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 ه چکيد
روند، که از نقطه نظر مذاهب پنجگانه اسالمی از جمله خیارات، خیار عیب و تدلیس به شمار می

اند. در خصوص این دو قسم خیار، اقوال متفاوتی از سوی امامیه مورد بحث و بررسی قرار گرفته

اند؛ مالکیه، حنبلیه و کردهباشد، امامیه بر حرمت تدلیس ادعای اجماع سنت مطرح میو اهل

تحلیلی  –دانند. در این پژوهش که به روش توصیفی مشهور شافعیه نیز تدلیس را حرام می

صورت پذیرفته، نظرات فقهای مذاهب پنجگانه اسالمی طرح و بررسی شده و چنین نتیجه شده 

، فور و تراخی و است که خیار عیب و تدلیس با وجود تفاوت در مواردی چون ماهیت، منشأ، آثار

...، از موارد اشتراکی برخوردارند؛ زیرا مقتضای آنها همچون سایر خیارات، تزلزل عقد است و در 

شوند؛ ضمن آنکه هر بری، پس از فوت صاحب خیار به ارث گذاشته میصورت عدم موانع ارث 

در سایر عقود نیز روند و عالوه بر بیع، دو خیار عیب و تدلیس از جمله خیارات عام به شمار می

 یابند و نسبت به ثمن و مثمن عمومیت دارند.جریان می
 .بیع، خیار، عیب، تدلیس، مذاهب پنجگانه اسالمی :يديکل واژگان
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 کبري مقصودي

 .اسالمی حقوق مبانی و فقه-اسالمی معارف و الهیاتدکتری 

 
 نام نویسنده مسئول:

 کبري مقصودي 

بررسی تطبيقی خيار عيب و تدليس در بيع از دیدگاه 

 مذاهب پنجگانه اسالمی
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 مقدمه
بیع،  باای که در غالب کتبه گونه اند،و اهل سنت به آن پرداخته امامیه ایفقهحقوقی است که   -فقهی  یکی از مسائل خیارات

 توان خیار عیب و تدلیس را نام برد.اند. خیارات اقسام متعدّدی دارند که از جمله آنها میاختصاص دادهآن مستقلی را به بحث 

از نظر امامیه و برخی از اهل سنت مشتری در صورت جهل به عیب مخیّر است که مبیع را با نماء متصلش رد کند و اجرت رد بر 

(؛ امّا تدلیس در 555، ص5ق، ج5241ه طور کامل رجوع کند، یا اینکه مبیع را امساک کند و ارش بگیرد )حنبلی، عهده او است و به ثمن ب

از این ؛ دهدت جلوه میتدلیس کننده حقیقت امر را پوشانده و امر غیر واقعی را در نظر طرف مقابل واقعیّکند که صورتی موضوعیت پیدا می

شود )جبعی عاملى ) شهید ثانى(، میتدلیس محسوب  -چه از جانب بایع باشد یا مشتری -ود نداردداند وجرو شرط کردن صفتی که می

-(. این قسم از خیار نیز در صورت تحقّق شرایطی برای تدلیس شونده حق فسخ و یا امساک بدون ارش را ایجاد می111، ص 3ق، ج5251

 کند.  

موضوع، تحقیقی جامع یافت نشد؛ امّا کتابهای فقهی و آثاری مرتبط با موضوع های انجام شده در ارتباط با پیشینه براساس بررسی

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:موجود است که از جمله آنها می

با اشاره به اینکه مطلق عقد اقتضای سالمت عین از عیب را دارد، در ضمن قسم هفتم و نهم از  "المکاسب  "شیخ  انصاری در کتاب 

تالیف محمد  "الدروس الشرعیه فی فقه االمامیه "ت، احکام خیار عیب و تدلیس را مورد بررسی قرار داده است. مورد دیگر کتاباقسام خیارا

الدین بن علی عاملی )شهیدثانی(  اثر دیگر ، تالیف زین"الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه "بن مکی عاملی)شهید اول( است؛ کتاب 

 گردد. می در این زمینه محسوب

در هر صورت در هیچ یک از اثرات مذکور، بررسی تطبیقی بین موارد اشتراک و افتراق خیارات عیب و تدلیس از دیدگاه مذاهب 

 پنجگانه اسالمی مشاهده نشد.

ار مذکور، شود تا موارد اشتراک و افتراق این دو قسم خیبا توجه به اهمیّت دو قسم خیار عیب و تدلیس، در این پژوهش تالش می 

 سنت مورد تطبیق قرار گیرد.از دیدگاه فقهای امامیه و اهل
 

 مفهوم شناسی .1
 خيار .1-1

بر  شخصتوانایی  ،عبارت است ازباشد. از نظر امامیه خیار خیار اسم مصدر از اختیار به معنای طلب بهترین دو امر از امضا بیع یا فسخ آن می

حکمت تشریع خیار، ارفاق و عدم ورود ضرر و اضرار بر هر یک از (. به عبارت دیگر، 432، ص4ق، ج5211عقد)مرعشى نجفى،  امضاء فسخ و

   (.511 -214ق، ص5211باشد)نجفى، متبایعین می

در اصطالح فقها، خیار دو اطالق دارد: اطالق عام که عبارت است از تسلّط شخص بر فسخ و امضاى عقد؛ خواه به جهت ثبوت حقّ فسخ براى 

کى از اسباب آن باشد، مانند تسلّط بر فسخ در عقود الزم همچون بیع به شرط خیار در ضمن عقد، یا به جهت حکم شارع فسخ کننده به ی

به عدم لزوم عقد، از قبیل تسلّط بر فسخ در عقد جایز؛ تفاوت سلطنت نوع اوّل با سلطنت حاصل از حکم شارع به عدم لزوم عقد، آن است 

 است، برخالف سلطنت نوع دوم. که سلطنت نوع اوّل قابل اسقاط

باشد که عبارت است از تسلّط شخص بر فسخ و امضاى عقد به جهت ثبوت حقّ فسخ براى وى بر اثر اطالق دیگر اطالق خاص می

از  .(135، ص 8ق، ج5253)جبعی عاملى ) شهید ثانى(، تحقّق یکى از اسباب آن؛ متبادر از کاربرد خیار در کلمات متأخران، اطالق دوم است

 (.  541، ص ق5218ی عیب، رد مبیع به بایع را اختیار کند)سعدی، آن است که مشتری به واسطه اصطالحنظرحنفیه نیز خیار در 

  

 . عيب1-2

( و 133، ص5ق، ج 5252ابن منظور، باشد)میأَعْیاب و عُیُوب ( و جمع آن 15، ص 1، ج ق5254 ،یقرشعیب به معنای نقص )

. برخی حقیقت عیب را خارج شدن از 5(، این واژه در قرآن کریم یکبار بکار رفته415، صق5218یب است)سعدی، مَعیب به معنای محل ع

 (.  255، ص5ق، ج5381حلّى )فخر المحقّقین(، دانندکه موجب نقص مالی شود)مجرای طبیعی به دلیل زیادت یا نقصانی می

ی و اولی فزونی یا کاستی داشته باشد، خواه عین باشد مانند انگشت از نظر شهید اول عیب هر چیزی است که نسبت به خلقت اصل

(. گروهی دیگر در عرف و لغت، نقص از 555، ص2ق، ج5211(، بن قدامة)زاید( و یا صفت باشد مانند تب، اگر چه در یک روز )مقدسی )ا

                                                           
 (.97 خواستم آنرا معيوب كنم )کهف،: فَأََرْدُت أَْن أَِعيبَه - 1

http://www.joce.ir/


 13 -901، ص 9317 تابستان،  8پژوهش در فقه و حقوق، شماره 
ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

ر عبارات فقها در بارۀ مفهوم عیب و مصادیق ( د384، ص4ق، ج5211)مرعشى نجفى،  اندمرتبه متوسط بین صحت و کمال را عیب نامیده

  (.    211، ص5ق، ج5243سبزوارى )محقّق(، اند)آن مباحث زیادى مطرح است؛ از این رو برخى براى تعیین مصادیق آن، عرف را مالک دانسته

عاً یا عرفا ًیا عقالً مورد در میان مذاهب چهارگانه اهل سنت تعاریف گوناگونی وجود دارد. از نظر مالکیه عیب چیزی است که شر

(. در تعریفی دیگر از مالکیه آمده است که خیار عیب آن چیزی است که موجب نقص در 418، صق5218پذیرش و قبول نباشد)سعدی، 

 (  541شود)همان، صمبیع شود  و به آن خیار نقیصه گفته می

 بنا بر نظر حنفیه عیب بر دو قسم است: 

گیرد و مقصود گذاری قیمت گذاران) اهل خبره( قرار نمیفاحش عیبی است که در چارچوب قیمتعیب فاحش و عیب یسیر، عیب 

اند که عیب، ( در جای دیگری آورده415گیرد)همان؛گذاران قرار میگذاری قیمتآنان  از عیب یسیر، عیبی است که در چارچوب قیمت

 (.53، ص4تا، جبیحجاوی، ، بلکه در عرف تجار عادتاً افزایش یابد)ی عیب پایین نیایدنقص عین مبیع است، اگرچه قیمت به واسطه

گیرد؛ مانند خیار رد با از دیدگاه شافعیه نیز عیب عبارت است از آنچه که به از بین رفتن شیء مظنون الحصول تعلّق می

 (. 541، صق5218عیب)سعدی، 

آمده، به ( 144، ص2ق، ج5251ر فقهی )جمعى از پژوهشگران، ( و سایر آثا418ق، ص5212)نجفى، « جواهر الکالم»بنابر آنچه در 

عیب است و سبب خیار عیب، ظهور عیب قدیم در مبیع است که ثمن را کم  خلقتتوان گفت که هر فزونی و کاستی از اصل طور کلی می

 (.  414ق، ص5218، قنیبی، جیقلعه) کندیا به مقصودی که مشتری هنگام خریدن بر آن اطلّاع ندارد خلل وارد میکند، می

 

 تدليس .1-3
اند دانسته کاال از مشتریکتمان عیب و  به معنای ظلمت و تاریکی را تدلیس در بیع ،لغویاناست. از ریشة دلس  تدلیس اصل

 (. 558، ص4تا، ج )فیومى، بی

ن آخالف  باشدامّا آن چه بین فقها معروف می ،از مشتری است کاالپوشاندن عیب  به معنای تدلیس »است الکرامه آمده در مفتاح

را و آن  ندنمایاطالق می -دنهر چند عیب نباش - ی بهتر از آنهاتاصفاعالم و  ات موجود در کاالتدلیس را بر کتمان صفآنان زیرا  ؛است

؛ هرچند که خالف آن شودو مورد قصد عقال واقع می گیردی است که غرض به آن تعلّق میوصف هر آن ابطهض .کنندمنحصر به متاع نمی

 (. 211 -215 -213، ص52ق، ج 5255)حسینى عاملى، « باشدوصف از جهت قیمت، ارزش بیشتری داشته 

 (. 541، صق5218تصور است)سعدی، در نزد شافعیه نیز تدلیس در بیع، یا در ذات مبیع یا در صفتش، یا در امری خارج م 

توان موارد اشتراک و خیار عیب و تدلیس از وجوه اشتراک و اختالفی برخوردارند؛ لذا با تتّبع در اقوال فقهای امامیه و اهل سنت می

 اختالف خیار عیب و تدلیس را به شرح ذیل بیان کرد:

 

  . موارد اشتراک خيار عيب و تدليس2
توان گفت، هر آنچه که مطلق خیار اقتضای آن را دارد، بر دو خیار مورد نظر نیز خیار عیب و تدلیس میدر بیان وجوه اشتراکی 

شود؛ زیرا اثر خیار تزلزل ملک حاکم است. از جمله اینکه خیار عیب و تدلیس سبب تزلزل ملک و ایجاد حقّ برای دارنده این خیارات می

رود، و این قول به مشهور ر حقّی برای صاحبش در ملکی که به او منتقل شده به شمار میاست به معنی قدرت بر رفع سبب مملک؛ پس خیا

( همچنین اگر صاحب خیار بمیرد، در جمیع خیارات حقّ خیار به وارث منتقل 424ق، ص5244نسبت داده شده است)موسوی خمینى، 

، ص 1ق، ج 5245ارث بردن خیار نیز هست)موسوی خمینى، شود و چیزهایى که مانع ارث بردن است، مثل بردگی، قتل و کفر، مانع مى

شود و در صورت شود که با موت دارنده خیار عیب و تدلیس، حقّ خیار به وارث این دو خیار منتقل می(. از این عبارت نیز حاصل می434

 رسند.    بردگی، قتل، کفر و سایر موانع ارث، خیار عیب و تدلیس به ارث نمی

شود رود که اختصاص به بیع نداشته و در غیر بیع نیز جاری میموارد، خیار عیب از جمله خیارات عام به شمار میعالوه بر این 

شود، همانطوری که در تدلیس فقط در کاال منحصر نمی»(. در خصوص تدلیس نیز گفته شده است که: 45ق، ص 5243)سبحانى تبریزى، 

 (.122ص ،2ق، ج5255حسینى عاملى، «)زن آرایشگر است

یابد. مورد اشتراکی دیگر باشد و در غیر بیع جریان میاین عبارت هم حاکی از این است که خیار تدلیس مختص به بیع نمی

عمومیت خیار عیب و تدلیس نسبت به ثمن و مثمن است. حکم ثمن و مثمن در باب  خیار عیب متحّد است. چون همانطوری که قاعده 
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کند و دلیل اینکه در روایات مبیع ذکر شده، از باب غلبه عیب در شود، در ثمن نیز جریان پیدا میبیع جاری مییا تعّهد ضمنی در م 5الضرر

 (. 15ق، ص 5243مبیع است)سبحانى تبریزى، 

بنابراین واضح است که بین مشتری و بایع فرقی نیست، پس اگر بایع در ثمن عیبی را ببیند خیار عیب دارد )حکیم طباطبایى، 

از جمله تدلیس اشتراط صفت است، سپس فوت »(. در خصوص عمومیت خیار تدلیس نسبت به ثمن نیز آمده است: 12، ص4ق، ج  5251

. این عبارت هم در مقام بیان عمومیت (111، ص3ق، ج5251شود، خواه از جانب بایع باشد یا از جانب مشتری)جبعی عاملى ) شهید ثانى(، 

 ن و مثمن است. و شمول خیار تدلیس نسبت به ثم

 

 موارد افتراق خيار عيب و تدليس  .3

 . تفاوت در ماهيت3-1
( و یا اشتراط امر زائد که سپس 41، ص 2تا، جبی ،دمشقی مرداویدر نزد امامیه تدلیس عبارت است از تغییر واقعیّت ثمن یا مثمن )

بحرانى، شود )نقص و خروج از امثال یا بنای نوع آن میگیرد، از آنچه که موجب شود؛ امّا عیب به ذات مبیع تعلّق میعدمش ظاهر می

شود و یا پنهان کردن آنچه است که موجب نقص . به عبارت دیگر تدلیس اظهار آن چیزی است که موجب کمال می(51، ص55ق، ج 5211

 (. 111، ص2ق، ج 5241لى، ترحینى عام( و امّا عیب نقصان صفت در عین است)521، ص8ق، ج5253شود)جبعی عاملى ) شهید ثانى(، می

از مذاهب اهل سنت، مالکیه و حنفیه از خیار عیب دو تعبیر مخالف هم دارند؛ در نزد مالکیه خیار عیب موجب نقص قیمت مبیع 

دانند، اگرچه سبب کاهش قیمت نباشد، بلکه (؛ امّا حنفیه عیب را نقص عین مبیع می518، ص2ق، ج5211(، بن قدامةشود)مقدسی )امی

( و این در حالی است که حنبلیه خیار تدلیس را به عنوان عامل 53، ص4تا، جبیحجاوی، تاً در عرف تجار سبب افزایش قیمت شود)عاد

شود تدلیس اند خیار تدلیس آن است که بایع بر مشتری با آنچه که سبب افزایش قیمت می( و گفته15؛81اند)افزایش قیمت تعریف کرده

 (.    321، ص 5ق، ج 5213، تغلبی شّیبانی)کند، اگر چه عیب نباشد

 

 . تفاوت در منشأ و موجبات3-2
ای که اگر شرط نشده در مذهب امامیه منشأ خیار در عیب مجرد ثبوت آن در واقع است و در تدلیس اشتراط صفت است، به گونه

( در 551، ص4ق، ج 5241روحانی )روحانی، ( و 31؛4(. فقهایی نظیر سید خوئی)232ق، ص 5255شود)انصاری، باشد تدلیس ثابت نمی

باشد. شهید ثانی نیز تدلیس را با عدم تصرّف موجب خیار دانسته مورد ثبوت خیار عیب معتقدند که این خیار مختص به صورت جهل می

، مورد توان گفت که نسبت بین عیب و تدلیس عموم و خصوص من وجه است(. می131ق، ص5255 است)جبعی عاملى ) شهید ثانى(،

اجتماع در صورتی است که با عیب تدلیس شود و مورد افتراق تدلیس در صورتی است که صفت کمالی با فقدان آن شرط شود و مورد 

 (.    514، ص 44ق، ج 5254روحانی، افتراق عیب در صورتی است که عیب خفی باشد)

 فقه حنفی گویای این است که ثبوت خیار عیب مشروط به موارد زیر است:

شود، ب: عیب بعد قبض الف: هنگام بیع یا بعد آن قبل تسلیم، عیب ثابت شود، حتّی اگر ثبوت عیب بعد تسلیم باشد خیار ثابت نمی

شود، ج: جهل مشتری به وجود عیب هنگام عقد و قبض، پس اگر مشتری مبیع نزد مشتری ثابت شود  و به ثبوت عیب نزد بایع اکتفا نمی

شود، د: عدم اشتراط برائت از عیب در مبیع و در صورتی که برائت شرط شده باشد الم به عیب باشد، خیار ثابت نمیدر مواقع عقد و قبض ع

 اند: .  مالکیه جریان خیار عیب را دو مورد ذکر کرده(11 -11، ص3ق، ج 5255، الهند علماء من وجماعة نظام شیخمشتری خیار ندارد )

از خریداری مبیع موجود باشد و در نزد مشتری حادث نباشد. مورد دوم اینکه مشتری هنگام  مورد اول در جایی است که عیب قبل

    (.511، ص 5ق، ج 5242خریداری عالم به عیب نباشد)کاشف الغطاء، 

(، قدیم بودن عیب، 11؛415در فقه شافعی نیز، عدم علم به عیب قبل عقد، تعجیل رد بر فوریت بر حسب عادت بعد علم به عیب)

-اهش قیمت مبیع توسط عیب و اینکه عیب در جنس مبیع، موجب شود که عدمش غلبه پیدا کند از موجبات خیار عیب برشمرده شدهک

 (. 41، ص1ق، ج5253شربجی،  و غابُ ن،خِاند)

 

 

                                                           
عد دیگر از این منبع سرچشمه گرفته است. در حقوق اسالمى نیز قاعده ترین مفهومى است که از مسئولیت مدنى به جا مانده و همة قوالزوم جبران ضرر غیر، قدیمى - 5

شود کند؛ زیرا این قاعده یکى از مشهورترین قواعد فقهى است که در بیشتر ابواب فقه مانند عبادات، معامالت و غیره به آن استناد مىهمین نقش را ایفا مى« ال ضرر»

 (. 448، ص4ق، ج5258)طاهری، 
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 . تفاوت در مسقطات3-3

و ارش، که به شرح آنها پرداخته  اسباب سقوط رد اند: اسباب سقوط رد، اسباب سقوط ارش واسباب سقوط خیار عیب بر سه گونه

 شود:می

 

 . مسقطات رد3-3-1

 دیدگاه فقهاي اماميه
توان از سوی فقهای امامیه اقوالی نزدیک به هم در خصوص مسقطات رد وارد شده است. به طور کلی، با تتّبع در کتب فقهی آنان می

 اسباب سقوط رد را در موارد زیر خالصه نمود: 

( و اگر 421ق، ص5212شود)نجفى، ا حدوث عیب بعد قبض غیر مضمون بر بایع، بدون اختالف ساقط میاول: حدوث عیب: رد ب

ق، 5255خواه قبل علم به عیب باشد یا بعد آن)جبعی عاملى ) شهید ثانى(،   -شود مطلقاًعیب حادث قبل قبض باشد مانع از رد نمی

 (.  141ص

( اجماع بر این است که 483، ص3ق، ج 5253)جبعی عاملى ) شهید ثانى(،  ( و مسالک1؛314دوم: تصرف در مبیع: در سرائر )

فی الرجل یشتری الثوب أو المتاع فیجد »کند. عالوه بر اجماع، مستند این امر روایت جمیل از امّام صادق )ع( است: تصرف رد را ساقط می

ن، و إن کان الثوب قد قطع أو خیط أو صبغ رجع بنقصان العیب)صدوق، به عیباً؟ قال: إن کان الثوب قائماً بعینه ردّه على صاحبه و أخذ الثم

بیند، امام فرمود: اگر عین لباس موجود است خرد، سپس عیبی در آن می(؛ در مورد مردی که لباس یا کاالیی را می451، ص3ق، ج 5253

 «.  رنگرزی شده به نقصان عیب رجوع کندآن را به صاحبش رد کند و ثمن را بگیرد و اگر لباس بریده شده یا دوخته شده یا 

(. وجه 54؛415سوم: التزام به عقد، اسقاط رد و اختیار ارش: مسقط دیگر رد، تصریح به التزام به عقد، اسقاط رد و اختیار ارش است)

، 5تا، ج بیکلبی غرناطی، کند)شود و منافات ندارد، تا اینکه بر نفی آن داللت این است که التزام به عقد منافی رد است و با ارش جمع می

 (. 512ص

شود و علم به عیب قبل عقد رضایت به عیب چهارم: علم به عیب: اگر مشتری قبل عقد علم به عیب داشته باشد رد ساقط می

 (. 484، ص3ق، ج 5253جبعی عاملى ) شهید ثانى(، است)

صود از تبری این است که بایع مفصالً از آن تبری جوید، مق شود )همان(. رد با تبری از عیوب ساقط میپنجم: تبری از عیوب: 

، همانطوری که مورد اتفّاق است و امّا در تبری اجمالی مانند اینکه بگوید: برائت می جویم از همه آنچه که در آن است، در آن دو قول است

 (. 141ق، ص5245بحرانى، مشهورترین آنها اکتفاء به آن است)

اند که اگر آورده "سداد العباد"شود: برخی از فقها از جمله بحرانی در کتاب بخرد که بر او آزاد میششم: اگر مشتری کسی را 

یابد نه غیرآن. این کالم نیز داللت بر سقوط شود و ارش تعیّن میشود، پس با نفس ملکیت آزاد میمشتری کسی را بخرد که بر او آزاد می

  (.142رد در این مورد را دارد )همان، ص

 

 1دیدگاه فقهاي حنفيه

از جمله اینکه اگر مشتری بر عیب اطالع  ،استثنائاتی وارد کرده استبر تصرف به عنوان یکی از مسقطات خیار عیب  فندیامین ا 

تری بعد از شود چون معذور است، مورد دیگر اینکه مشیابد و به خاطر ترس از از بین رفتن، آن را با خود در بیابان حمل کند مانع از رد نمی

داند، همچنین اگر مشتری به قصد جلب اطالع بر عیب، به قصد رد بر بایع، بر مبیع سوار شود، اینگونه تصرف را نیز موجب سقوط خیار نمی

صورت پس در این  -مانند اینکه مشتری قادر به راه رفتن نباشد -علف یا کاه یا گیاه و یا آب دادن برحیوان سوار شود و سواری ضروری باشد

شود، امّا اگر ضرورتی نباشد و سوار شدن بر حیوان برای جلب علف یا کاه یا گیاه برای خودش یا حیوانی دیگر باشد، خیارش ساقط نمی

شود، پس اگر دو طرف عقد اختالف کنند و بایع ادعا کند که مشتری برای خودش سوار شده و خیارش ساقط است و خیارش ساقط می

أمین که بر حیوان سوار شده تا آن را به بایع برگرداند، قول قول مشتری است، چون ظاهر حال شاهد بر آن است) مشتری نیز ادعا کند

 (.451 -451 -451، 5تا، ج بیأفندی، 

 

 

 

                                                           
 لکیه مطلبی یافت نشد.از مذهب ما - 5
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  دیدگاه فقهاي شافعيه

عتقدند که اگر مبیع در از نظر فقه شافعی، از جمله موانع رد، صورتی است که مشتری توانایی رد مبیع را نداشته نباشد، همچنین م

شود، چون مبیع که مردود است از دست مشتری از بین برود، سپس مشتری آگاه شود که مبیع معیوب بوده، در این صورت رد متعذّر می

 (.228، ص5ق، ج5254، نوویکند)بین رفته و لکن مشتری به بایع برای ارش رجوع می

ود و عیب جدیدی بعد قبض بر آن عارض شده باشد، حقّ مشتری در رد قهری همچنین اگر مشتری بر عیب قدیم در مبیع اگاه ش

 ن،خِشود)شود، یعنی بایع حقّ ندارد مشتری را بر رد مجبور کند و برای مشتری خیار نیست، چون با قبض داخل در ضمانش میساقط می

در کتاب روضه الطالبین تقصیر، هم به عنوان مسقط (. مسقط دیگر سقوط رد، تقصیر مشتری است، زیرا 48، ص1ق، ج5253شربجی،  و غابُ

 .  (218، ص3ق، ج5254رد و هم به عنوان ارش آمده است )نووی، 

 

 دیدگاه فقهاي حنبليه

در نزد حنابله اگر مبیع معیوب تلف شود یا مشتری عیب را نداند، تا جایی که مبیع را ببخشد یا آن را بفروشد، به دلیل تعذّر رد و 

شود، چنانچه مبیع تخم مرغ باشد و و آن را فاسد شود. با شکستن مبیع نیز ارش متعیّن میایت به نقصان آن ارش متعیّن میعدم وجود رض

ای در آن نیست کند و حقّ رد مبیع فاسد به بایع را ندارد، چون فساد عقد از اصل مشخّص شده است و فایدهبیابد، به کل ثمن رجوع می

 (.81، ص2ق، ج 5258)حنبلی، 

از تصرف به عنوان مسقط رد خیار عیب، در جایی که مبیع، حیوان باشد، مواردی استثناء شده است؛ از جمله اینکه اگر مشتری 

 (. 51شود)همان، صحیوانی را بخرد و شیرش را بدوشد و مانند آن، به دلیل ملکیت و از جهت اینکه مالکش شده خیار رد ساقط نمی

 

 . مسقطات ارش3-3-2

 ه فقهاي اماميهدیدگا
دانند و عبارتند از: اول: هر گاه مشتری جنس ربوی را بخرد و سپس عیب در فقهای امامیه مواضع سقوط ارش را در دو مورد می

یکی از آنها ظاهر شود برای دوری از ربا ارش نیست. در جواز و عدم جواز گرفتن ارش در این مورد اشکال است و سه قول مطرح شده است: 

تفصیل بین اینکه ارش از  -3، -خواه از جنس عوضین باشد یا نه -جواز مطلقاً -4، -خواه از جنس عوضین باشد یا نه -جواز مطلقاً  عدم -5

 (. 315ق، ص 5252جنس عوضین باشد یا از غیر آن جنس باشد )سبحانى تبریزى، 

مفروض این است که قیمت معیوب کمتر از قیمت  ماند؛ زیرادوم: اگر عیب موجب نقص قیمت نشود، موضوعی برای ارش باقی نمی

 (.311صحیح نیست)همان، ص 
المختار فی أحکام "دانند؛ با این وجود تبریزی در کتاب الزم به ذکر است که تقریباً اکثر فقها مواضع سقوط ارش را دو مورد می

باشد و آن موردی است که دو عوض از طال و ز فایده نمیعالوه بر دو موضع یاد شده موضع سومی را مطرح کرده که ذکر آن خالی ا "الخیار

 (.311شود)همان، ص نقره باشند سپس عیب در آن ظاهر شود که در این صورت نیز ارش ساقط می

 

 دیدگاه فقهاي اهل سنت  
 باره دیده شده است.در میان مذاهب اهل سنت، نظرات مختصری در این

ی مبیع معیوب رابفروشد، سپس بخواهد ارش را أخذ کند، ظاهر کالم خرقی این است که اگرمشتر»گوید: مقدسی در این رابطه می

حقّ ارش ندارد، خواه آن را در حالت علم یا عدم علم بفروشد واین عقیده ابوحنیفه و شافعی است، برای اینکه امتناع رد به فعل مشتری 

به عیب بفروشد، مشتری به خاطر رضایت به معیب حقّ ارش ندارد و در  است، بنابر نظر قاضی ابویوسف اگر بایع مبیع را با علم مشتری

در فقه شافعی نیز تقصیر از جانب مشتری به  (.11؛551مقدسی )«) صورت فروش آن با عدم علم مشتری به عیب، مشتری حقّ ارش دارد

 (.   15؛218عنوان مسقط ارش محسوب شده است)

 

 . مسقطات رد و ارش3-3-3

  اماميهدیدگاه فقهاي 
-از مجموع آنچه که در باب اسباب سقوط رد به تنهایی و اسباب سقوط ارش به تنهایی گذشت، مسقطات رد و ارش نیز وضوح می

 توان اینگونه خالصه نمود:شود را مییابد؛ بنابراین اموری که از نظر امامیه سبب اسقاط رد و ارش با هم می
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شود، چون اخبار خیار عیب ناظر به ر این صورت خیار عیب برای مشتری ثابت نمیاول: علم به عیب قبل عقد بدون اختالف، د

   (.511، ص1تا، ج گردد)خویی، بیصورت جهل مشتری است و صورت علم مشتری را شامل نمی
 شود:دوم: تبری بایع از عیوب. در سقوط رد و ارش با تبری بایع از عیوب  به ادله زیر استناد می

، است در این مقام دو نص وارد شده، ج: نص.  اینکه عقد به حسب قاعده اولیه الزم است و وفاء به آن واجب است :بالف: اجماع، 

 که 4مکاتبه جعفر بن عیسیو دیگری  ق خیار را با عدم تبری بایع شرط کرده استتحقّباشد که می 5زراره از از امّام صادق )ع(روایت اول 

، 2ق، ج 5211دارد)طباطبایى، اطالق روایت زراره اقتضای عدم فرق را و  نیستی تفصیلی فرق الی وبین تبری اجم .سند آن ضعیف است

 (.331 -335ص

 سوم: تصرف بعد علم به عیب

  چهارم: حدوث عیب در معیب مذکور

مورد واحد است و تنها  اقوال و ادّله در این شود.پنجم: ثبوت یکی از دو مانع رد در معیب، در آنچه که به دلیل ربا ارش گرفته نمی

رسد: اول: آنچه که شیخ انصاری در مکاسب در وجه امتناع رد بیان کرده است. دوم: در بیان آنچه که ضرر ذکر دو نکته الزم به نظر می

 (.  538، ص1ق، ج 5245شود)روحانی، مشتری به وسیله آن جبران می
اگر مشتری بدون ارش عیب جدید، مبیع را رد کند ضرر بر بایع شیخ انصاری توان چنین گفت که از نظر در توضیح مورد اول می

 (.345، ص1ق؛ ج5251)انصاری،  آیدآید و اگر با ارش رد کند ربا الزم میالزم می

خ است. پس در مراد شیخ انصاری دو احتمال وجود دارد: اول اینکه مراد او لزوم ربا در معامله است؛ دوم اینکه مراد او لزوم ربا در فس

 (.  535، ص1ق، ج 5245شود و آن ارش است)روحانی، همانا به مثمن مردود چیز دیگری ضمیمه می

 گوید: شیخ انصاری در بیان این مطلب می

جزئی از ثمن در مقابل صفت صحت، وجهی برای بدل مالحظه  چون شاید ،لزوم ربا در اصل معاوضه استمراد عالمه از لزوم ربا؛ یا »

از آنجایی که ثمن به مقدار بیشتر در مقابل مثمن واقع شده، و اولی  ،و یا لزوم ربا در فسخ شودیمت آن هنگام استرداد ثمن نمیصفت و ق

 (.331، ص1ق؛ ج5251انصاری،  «)اول است

 گردد.ششم: تصرف در معیبی که قیمتش با عیب ناقص نمی

 (.545 -533ق، ص5251شهید اول(، هفتم: تأخیر در گرفتن مبیع به مقتضای خیار)مکی عاملی )

 

 حنفيهدیدگاه فقهاي 
 شود:اند که خیار عیب ) رد و ارش( در این موارد ساقط میبر این عقیده حنفیه

اول: اگر مشتری هنگام خریدن مبیع، عیب را ببیند و با علم به عیب آن را بخرد، دوم: مشتری بعد علم به عیب بدان راضی باشد، 

د از اطلّاع از عیب توسط شخص ثالث، مبیع را بخرد، در این صورت حقّ خیار به سبب آن عیب را ندارد، در این مورد سوم: اگر مشتری بع

کرده باشد و آن را بفروشد، پنجم: چنانچه مشتری در مبیع شرط است که مخبر عادل باشد، چهارم: اگر بایع خودش را از هر عیب بری

کند و مشتری با باشد و مورد دیگر اینکه بایع عیب مبیع را هنگام بیع مشخصمشتری به عیب میتصرف کند و مالک، تصرف بعد از علم 

 . (482، ص 5تا، ج بیأمین أفندی، علم به عیب بپذیرد)

 

 مالکيهدیدگاه فقهاي 

ت دارد در فقه مالکی مسقطات اقامه به عیب چهار مورد هستند: مسقط اول آنکه چیزی که بر رضایت مشتری به عیب دالل

یدن ظاهرشود، اعم از اینکه قول باشد، یا سکوت بعد اطلّاع بر عیب و یا تصرّف در مبیع بعد اطلّاع بر عیب، مانند سوارشدن بر چهارپا و پوش

مسقط  لباس، دوم: اینکه عیب زائل شود، سوم: از بین رفتن مبیع به موت یا آزاد کردن، یا از بین رفتن عین مبیع، مانند اینکه تلف شود و

کند و ارش عیب حادث را به مشتری چهارم اینکه عیب دیگری نزد مشتری حادث شود، در این صورت مشتری اگر بخواهد مبیع را رد می

 (. 511، ص 5ق، ج 5242گیرد)کاشف الغطاء، دارد و ارش عیب قدیم را از بایع میدهد و اگر بخواهد مبیع را نگه میمی

 

 

                                                           
 .31، ص58ق، ج 5215حرّ عاملی،  ر.ک: - 5
 .555همان؛ ص  - 4
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 شافعيهدیدگاه فقهاي 

ظر ماوردی اگر مشتری کاالیی را بخرد  و عیب قدیمی قبل از خریدن داشته باشد، از یکی از دو وضعیت خالی نیست: یا اینکه از ن

شود، بنابراین نه حقّ رد قبل بیع بدان علم داشته و یا علم نداشته است، پس اگر قبل بیع عالم به عیب باشد حقّ مشتری از عیب ساقط می

ابن أَبی  اهلل بن الحسین و یدبع چون بیع مبیع با علم به عیب، رضایت به آن است و اگر قبل بیع عالم به عیب نباشد،دارد و نه حقّ ارش، 

معتقدند که مشتری حقّ رجوع به بایع برای ارش را دارد، تا بوسیله آن نقص عیب جبران شود. شافعی و دیگر فقهاء معتقدند که حقّ  لیلى

 (.411ق، ص5311ف در علّت مانع از استحقاق ارش است)مامقانى، رد و ارش ندارد، علّت اختال

 

 دیدگاه فقهاي حنبليه
نزد حنابله نیز، اگر مشتری قبل عقد به عیب مبیع علم داشته باشد، یا عیب بعد عقد حادث شود خیاری ندارد، جز در کاالهای 

 (.  81، ص4ق، ج 5351 ،بهوتىای و مانند آن)پیمانه

ه در خصوص موارد اسقاط خیار عیب گذشت، الزم به ذکر است که در مورد اسقاط خیار تدلیس به تفصیل بحث علی رغم مواردی ک

دانند، از نظر آنان اگر بایع مبیع را به آنچه نشده و از بین مذاهب امامیه و اهل سنت، حنابله سقوط خیار تدلیس را منحصر در دو مورد می

یا مشتری هنگام خرید، علم به تدلیس داشته باشد خیار  -مانند پراکنده کردن مو -د تدلیس کندیابکه قیمت به وسیله آن افزایش نمی

 (.321، ص 5ق، ج 5213، تغلبی شّیبانیندارد )

 

 . تفاوت در آثار3-4

تصرّف در مذهب امامیه، هر گاه خیار تدلیس ظاهر شود، اثر خیار تدلیس تخییر بین رد و نگه داشتن مبیع بدون ارش است، خواه 

کند یا نه و اثر خیار عیب قبل تصرّف، تخییر بین رد و نگه داشتن مبیع با ارش است و بعد تصرّف برای مشتری جز نگه داشتن مبیع با ارش 

   (.51، ص55ق، ج 5211نیست و حقّ رد ندارد )بحرانى، 

ب مبیع، به موجب خیار عیب مخیّر است که مبیع در میان فقهای حنفیه دو قول وجود دارد. بنا بر یک قول، مشتری با اطلّاع  بر عی

(. 431، ص4ق، ج 5344با ارش را ندارد)یمنی زبیدی، نگه داشتن مبیع را در مقابل تمام ثمن أخذ کند و یا مبیع را به بایع ردکند و حقّ  

رجوع کند و مبیع را رد نکند، مگر اینکه بایع  لّاع از اینکه عیب در نزد بایع بوده، حقّ دارد که به ارش نقصانطبنا بر قول دیگر، مشتری با ا

 (.  31، ص3تا، ج ، بیمرغیانی رشدانیراضی شود که مبیع را با عیبش بگیرد )

خرد عیبی ببیند که جاهل به آن است، بین اینکه حنابله نظری مؤافق با نظر امامیه دارند، از نظر آنان هر گاه مشتری در آنچه که می

ی (. همچنین معتقدند که به واسطه531، ص5ق، ج5241لش رد کند و بین امساک و گرفتن ارش مخیر است)حنبلی، مبیع را با نماء متص

شود؛ حتّی اگر تدلیس از طرف بایع در مبیع بدون قصد صورت گیرد، چون عدم قصد تدلیس برای مشتری خیار بین امساک و رد ثابت می

(. در خیار تدلیس ارش نیست، بلکه اگر مشتری مبیع را امساک 321، ص 5ق، ج 5213، یتغلبی شّیباندر ازالة ضرر مشتری اثری ندارد)

 (. 453، ص3ق، ج 5214، بهوتىباشد، چون شارع در خیار تدلیس ارش قرار نداده است)کند مجانی می

 

 . تفاوت در فور و تراخی3-5
اند. در میان مذاهب چهار اند و قول واحدی را اختیار نکردهفقهای امامیه در فوریت یا تراخی خیار عیب اقوال مختلفی را مطرح کرده

حنابله در اند، شافعیه و مالکیه قائل به فوریت خیار عیب هستند. گانه اهل سنت، حنفیه و حنبلیه قول به تراخی خیار عیب را اختیار کرده

؛ تدلیس تدلیس على التراخی»آمده است:  "المختصرات أخصر شرح"باب فوریت یا تراخی خیار تدلیس نیز قائل به تراخی هستند، در کتاب 

 (.511، ص5تا، جابن جیرین، بی«) بر تراخی است

 

 . تفاوت در حکم 3-6

و مسأله اعالم به عیب لحاظ شده است. در  5آید که در حکم خیار عیب و تدلیس، حرمت غشبا تتّبع در متون فقهی به دست می

 به روایات است. فقه امامیه حکم اعالم به عیب مستند

                                                           
تا، بیگرى و ناخالصى است، یعنى فردى در معامله خیانت کند و جنسى مغشوش بفروشد و از این راه ارتزاق کند که شرعاً حرام است)محمدى، غش به معناى خیانت - 5

 (.311، ص5ج
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اند، زیرا معتقدند که پنهان کردن عیب مبیع از برخی از فقهای حنفی قول به عدم جواز بیع، بدون اعالم عیب موجود را اختیار کرده

 (.33، ص 5تا، ج بیأمین أفندی، مشتری اضرار به آن است و این اضرار شرعاً حرام و ممنوع است)

شود، در جایی که بایع عالم به عیب باشد، ظاهر کردن عیب ان عیب در احادیث غش محسوب میشافعیه با اعتقاد به اینکه عدم بی

 (. 41، ص1ق، ج5253شربجی،  و غابُ ن،خِدانند)مبیع را بر بایع واجب می

علی رغم اختالف نظر ذکر شده در خصوص حکم خیار عیب که بر مبنای اعالم به عیب است، در مورد حکم خیار تدلیس چنین 

کنند و در مسالک بر آن ادعای اتفّاق تدلیس حرام است و  روایات بر آن داللت می« الزبدۀ الفقهیة»ختالفی وجود ندارد. به نقل از کتاب ا

ق، 5254مالکی،  صعیدی عدویدانند)(. مالکیه تدلیس و کتمان عیوب در بیع را جایز نمی144، ص2ق، ج 5241ترحینى عاملى، شده است)

کرده و تدلیس به عیوب را از مصادیق اکل با استدالل به روایت پیامبر)ص( معتقدند که خداوند از اکل مال به باطل نهی( و 282، ص1ج 

(.  فقهای شافعیه در خصوص حکم تدلیس اقوال متعدّدی دارند. ماوردی به 55، ص4، ج ق5218 ،یقرطبآورند)مال به باطل به شمار می

(. عالوه بر این موارد گروهی قائل به حرمت تدلیس و بطالن بیع با تدلیس 11؛11دهد)رمت تدلیس میدلیل روایت پیامبر )ص( حکم به ح

 اند.باشند، برخی دیگر نیز  ضمن اعتقاد به حرمت تدلیس، قول به عدم بطالن بیع با تدلیس را اختیار کردهمی

(. فقهای حنبلیه از جمله ابن جیرین)ابن 415مان، صشود)هشافعی معتقد است که تدلیس حرام است و بیع به وسیله آن نقض نمی

دانند و از (حدیث پیامبر )ص( را دّال بر حرمت تدلیس می111، ص3، ج تاترمذی سلمی، بی( و ترمذی سلمی )1، ص5تا، ججیرین، بی

کنند. در کتاب غش محسوب می کند، تدلیس را داخل درآنجایی که در تدلیس، بایع کاالیی را با ظاهر حسن و باطن غیر نیکو ظاهر می

 «)شود مانند کتمان عیب و عقد صحیح استتدلیس به دلیل غرور حرام می»نسبت داده شده و آمده است:  5تدلیس به غرور "نیل المآرب"

، 2 ، جق5258(. از ابوبکر منقول است که اگر بایع عیب را تدلیس کند، بیع باطل است)حنبلی، 321، ص 5ق، ج 5213، تغلبی شّیبانی

تا، ج بیماوردی، شود که مراد امام احمد بن حنبل از کراهت، تحریم است)(؛ در تلخیص مشهور صحت بیع با کراهت است، ظاهر می82ص

 (. 212، ص1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
باشد، که در میان فقها به قاعده غرور شهرت یافته است. این قاعده در تمام ابواب فقه، به ویژه در مى« إلى من غرّهالمغرور یرجع»کاربردى، قاعده  از جمله قواعد فقهى - 5

ربرد دارد و در مواردى بدان استناد این قاعده در قانون مدنى نیز کاشود، نقش اساسى دارد. باب ضمانات قهرى که در قانون مدنى از آن با عنوان مسؤلیت مدنى یاد مى

در تعریف قاعده غرور گفته شده است در هر مورد در اثر جهل به  نویسد:(. دکتر کاتوزیان در تعریف قاعده غرور مى518 -515، ص 51تا، ججمعى از مؤلفان، بیشود)مى

نویسد: در (. همو در بیان شرایط قاعده مى515، ص4ق، ج 5258طاهرى، است) واقع به کسى زیانى رسد و مسبِب این جهل تدلیس دیگرى باشد، مغرور کننده ضامن

بین کار مغرور کننده و این پندار نادرست رابطه علّیت وجود  -3جهل انگیزه اتالف یا استیالء باشد  -4زیان دیده جاهل به واقع باشد  -5تحقّق غرور چهار شرط الزم است: 

 باشد)همان(.  مغرور کننده مقصّر  -2داشته باشد 
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 نتيجه گيري
-عین مبیع را عیب می رود؛ در مقابل برخی از حنفیه، نقصاز دیدگاه امامیه و شافعیه ضابطه عیب کاهش قیمت مبیع به شمار می

-دانند، حتّی اگر سبب کاهش قیمت نشود و افزایش قیمت را به همراه داشته باشد. برخی از مالکیه  نیز از عیب به نقصان در مبیع تعبیر می

ده است. اسباب توان کاهش قیمت را به عنوان ضابطه عیب در نظر گرفت، زیرا عبارت آنان به صورت مطلق آمکنند، امّا از عبارت آنان نمی

در نزد امامیه عبارتند از: تصرف، حدوث عیب، التزام به عقد، اسقاط رد و اختیار ارش، علم به عیب، تبری بایع از عیوب و موردی  سقوط رد

شود. سقوط ارش نیز در جایی است که عیب موجب نقص قیمت مبیع نشود، مورد دیگر سقوط که خریدارکسی را بخرد که بر او آزاد می

باشد. مورد رش آن است که مشتری جنس ربوی را بخرد و عیب در یکی از اجناس ظاهر شود، علّت سقوط ارش در این جا دوری از ربا میا

اند صورتی است که که دو عوض از طال و نقره باشند، بنابراین با ظهور عیب در یکی از طال یا نقره سومی که برخی از فقها آن را مطرح کرده

شود. همچنین در موارد: علم مشتری به عیب قبل عقد، تبری بایع از عیوب، تصرّف مشتری بعد علم به عیب، حدوث عیب در یارش ساقط م

، تصرّف در مبیع معیوبی که با عیب -شوددر آنچه که به دلیل ربا ارش گرفته نمی -مبیع معیوب، ثبوت یکی از دو مانع رد در معیوب 

گردند و مشتری به طور کلی خیار ندارد. در مذهب گرفتن مبیع به مقتضای خیار، رد و ارش با هم ساقط میشود و تأخیر قیمتش ناقص نمی

حنفیه فقط تصرف به عنوان مسقط رد ذکر شده و از اسباب سقوط ارش به تنهایی بحثی به میان نیامده است؛ امّا با توجّه به اینکه موارد 

آید. مالکیه اسباب سقوط رد به تنهایی و ، اسباب سقوط رد به تنهایی و ارش به تنهایی به دست میاندرا با هم بیان کرده  سقوط رد و ارش

اند، اسباب سقوط رد و ارش با هم در نزد آنان عبارت است از اینکه: چیزی که بر رضایت مشتری به عیب ارش به تنهایی را مطرح نکرده

طالع بر عیب و یا تصرّف در مبیع بعد اطلّاع بر عیب، مورد دوم جایی است که عیب زائل داللت دارد ظاهرشود، اعم از قول، یا سکوت بعد ا

شود، مورد سوم  آن است که مبیع به موت یا عتق از بین برود، یا عین مبیع از بین برود، مانند اینکه تلف شود و مورد آخر اینکه عیب 

قصیر مشتری و عدم تمکّن رد و همینطور صورتی که مبیع در دست دیگری در مبیع در نزد مشتری حادث شود. در مذهب شافعیه ت

رود. عالوه بر این، تقصیر مشتری را  از مشتری از بین برود، سپس مشتری آگاه به معیوب بودن مبیع شود، از اسباب سقوط رد به شمار می

دانند. در نزد حنابله نیز، چنانچه مبیع در نزد ارش میاند و علم مشتری به عیب قبل عقد را مسقط رد و اسباب سقوط ارش به تنهایی آورده

شود. همچنین سقوط رد و ارش در جایی مشتری معیوب شود و یا اینکه مشتری عیب را نداند و مبیع را ببخشد یا بفروشد حقّ رد ساقط می

ای و مانند آن. اثر خیار، تزلزل الی پیمانهاست که مشتری قبل عقد به عیب علم داشته باشد و یا عیب بعد عقد حادث شود، به استثنای کا

توان گفت که رسند؛ بنابراین میملک است و اینکه پس از فوت دارنده خیار، هر یک از اقسام خیار در صورت عدم مانع ارث بری به ارث می

خیار عیب و تدلیس نام برد. سایر موارد  توان به عنوان موارد مشترکخیار عیب و تدلیس از این دو امر مستثنی نیستند و از این دو مورد می

گردند و شوند و در غیر بیع نیز جاری میاشتراک خیار عیب و تدلیس عبارتند از اینکه دو خیار موردنظر از جمله خیارات عام  محسوب می

یار عیب و تدلیس عبارتند از: مورد اشتراکی دیگر این است که خیار عیب و تدلیس نسبت به ثمن و مثمن عمومیت دارند. موارد افتراقی خ

 تفاوت در ماهیت، تفاوت در منشأ و موجبات، تفاوت در مسقطات، تفاوت در آثار، تفاوت در فور و تراخی و تفاوت در حکم.
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 منابع و مراجع
 ی. رازیترجمه ناصر مکارم ش ،میقرآن کر [5]

دفتر انتشارات اسالمى وابسته به ، قم، الحاوی لتحریر الفتاوىالسرائر ق(. 5251. )محمد بن منصور بن احمد، ابن ادریس حلّى [4]

 .جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 جا، المکتبه الشامله.، بیأخصرالمختصرات شرحتا(. ابن جیرین، عبداهلل بن عبدالرحمن. )بی [3]

 جا، المکتبه الشامله.، بیأخصرالمختصرات شرحتا(. ........................؛ )بی [2]

 دارصادر.  –، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع لسان العربق(. 5252ور، محمد بن مکرم.) ابن منظ [1]

 ، بیروت، دار الکتب العلمیه.درر الحکام فی شرح مجلة األحکام تا(.. )بیأمین أفندی، علی حیدر [1]

 منشورات دار الذخائر. ، ، قمرسالة فی التحریم من جهة المصاهرۀ ق(.5255. )انصاری، مرتضى بن محمد امین [1]

 .مؤسسه مطبوعاتى دار الکتاب، قم، المکاسب(. ق5251............................؛. ) [8]

دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه ، قم، الحدائق الناضرۀ فی أحکام العترۀ الطاهرۀق(. 5211بحرانى، یوسف بن احمد. ) [5]

 .  مدرسین حوزه علمیه قم

 کتابفروشى محالتى.، قم، سداد العباد و رشاد العباد(. ق5245)؛ ------------- [51]

 .مکتبه الریاض الحدیثه، ریاض، شرح زاد المستقنعالروض المربع  ق(. 5351. )یونس بن منصور ،بهوتى  [55]

 ، بیروت، دار الفکر. عن متن اإلقناع(. کشاف القناع ق5214؛ )------------ [54]

 . دار الفقه للطباعة و النشر، قم، زبدۀ الفقهیة فی شرح الروضة البهیةال(. ق5241. )محمد حسین ،ترحینى عاملى [53]

 . مکتبة الفالح، کویت، نیل المآرب بشرح دلیل الطالب ق(. 5213. )عبد القادر بن عمر، تغلبی شّیبانی [52]

  .تابفروشى داورىک، قم، قیهالروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمش(. ق5251. )زین الدین بن على ،جبعی عاملى ) شهید ثانى( [51]

 انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم.  فوائد القواعد، قم، ق(.5255؛ )------------ [51]

 .مؤسسة المعارف اإلسالمیة، قم، مسالک األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم(. ق5253؛ )------------ [51]

، قم، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السالم(. ق5241. )سید محمود هاشمى، جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى [58]

 .مؤسسه دائرۀ المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بیت علیهم السالم

 ، بیروت، الغدیر للطباعة و النشر و التوزیع.(. معجم فقه الجواهرق5251؛ )------------- [55]

دائرۀ المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بیت علیهم  ، قم، مؤسسهمجله فقه اهل بیت علیهم السالم تا(.جمعى از مؤلفان، )بی [41]

 السالم.

  .دار المعرفة، بیروت، اإلقناع فی فقه االمام أحمد بن حنبل تا(.. )بیبن احمد یموسشرف الدین حجاوی،  [45]

 مؤسسه آل البیت علیهم السالم. ، قم، (. وسائل الشیعةق5215حرّ عاملی، محمد بن حسن. ) [44]

دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه ، قم، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العالّمةق(. 5255. )حمدجواد بن م ،حسینى عاملى [43]

 .مدرسین حوزه علمیه قم

 ، بیروت، دار التعارف للمطبوعات.منهاج الصالحین ق(.5251حکیم طباطبایى، سید محسن. ) [42]

 ، قم، مؤسسه اسماعیلیان.وائد فی شرح مشکالت القواعدإیضاح الفق(. 5381حلّى )فخر المحقّقین(، محمد بن حسن بن یوسف. ) [41]

 . دار الکتب العلمیة، بیروت، المبدع فی شرح المقنع ق(.5258. )براهیم بن محمداحنبلی،  [41]

 .دارطیبة للنشر والتوزیع، ریاض، دلیل الطالب لنیل المطالب ق(.5241حنبلی، مرعی بن یوسف، ) [41]

دار القلم للطباعة ، دمشق، الفقه المنهجی على مذهب االمام الشافعی ق(.5253). شربجی، علی و غا، مصطفىبُ ؛مصطفى ن،خِ [48]

 . والنشر والتوزیع

 جا.، بیمصباح الفقاههتا(. خوئی، ابوالقاسم. )بی [45]

 . المکتبة اإلسالمیةجا، ، بیالهدایه شرح البدایهتا(.  . )بیعلی بن أبی بکر، مرغیانی رشدانی   [31]

 ، قم، مدرسه امام صادق علیه السالم. قه الصادق علیه السالمف ق (.5254روحانی، صادق. )  [35]

 ، قم، انوار الهدى. منهاج الفقاهةق(. 5245؛ )------------ [34]

 مؤسسة الجلیل للتحقّیقات الثقافیة )دار الجلی(. ، قم، المرتقى إلى الفقه األرقى(. ق5241روحانی، محمد. ) [33]

 المرکز العالمی للدراسات اإلسالمی.  ، قم،فی الخیارات و الشروط دراسات موجزۀ ق(.5243سبحانى تبریزى، جعفر. )  [32]

 السالم. مؤسسه امام صادق علیهالمختار فی أحکام الخیا، قم،  ق(.5252؛ )------------- [31]
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 قم.، قم، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه کفایة األحکامق(. 5243سبزوارى )محقّق(، محمد باقر. )  [31]

 . دار الفکر، دمشق، القاموس الفقهی لغه و اصطالحا(. ق5218. )ابوجیب، سعدی [31]

 . دار الفکرجا، ، بیالنعمان حنیفة أبی األعظم االمام مذهب فی الهندیة الفتاوىق(. 5255. )الهند علماء من وجماعة نظام شیخ  [38]

دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه  ، قم،من ال یحضره الفقیه ق(.5253صدوق، محمّد بن على بن بابویه. )  [35]

 علمیه قم. 

 . دار الفکر، بیروت، حاشیة العدوی على شرح کایة الطالب الربانی ق(.5254. )علیمالکی،  صعیدی عدوی  [21]

 ، قم، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. حقوق مدنى ق(.5258طاهرى، حبیب اهلل. ) [25]

 ، قم، مطبعة الخیام. دراساتنا من الفقه الجعفریق(. 5211طباطبایى، سید تقى. ) [24]

 .منشورات دار الرضی، قم، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعیتا(. . )بیاحمد بن محمد مقرى ،فیومى [23]

 .هیدار الکتب اإلسالم. تهران، قاموس قرآن (. ق5254. )اکبر یعل ،یقرش [22]

 ی. دار الغرب اإلسالم ، بیروت،المقدمات الممهدات(. ق5218احمد. )بن محمد  ،یقرطب [21]

 . للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت،معجم لغة الفقهاء ق(.5218، قنیبی، حامد صادق. )محمدرواس، جیقلعه [21]

 ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.حقوق مدنى تا(.کاتوزیان، ناصر. )بی [21]

 عراق. –نجف اشرف ، منهل الغمام فی شرح شرائع اإلسالم ق(.5242جعفر. ) کاشف الغطاء، عباس بن حسن بن [28]

 .دارإحیاءالتراثالعربی، بیروت، هیالفقه نیالقوان تا(.. )بیکلبی غرناطی، محمد بن أحمد [25]

 یة.مجمع الذخائر اإلسالم، قم، نهایة المقال فی تکملة غایة االمّال ق(.5311مامقانى، مال عبد اللّه بن محمد حسن. )  [11]

 ، بیروت، دار الفکر.فی فقه مذهب االمام الشافعی رالحاوى الکبی  تا(.ابوالحسن. )بیماوردی،   [15]

 تا.بیشرح تبصرۀ المتعلمین،   تا(.محمدى، علی. )بی [14]

 . دارإحیاء التراث العربی، بیروت، الخالف من الراجح معرفة فی اإلنصافتا(. . )بیسلیمان بن علی ،دمشقی مرداوی [13]

 ره.  –انتشارات کتابخانه آیة اهلل مرعشى نجفى ، قم، منهاج المؤمنینق(. 5211. )جفى، سید شهاب الدینمرعشى ن  [12]

 .نشر الهادی، قم، مصطلحات الفقهق(. 5311. )میرزا علی ،مشکینی [11]

 .لعربی للنشر والتوزیعدار الکتاب ا، لبنان –بیروت ، الشرح الکبیر على متن المقنعتا(. . )بیعبد اهلل بن احمد ،مقدسی )ابن قدامة( [11]

 ، بیروت، دار الفکر.المغنی فی فقه االمام أحمد بن حنبل الشیبانی ق(.5211؛ )------------ [11]

 ، مکه مکرمه، مکتبه النهضه الحدیثه. زاد المستقنع تا(. مقدسی حنبلی، موسی بن احمد. )بی  [18]

الدار  -، بیروت، دار التراث شقیة فی فقه االمامیةاللمعة الدمق(. 5251. )مکی عاملی )شهید اول(، محمد بن جمال الدین  [15]

 اإلسالمیة. 

 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره. ، تهران، (. البیعق5245. )موسوی خمینى، روح اللّه  [11]

 تهران. ؛ (. نجاه العبادق5244؛ )------------ [15]

 .دار إحیاء التراث العربی، لبنان –بیروت ، جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم(. ق5212. )محمد حسن، نجفى [14]

 .کتابفروشى داورى، قم ،فقه االمامیة(. ق5211. )میرزا حبیب اهلل رشتى، نجفى  [13]

 . المکتب اإلسالمی، بیروت، روضة الطالبین وعمدۀ المفتین ق(.5254، یحیی بن شرف. )نووی  [12]

 . المکتب اإلسالمی، بیروت، تینروضة الطالبین وعمدۀ المفق(. 5254.........................؛ ) [11]

 .المطبعة الخیریةجا، ، بیالجوهره النیره(. ق5344یمنی زبیدی، ابوبکر بن علی. )  [11]

http://www.joce.ir/

