصف فیه .

 تعذر التسلیمخیار -12 

 و لّما لم ینزل ذلک منِزلةا  لو اشتری شیئاً ظناً إمکان تسلیمه ،ثم عجز بعده تخیر المشتری ،

.  التلف إلمکان االنتفاع به علی بعض الوجوه جبر بالتخییر؛ فإن اختارا التزاما البیع صحَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 (متون فقهدر باب خیارات)جزوه موردی 



 

  حکم تخلف از شرط:

میان فسخ عقدی که شرط  عمل نشود، موجب می شود مشروط له برای مشروط لهکه هر شرطی 

مخیر گردد و انجام شرط بر مشروط علیه واجب  مزبور در ضمن آن داده است وامضای عقد، 

و تنها فایده ی این شرط و لزوم آن در صورت انجام دادن  زیرا اصل عدم وجوب استنیست، 

 شرط است. 

رط واجب و مشروط له حق فسخ عقد را ندارد مگر اینکه نتواند اما در مقابل گفته شده که وفای به ش

 به شرطی که به نفع او شده است نایل آید.

 خیار شرکت : -11

خواه شرکت مقارن با عقد باشد مانند موردی که چیزی را بخرد و بعد معلوم شود که بخشی از آن 

به دیگری تعلق دارد، یا پس از عقد و پیش از قبض کردن تحقق یابد، مانند موردی که مبیع با 

ر یدر چنین حاالتی مشتری مخچیز دیگری آمیخته گردد به گونه ای که قابل جداسازی از هم نباشد، 

ک و به همان نسبت شریاست عقد را به استناد عیب حاصل از شرکت فسخ کند یا عقد را امضا کند 

 شود، گاهاً به مود اول خیار تبعض صفقه هم گفته می شود.

زیرا به سبب شرکت در مبیع نقصی حاصل می شود و  گاهی شرکت مجازاً عیب نامیده می شود ، 

از این جهت شبیه عیب است، چه انکه موارد شرکت و عیب در ناقص شدن وصفی از اوصاف 

 مبیع مشترک هستند.

 خیار تعذر تسلیم -12

لیم ولی بعداً نتواند تس اگر مشتری به گمان اینکه بایع می تواند مبیع را تسلیم کند آن را بخرد، 

زیرا ضمان مبیع قبل از قبض آن توسط مشتری بر عهده بایع مشتری حق فسخ معامله را دارد.کند، 

مستقر است، ولی چون در این مورد به دلیل بهره برداری از مبیع در بعضی از حاالت به منزله 

 تلف نیست از این رو با خیار جبران می شود.

 

 

 

 

 

      

 (متون فقهدر باب خیارات)جزوه موردی 



 

 خیار تبعض الصفقه-13

،فإنه یتخیر بین التزام االخری بقسطها من الثمن و حق إحداهما کما لو اشتری سلعتین فتست

ة بین کونها متاعاً واحداً فظهر استحقاُق بعضه، أو  الفسخ فیها. ضا بعِّ وال فرق فی الصفقاة المتا

 أمتعًة کما مثَّل هناُ بأنَّ أصل الصفقة البیع الواحد.

 

 خیار التفلیس-14

 بین أخذه مقدماً علی الغرماء و بین الضرب بالثمن إذا وجد غریم المفلس متاعه فإنه یتخیر

 ،معهم

ین،    و قیل مطلقاً. مثله غریُم مع وفاِء الترکة بالد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 (متون فقهدر باب خیارات)جزوه موردی 



 

 خیار تبعض صفقه: -13

ر د و معلوم شود ککه یکی از آنها مال دیگری است،  مانند اینکه مشتری دو کاال را خریداری کند

این جا مشتری می تواند نسبت به کاالی دیگر در برابر مقداری از ثمن که به آن تعلق می گیردبه 

مفاد قرارداد پایبند باشد، یا آنکه معامله را فسخ نماید، در خیار تبعض صفقه تفاوتی ندارد که مورد 

قق اشد، زیرا مالک تحمعامله یک کاال بوده ، فقط بخشی از آن متعلق به دیگری باشد یا چند کاال ب

 این خیار بیع واحد است.

 

 خیار تفلیس: -14

اگر طلبکار شخص مفلس کاالی خود را بیابد مخیَّر است، مقدم بر سایر غرما آنرا تصاحب کند، یا 

 ریافت ثمن کنار سایرین قرار گیرد.برای د

 بکار ورشکسته میکفایت می کند مانند طل برای ادای دین  طلبکار میت نیز در جایی که ترکه  

 اما در مقابل گفته شده؛ حتی اگر اموال میت کفایت دین او را نکند نیز چنین است. باشد، 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امید موفقیتبه 

 

 

            

 (متون فقهدر باب خیارات)جزوه موردی 
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