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 تبری از عیوب مبیع در فقه اسالمی
 و حقوق مدنی ایران

 
 1عبدالجبار زرگوش نسب

 (3/1/3131، تاريخ پذيرش: 31/1/3131)تاريخ دريافت: 

 
 چکیده

ل مبتالبه جامعه است. افراد روزانه با اين موضوع تبري جستن از عيب مبيع يکي از مسائ
سزايي شوند و لذا بيان احکام و جوانب گوناگون آن داراي اهميت بهرو ميمسئله روبه

است. تبري جستن از عيوب، در صورتي است که بايع از عيوب مبيع تبري کرده باشد، 
وب بفروشد که در يعني عهده عيوب را از خود سلب کرده باشد و يا مالش را با تمام عي

صورت ظهور عيب، مشتري حق رجوع به بايع را ندارد و در صورتي که بايع از عيب 
خاصي تبري کرده باشد، مشتري تنها نسبت به همان عيب حق مراجعه ندارد. اين مقاله به 

سنت و حقوق شرط برائت از عيوب در حال عقد و از عيوب مجدد از ديدگاه شيعه، اهل
چنين مسائلي مانند اينکه بايع ابعاد مختلف آن را بررسي کرده است. هم مدني پرداخته و

بر روي « شودشده پس گرفته نميجنس فروخته»حاکم و زمامدار باشد و نوشتن عبارت 
معناي برائت جستن از عيوب باشند يا نه تواند بهدرِ فروشگاهها و اينکه آيا اين موارد مي

 ت.را هم مورد کنکاش قرار داده اس

 بيع، تبري جستن، عيب، شرط. :هاکلیدواژه
 

 طرح مسئله
بيع همراه با برائت از عيب مبيع، بيعي است که در آن بايع، عدم التزام به تبعات عيوب مبيع 

کند. هدف بايع از آن شرط، رهايي از آثار فقهي عيبي است که براي مشتري را شرط مي
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فسخ بيع و برگرداندن مبيع يا تقاضاي ارش که خيار مشتري در طوريگردد، بهآشکار مي
نظر دارند؛ بعضي شود. فقهاي اسالمي در صحت چنين بيع و شرطي اختالفساقط مي

اند که در اشتراط برائت جستن از عيوب در حال عقد، غرر وجود دارد و اظهار داشته
از شمول نهي اند غرري که در اين معامله وجود دارد با نص و اجماع بعضي ديگر هم گفته

شود و لذا چنين شرطي صحيح است. منشأ اختالف در اين از معامالت غرري خارج مي
پوشي کند و گردد: الف( آيا انسان حق دارد از حقوق خود چشمزمينه به دو امر ذيل برمي

 آنها را ناديده بگيرد؟ 
شود يب( آيا غرر در چنين شرايطي بنابر وجود عيب در مبيع به غرر فاحش ملحق م

 شود؟وسيله نص و اجماع تخصيص زده مييا خير؟ و آيا نهي از معامالت غرري به
 صورتهاي مختلف بيع به شرط برائت از عيب عبارتند از: 

-شده پس گرفته نميجنس فروخته»الف( بايع بر روي در و يا ديوار فروشگاه عبارت 

 نويسد. را مي« شود
 يابيد، ضامن نيستم.هر عيبي که در مبيع مي گويد: در مقابلب( بايع به مشتري مي

فروشم و اطالع ندارم که در آن عيبي هست يا گويد: اين جنس را به تو ميج( بايع مي
 خير؟ و اگر عيبي در آن يافتيد از آن بري هستم. 

مثابه د( بيع حاکم و والي بدون اينکه از آن تبري جويد، که از نظر بعضي از فقها به
  از عيب است، و در مقابلش تعهدي ندارد.برائت جستن 

هـ( تبري جستن بايع از عيب ممکن است با اسقاط خيار عيب يا اسقاط تمام خيارات 
 از سوي مشتري صورت گيرد.

 تبري جستن از عيوب از لحاظ زمان، دو نوع است: 
 الف( تبري جستن از عيبي که در حال عقد موجود است، ولي معلوم نيست. 

 تن از عيوب حادث بعد از عقد و قبل از قبض. ب( تبري جس
شده يکي از مسايل مبتالبه جامعه است که افراد روزانه با اين مسائل موضوع مطرح

سزايي است. پرسشهايي که نگارنده شوند و لذا بيان احکام آن داراي اهميت بهرو ميروبه
ستن از عيوب در حال بيع، در پي پاسخگويي بدانهاست عبارتند از: آيا در اشتراطِ تبري ج

آيد يا نه؟ حساب ميعيوب موجود درحال عقد و متجددِ بعد از آن و قبل از قبض، غرر به
شده پس جنس فروخته»و اگر چنين بيعي، غرري است، آيا باطل نيست؟ و آيا عبارت 
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شود، نوعي تبري از عيب ها و محلهاي تجاري نصب ميکه بر مغازه« شودگرفته نمي
نگارنده براي پاسخگويي به سؤاالت موردنظر، ابتدا به بيان نظرات و ادله موافقان و است؟ 

 پردازد.مخالفان اشتراط تبري جستن از عيوب مي
 

 نظر فقهای شیعه 
اند، به اکثريت فقهاي شيعه که قائل بر صحت بيع به شرط برائت از عيب در حال عقد شده

 اند:ادله زير استناد کرده
 
 . اجماع0
جماع فقها بر اين است که اگر بايع در قرارداد بيع، از عيوب تبري جويد، در صورتي که ا

(. در 5/043ق، 1241عيبي در مبيع ظاهر شود، براي مشتري خياري نيست )انصاري، 
( به اين اجماع 441ق، 1211زهره، ( و غنيه )ابن0/141ق، 1200کتاب خالف )طوسي، 

يز به تمام فقهاي اماميه چنين اجماعي نسبت داده شده تصريح شده است. در کتاب تذکره ن
رد و ارش با تبري کردن از »(. صاحب جواهر نيز آورده است: 1/545تا، است )حلي، بي

اين را با هر عيبي که در آن است، به تو »شوند، مثل اينکه بايع بگويد: عيوب ساقط مي
جويم و هيچ عيبي را ست، تبري مياز هر عيبي که در مبيع ا»، يا اينکه بگويد: «فروختم

و مانند اين عبارات. ميان عيوب ظاهري و باطني، معلوم بودن عيب يا « گيرمعهده نميبه
مجهول بودن آنها نيز هيچ تفاوتي وجود ندارد. اجماعي بودن اين مسئله در کتابهاي 

ماع محصل خالف، غنيه و تذکره نقل شده است و در کتابهاي ديگر اگر نگوييم ادعاي اج
ق، 1233)نجفي، « بر صحت مسئله موردنظر شده، اجماع منقول بر آن معلوم است

40/40٢.) 
 
 . قاعده اقدام2

منزله اين است که مشتري علم به عيب اقدام مشتري بر معامله با شرط برائت از عيوب به
مطلب اين »باره بيان داشته است: داشته و وارد معامله شده است. صاحب جواهر در اين

 جا(.)همان« همانند آن است که مشتري با علم به عيب بر انجام معامله اقدام کرده باشد
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 . اصالت لزوم عقد و اصالت برائت ذمه از ارش3
که مشتري هنگامي -درباره اينکه ادله خيار عيب شامل بيع به شرط برائت از عيب  مبيع 

در آن شک و »بيان داشته است:  شود يا نه؟ صاحب جواهرمي -يابدعيبي در مبيع مي
رساند و بنابراين، اصالت لزوم عقد و اصالت ترديد است، بلکه ظاهر ادله خالف آن را مي
 جا(.)همان« برائت ذمه از ارش بدون هرگونه معارض است

 
 . روایات4

قال:  جعفرزراره عن ابي»الشيعه آمده از اين قرار است: صحيحه زراره که در وسائل
يتبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه رجل اشتري شيئاً و به عيب و عوار لم يتبرأ اليه و لمأَيما 

شيئاً، ثم علم بذلک العوار و بذلک الداء انّه يمضي عليه البيع و يردّ عليه بقدر ما نقص من 
ذلک الداء و العيب من ثمن ذلک لو لم يکن به؛ هرگاه شخصي چيزي را بخرد که معيوب و 

و بايع نيز هنگام عقد از آن عيب تبري نجسته و بيان نکرده است و مشتري نيز  ناقص باشد
بعد از گرفتن در آن تصرف نموده باشد، در حالي که به نقص و عيب مبيع علم داشته باشد، 

که با مرض و عيب از آن کم  اياندازهشود. منتها بايع بايد بهبيع از طرف مشتري الزم مي
)حر عاملي، « اند، البته قيمت زماني که مبيع بدون عيب بوده استشده به مشتري برگرد

در اين روايت صحيح براي ثبوت رد و سقوط  (. امام باقر0٦4-14/0٦0ق، 1230
ارش دو علت ذکر فرموده است: يکي اينکه فروشنده از عيب، تبري نجسته و ديگري اينکه 

اين است که « يتبين لهو لم»م جمله خريدار از آن عيب اطالع نداشته باشد. بنابراين مفهو
 اگر عيب براي مشتري معلوم باشد، هم رد ساقط است و هم ارش. 

: جعلت الحسنجعفر بن عيسي قال: کتبت الي أبي»در روايتي ديگر نيز آمده است: 
فداک؛ المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي، فإذا نادي عليه برئ من کلّ عيب فيه، 

يبق إالّ نقد الثمن فربما زهد، فإذا زهد فيه ادعي فيه عيوبا تراه المشتري و رضيه و لمفاذا اش
يعلم بها، فيقول المنادي: قدبرئت منها، فيقول المشتري: لم اسمع البراءة منها، أيصدّق و إنه لم

-گويد: نامهفاليجب عليه الثمن أم اليصدّق فيجب عليه الثمن؟ فکتب عليه الثمن؛ راوي مي

شود. منادي هم طور حراج فروخته مينوشتم که فدايت گردم! جنسي به اي به امام رضا
کرد از تمام فروشم. هنگامي که اعالم ميکند که هرکس بيشتر بخرد، به او مياعالم مي

جست، وقتي مشتري آن را خريد و بدان راضي شد، تنها نقد ثمن باقي عيوب آن تبري مي
کند که اين جنس، رغبت و پشيمان شد. در اين هنگام ادعا ميس بيمانده بود که به آن جن
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گويد: از عيبهاي آن برائت معيوب بوده، ولي او اطالع نداشته است. لذا منادي به او مي
شود گويد: من تبري از آنها را نشنيدم. بنابراين آيا مشتري تأييد ميجُستم. ولي مشتري مي

در پاسخ او نوشت:  شود؟ امامد؟ يا تصديق نميتا پرداخت ثمني بر او واجب نباش
 (. 14/243)همان، « خريدار بايد ثمني را بپردازد

بر استدالل به اين روايت اشکالي از اين جهت وارد است که برائت از عيوب هنگام 
اعالم منادي اثري در سقوط خيار عيب ندارد، بلکه در صورتي مؤثر خواهد بود که در 

ا هنگام عقد بر آن بنا بگذارند. بهترين توجيه براي روايت اين است که ضمن عقد باشد و ي
خاطر عرف و عادتي است که با نداي دالل به برائت از حکم به مقدم شدن قول منادي به

شنود؛ بنابراين ادعاي عيوب هنگام معامله به صورتي است که هر مشتري حاضر آن را مي
 مشتري برخالف ظاهر حال است.

اهر الکالم بر صحت بيع به شرط تبري جستن از عيب به دو روايت فوق صاحب جو
عالوه بر ادله فوق، مفهوم حسنه )مکاتبه جعفر بن عيسي( و »استدالل کرده و گفته است: 

(. 40/40٢ق، 1233)نجفي، « صحيحه )صحيحه زراره( بر صحت چنين بيعي داللت دارند
بيع به شرط برائت از عيب( عالوه بر دليل اين حکم )صحت »فرمايد: شيخ انصاري مي

اجماع و استداللي که در تذکره آمده است به اينکه خيار ثابت است، چرا که مطلق عقد 
کند، پس زماني که بايع تصريح به برائت کرد، اطالق مرتفع و اقتضاي سالمت مبيع را مي

ت که اقتضاي شود، اطالق صحيحه زراره و مکاتبه جعفر بن عيسي اسخيار نيز ساقط مي
چنين اقتضاي اين را عدم وجود تفاوتي بين تبري به صورت تفصيل و اجمال دارند. هم

دارند که بين عيوب پنهان وآشکار تفاوتي نيست، زيرا همه اين موارد در عدم مقتضي خيار 
 (. 5/041ق، 1241)انصاري، « با برائت مشترکند

 آيد: ايت ذيل الزم ميصحت شرط مزبور براساس ادله شروط از جمله دو رو
)حر عاملي، « المؤمنون  عند شروطِهم»آمده است:  در روايتي از امام موسي کاظم

 (. 15/2٤ق، 1230
اند: نيز نقل شده که ايشان در آن از پدرشان چنين نقل فرموده از امام صادق

بايد به شرطهايي  المسلمون عند شروطهم اال شرطاً حَرَّم حالالً أَو احَلَّ حراماً؛ مسلمانان»
کنند ملتزم باشند، مگر شرطي که موجب حرام شدن حاللي شود و يا شرطي که که مي

المؤمنون )و در بعضي روايات »(. عبارت 15/050)همان، « حرامي را حالل کند
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که به طرق گوناگون آمده، يک جمله خبري است و درحقيقت « المسلمون( عند شروطهم
خبري در مقام انشاء است. به اين معني که مسلمانان مکلف  انشاي حکم است، يعني جمله

و موظفند به شروطشان وفا کنند. واژه شروطهم با توجه به اينکه جمع مضاف است، افاده 
 شود.کند و شامل شرط برائت از عيوب نيز ميعموم مي

 
 سنت نظر فقهای اهل

عيب مبيع صحيح است  سنت، بيع به شرط تبري جستن ازبنابر نظر مشهور علماي اهل
-؛ ابن2/4٢1ق، 1210فارس، ؛ ابن5/٤1م، 1٤٤2؛ قرافي، 10/٤1ق، 123٦)سرخسي، 

 اند:(. ايشان براي صحت آن به ادله زير استناد کرده٦/4٦2ق، 1214قدامه، 
المؤمنون علي شروطهم؛ بايد مؤمنان به »اند: نقل نموده . حديثي که از پيامبر1

؛ حاکم نيشابوري، 0/441ق، 10٢٦؛ دارقطني، ٦/1٤تا، ي، بي)بيهق« شروطشان وفا کنند
 (. 4/2٤ق، 1211

، شروطي که مسلمانان ميان وجه استدالل به اين روايت نيز از اين قرار است: پيامبر
دانستند و بنابراين شرط، موجب باطل شدن عقد دادند را معتبر و صحيح ميخود قرار مي

ق، 123٦فاي به آن بر مسلمانان الزم است )سرخسي، شود و شرطي که معتبر است، ونمي
 (.5/414ق، 1212؛ ماوردي، ٤4/10

إنَّ رجالً اشتري من عبداهلل بن عمر مملوکاً بشرط البراءة ». در روايت آمده است که: 4
عمر، فاختصما الي يقبل ذلک ابنمن کلّ عيب، ثم اکتشف فيه عيباً، فاراد فسخ البيع فلم

ن عمر ان يحلف انه لم يکن عالماً بذلک العيب حين اشترط البراءة من عثمان فطلب من اب
اي العيب، فنکل عبداهلل عن اليمين، فحکم عثمان بفسخ البيع؛ مردي از عبداهلل بن عمر برده

خريد و از هر عيبي تبري جست. سپس مشتري از عيبي که برده داشت اطالع پيدا کرد و 
 نپذيرفت. از عثمان خواستند که قضاوت کند و عثمان خواست که بيع را فسخ کند. عبداهلل

از عبداهلل خواست که سوگند ياد کند که از عيب اطالع نداشته است. عبداهلل از قسم 
؛ 4/11ق، 123٢)مالک بن انس، « خوردن سرپيچي کرد و عثمان به فسخ بيع حکم کرد

 (. 5/04٢تا، بيهقي، بي
عمر اين معامله را در محضر صحابه ر است: ابنوجه استدالل به اين روايت از اين قرا

اي نهي نکردند؛ از جمله اين صحابه عثمان بود که انجام داد و ايشان او را از چنين معامله
مقتضاي آن معامله ملزم کرد. قضاوت عثمان آن را صحيح دانست و عبداهلل را به عمل به
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ي آن را صحيح دانستند، پس صحت نيز در محضر صحابه بود و آنان او را رد نکردند، يعن
 (.10/٤4ق، 123٦چنين بيعي اجماعي است )سرخسي، 

 
 وجوب اعالم عیب

اگر در مبيع و کاال عيبي وجود داشته باشد، آيا با تبري جستن بايع از عيوب، وجوب 
بر بايع واجب »شود يا نه؟ شيخ طوسي آورده است: اعالم عيب از عهده بايع ساقط مي

(. مشهور 4/14٦تا، )طوسي، بي« اعالم و بيان کند و يا از آن تبري جويداست يا عيب را 
 اند: در صورت تبري، اعالم عيب واجب نيست. فقهاي شيعه نيز گفته

اما در اين نظر اشکال است. منشأ اشکال نيز اين است که لزوم غش يا از جهت ظهور 
اين صورت زماني که بايع از  اطالق عقد در التزام بايع به صحت مبيع و کاال است که در

رود؛ يا از اين جهت است که بايع عمداً مشتري عيوب تبري جست، ظهور اطالق از بين مي
کند که از آن کراهت دارد و تبري بايع از عيوب نيز باعث رفع اعتماد را در چيزي وارد مي

صاري (. به نظر شيخ ان5/001ق، 1241گردد )انصاري، مشتري بر اصالة الصحة نمي
 جا(.وجوب اعالم، احوط است )همان

 
 نظرات مخالفان صحت بیع به شرط برائت از عیب 

 سنت . بررسی نظرات علمای اهل0
حزم ظاهري اند که از جمله آنان ابنسنت چنين بيعي را باطل دانستهبرخي از علماي اهل

-ترتب نيست )ابناي فسخ شود و هيچ اثري بر آن ماست. به نظر ايشان بايد چنين معامله

 (. ٤/21ق، 1241حزم، 
 اند:اي را براي اثبات ادعايش ذکر نمودهايشان ادله

الف( شرط کردن برائت از عيوب مبيع در بيع، غش و فريبکاري است و معلوم است که 
من غشنا ليس منا؛ هرکس ما »از آن نهي فرموده است:   غش حرام است و رسول خدا
(. 1/٤٤م، 1٤14)مسلم، « غش کند از ما مسلمانان نيسترا فريب دهد و در معامله 

اي که در آن غش و فريبکاري باشد، باطل است و برائت از عيوب يک بنابراين هر معامله
 (.٤/20ق، 1241حزم، نوع فريبکاري است )ابن

کند که بايع از اين استدالل مردود است، زيرا غش و فريبکاري در صورتي صدق مي
ه باشد و آن را پنهان کند و سپس تبري جويد و مشتري هم از اين مورد عيب اطالع داشت
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اعتقاد اينکه مبيع سالم است، وارد معامله شود و حال آنکه در مسئله خبر باشد و بهبي
دهد مبيع معيوب باشد و با شود، در حالي که احتمال ميمورد نظر، مشتري وارد معامله مي

 کند.کند و لذا غش در اينجا صدق نميگيرد و اقدام ميعهده مياطالع، تبعات آن را به
ب( چنين شرطي در قرآن کريم نيست و بنابراين بيع با شرطي که ذکري از آن در قرآن 

(. اين استدالل نيز صحيح نيست، زيرا 20-٤/22ق، 1241حزم، نيست، باطل است )ابن
از عمومات قرآن کريم  اند، بلکهمعلوم است که همه شروط صحيح در قرآن ذکره نشده

المسلمون »ويژه که روايت مشهور و مسلمِ نزد فريقين شود، بهصحت شروط فهميده مي
 گيرد و بر صحت آن داللت دارد.شرط برائت را در بر مي« عند شروطهم

 
 . مخالفت بعضی از فقهای شیعه با صحت بیع در صورت تبری جستن 2

بيع به شرط تبري جستن از عيب شده و اظهار بعضي از فقهاي شيعه قائل بر باطل شدن 
اند که اين بيع غرري است، چون اشتراط برائت از عيوب در مبيعي جايز است که در داشته

مرغ فاسد( که برگشتش به عدم اهميت حال شکسته هيچ قيمتي نداشته باشد )مانند تخم
در کتاب مکاسب در دادن به ماليت مبيع است و عدم اهميت دادن به ماليت صحيح نيست. 

هرگاه برائت از عيوب را شرط کرد، چنين شرطي به عدم اهميت »اين زمينه آمده است: 
)انصاري، « گردد که الزمه آن غرر استدادن به وجود و عدم وجود آن اوصاف برمي

(. شهيد اول در کتاب دروس از شيخ طوسي و پيروانش نقل کرده است: 5/4٦3ق، 1241
عيوب در مبيعي جايز است که در صورت شکسته قيمتي ندارد، مانند اشتراط برائت از »

مرغ و گردويي که فاسدند؛ البته از اين جهت که بازگشت آن به اشتراط عدم اعتنا به تخم
اند و به همين سبب شهيد اول و پيروانش بر اين علما اعتراض کرده« ماليت مبيع است.

ط، باطل است، زيرا بيع غرري است )شهيد اول، اند که چنين بيعي با اين شراظهار داشته
 (.4/10٢تا، ؛ طوسي، بي0/1٤٢ق، 1212

اند بيع به شرط برائت از شود: درباره اينکه گفتهدر پاسخ به اظهارات فوق گفته مي
عيوب بيع غرري است، چون سقوط خيار در صورتي که معلوم گردد مبيع معيوب بوده 

شود، ولي نص ت: درست است که غرر بر آن مترتب ميشود، بايد گفاست، موجب غرر مي
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زند و از شمول نهي از بر صحت چنين بيعي، اين نوع غرر را تخصيص مي 4و اجماع
(. غرر در برائت از عيب بيشتر 5/044ق، 1241کند )انصاري، معامالت غرري خارج مي

ست که زايد بر است از غرر در برائت از خيار رؤيت، زيرا رؤيت مال نسبت به صفاتي ا
خاطر آيد و اما بهوجود ميذات مبيع است، ولي عيب مال نقصاني است که در ذات مبيع به

وجود نص واجماع که بر صحت برائت از عيوب داللت دارند، ملتزم به صحت چنين بيعي 
شويم. هيچ تفاوتي بين برائت از خيار عيب و برائت از خيار رؤيت وجود ندارد و بلکه مي

ر اولي بيشتر است، ولي از آنجا که نص واجماع بر صحتِ تبري از عيوب داللت غرر د
 جا(.اي جز ملتزم شدن به صحت تبري از عيوب وجود ندارد )هماندارند، چاره

 
 قبل از قبض و تبری جستن از عیوب حادث بعد از عقد

است،  تبري جستن از عيوبي که حين عقد نبوده و پس از آن و قبل از قبض حادث شده
شود. از اشکاالتي که بر اين بيع مطرح است يکي اين است که نص و اجماع شاملشان نمي

يجب است. به کند، نوعي اسقاط مالماسقاط خيار با تبري از عيوبي که بعداً تحقق پيدا مي
سنت تبري جستن از عيب حادث صحيح نيست و استدالل نظر بعضي از علماي اهل

ر عيب حادث، هنگام اجراي عقد وجود نداشته باشد، بايع از آن برائت اند به اينکه اگنموده
نجسته است، زيرا تبري از شيء معدوم است و تبري جستن از معدوم صحيح نيست 

 (. 5/441ق، 121٦)کاساني، 
اند به اينکه هدف بايع از بعضي ديگر بر صحت بيع به شرط برائت، استدالل کرده

بودن بيع در هر حال است و اشتراط سالمت از عيوب  اشتراط سالمت از عيوب، الزم
حادث نيز ضمناً داخل در اين برائت است و بنابراين برائت جستن بايع از عيوب حادث 

 2ق، 10٢٦عابدين، ؛ ابن5/1٢4ق، 10٢٤همام حنفي، بعد از عقد صحيح است )ابن
/133 .) 

نبايد گفت »گفته است: « المؤمنون عند شروطهم»عالمه حلي بعد از استدالل به عموم 
تبري از آنچه موجود نشده، مستدعي برائت از چيزي است که واجب نشده است )اسقاط 

مقتضاي عقد ثابت شده باشد، نه گوييم: تبري تنها از خياري است که بهيجب(، زيرا ميمالم
                                           

شود، چون اوالً . شيخ انصاري به اجماع استناد کرده است، هرچند بر اين اجماع خدشه وارد مي4
 بعضي از فقها مخالفند و ثانياً با وجود روايات در اين زمينه، اين اجماع مدرکي است که حجيت ندارد.
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 آنچه فرض»گويد: (. شيخ انصاري در پاسخ به عالمه مي1/545تا، )حلي، بي« از عيب
شود و عقد سبب حدوث خيار شده اين است که خيار تنها به سبب حدوث عيب حادث مي

عيب نيست و لذا استناد دادن برائت به خيار سودي ندارد. درست است که نص و اجماع 
المؤمنون )المسلمون( عند »داللت بر صحت برائت از عيوب حادث ندارد، ولي طبق عموم 

-وجود نميا کند و از برائت از عيوب حادث، غرر بهبايد مشتري به شرطش وف« شروطهم

شود تا اينکه براي دفع آيد. با اشتراط برائت از عيوب متجدد نيز غرري در بيع ايجاد نمي
آن نياز به اصل عدم وجود عيب باشد، چرا که اين عيوب بالفعل در مبيع موجود نيستند تا 

شوند بايد دي که باعث خيار ميموجب جهالت گردند. پس در مورد تبري از عيوب جدي
دليل عموم روايت: شود، بهاي صحيح بوده و باعث سقوط خيار ميگفت که چنين تبري

 (. 5/044ق، 1241)انصاري، « المؤمنون عند شروطهم»
به نظر صاحب الروضة البهية بيع به شرط برائت از عيوب صحيح است و در اين حکم 

ود بودن عيب در حال عقد و بعد از عقد و قبل از بين عيوب باطني و عيوب ظاهري، موج
شود. ايشان در قبض تفاوتي وجود ندارد، زيرا خيار ناشي از عيب به نفس عقد ثابت مي

شود... و ميان رد مبيع معيوب با تبري کردن بايع از عيوب ساقط مي»باره آورده است: اين
و حدوث آن پس از عقد  عيوب باطني و عيوب ظاهري، موجود بودن عيب در حال عقد

)البته در جايي که ضمان آن بر عهده بايع است( تفاوتي وجود ندارد، زيرا خيار ناشي از 
هنگام عقد، هنوز ضمان ناشي از عيب متوجه شود، اگرچه بهعيب، به نفس عقد ثابت مي

 (.0/2٤٢ق، 10٤٦)شهيد ثاني، « بايع نگرديده است
عيوب حادث بعد از عقد و قبل از قبض صحيح به نظر صاحب جواهر، تبري کردن از 

شود. عالوه دليل اينکه اطالق برائت از عيوب شامل عيوب حادث و متجدد نيز مياست، به
بر اجماعي که به عالمه حلي در تذکره نسبت داده شده، ايشان در اين مورد گفته است: 

آيد که دست ميهتبري کردن از عيوب حادث صحيح است، بلکه از ظاهر کتاب تذکره ب»
صحت اين مسئله اجماعي است، زيرا منظور از تبري، تبري کردن از خيار ثابتي است که 
سبب آن عيب است، نه اينکه براساس مقتضاي عقد باشد؛ بنابراين برائت از عيوب حادث، 

عالوه اينکه مشروط هم هست. يجب(، بهبرائت از آنچه واجب نشده، نيست )اسقاط مالم
شود، هرچند در ابتدا عيوب برائت از عيوب شامل عيوب حادث و متجدد مي پس اطالق

 (.14/40٢ق، 1233)ر.ک: نجفي، « کندموجود در حال عقد به ذهن خطور مي
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 تبری از عیوب مبیع از نظر حقوق مدنی
قانون مدني درخصوص شرط تبري جستن از عيوب مبيع است. مفاد ماده از اين  20٦ماده 
است: اگر بايع از عيوب مبيع تبري کرده باشد به اينکه عهده عيوب را از خود سلب  قرار

کرده يا با تمام عيوب بفروشد، مشتري در صورت ظهور عيب حق رجوع به بايع را 
نخواهد داشت و اگر بايع از عيب خاصي تبري کرده باشد، فقط نسبت به همان عيب حق 

بايع بايد عيوب مبيع را قبل از عقد به مشتري »د: نويسمراجعه ندارد. سيدحسن امامي مي
از عيوب مبيع  20٦اعالم نمايد واال مسئول آنها خواهد بود، مگر آنکه به دستور ماده 

تبري و عهده مسئوليت عيوب را از خود سلب نمايد و يا آنکه مبيع را با تمام عيوب 
گونه مسئوليتي نسبت به هيچبفروشد. مثالً چنانچه بايع در موقع فروش اتومبيل بگويد: 

فروشم و پس از عيوب اتومبيل ندارم و يا بگويد هرچه هست با تمام عيوب موجود مي
معامله کشف شود عيبي در مبيع موجود بوده، مشتري حق رجوع به بايع را نخواهد داشت، 

 (. 1/514ش، 10٦٢)امامي، « تواند عقد را فسخ و يا مطالبه ارش کنديعني نمي
کند که ضمان فروشنده اعالم مي»نويسد: اتوزيان در تبري از عيوب مبيع ميناصر ک

فروشد، نه بر گيرد و يا مبيع را با تمام عيوب احتمالي آن ميناشي از عيب را برعهده نمي
مبناي سالمت آن. مسئوليت بد و خوب کاال بر عهده خريدار است و اگر عيبي در آن 

تواند قرارداد را فسخ کند و يا از آن آگاه بوده است و نمي ظاهر شود، مانند اين است که او
 از بابت عيب ارش بخواهد.

شود، گمان شامل تمام عيوب پنهان و آشکار موجود در حال عقد ميتبري از عيوب بي
طور معمول برعهده شود و بهولي شمول و نفوذ آن نسبت به عيبي که بعد از آن حادث مي

)مانند عيب حادث پيش از قبض يا در زمان خيار مختص مشتري( گيرد فروشنده قرار مي
باره که آيا مقصود تبري از عيب سابق است و يا عيب حادث را ترديد وجود دارد. در اين

گيرد، دادرس بايد در هر دعوي تصميمي مناسب با مفاد تراضي بگيرد. با نيز در بر مي
کنندگان به عيب حادث توجه ندارند و لهوجود اين، بايد پذيرفت که در غالب موارد معام

مقصودشان تبري از عيوب موجود در زمان عقد است. بايد افزود که شرط تبري از عيوب 
)کاتوزيان، « در صورتي مؤثر است که در پنهان داشتن عيب کاال تدليس رخ نداده باشد

 (. 0٢٤-0٤3ش، 10٤3
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ناظر به عيوب موجود در است، « عدم مسئوليت»شرط تبري که يکي از اقسام شرط 
دوم مفهوم عرفي عيب با کاالي نو تفاوت دارد و زمان عقد است. در فروش کاالي دست

 طور ضمني حاوي شرط تبري گرفته است.گاه نيز به
به نظر امامي در تبري از عيوب تفاوتي نيست بين اينکه بايع يا مشتري در زمان عقد  

که تفاوت نيست که عيوب مبيع ظاهر باشد يا چناناز وجود عيب آگاه باشد يا نباشد، هم
-(. نظر ايشان با نظر شهيد ثاني  و بعضي از فقهاي اهل1/514ش، 10٦٢مخفي )امامي، 

 سنت سازگار است.
عهده او است، شود و مسئوليت آن بهتواند از عيوبي که پس از عقد حاصل ميبايع مي

ص به مشتري طبق مواد مربوطه به مانند عيب حادث قبل از قبض در زمان خيار مخت
قانون مدني نيز تبري کند و مسئوليت آن را از خود سلب  13شروط ضمن عقد و ماده 

 (.514-510نمايد )همان، 
 

 سنتشرط تبری جستن از نظر اهل والی و بیع سلطان و
-آيا بيع سلطان و زمامدار، در صورتي که از عيوب تبري نجويند، بيع برائت از عيوب به

آيد؟ قول مشهور نزد مالکيه، بيع سلطان و والي بيع متضمن برائت از عيوب ساب ميح
-؛ ابن2/02٤ق، 1215شود، هرچند در عقد شرط برائت نکنند )مالک بن انس، شمرده مي

 (.  1/013تا، ؛ مياره فاسي، بي4/2٢3ق، 1215نجم، 
ر از عيوب برائت در مورد ملحق شدن بيع وارث و بيع وصي به بيع سلطان که آيا اگ

-آيد يا نه ميان علماي اهلحساب مينجويند، بيع اينها نيز بيع به شرط برائت از عيوب به

-سنت بيع اينها به بيع سلطان ملحق نميسنت اختالف است؛ بنابر نظر مشهور علماي اهل

صورت نظم درآورده، حکم اين شود. صاحب کتاب تحفة الحکام که احکام فقهي را به
 را در دو بيت شعر ذيل  بيان کرده است: مسئله 

 و کلّ ما القاضي يبيع مطلقاً/ بيع البراءة به تحققا
 (.4/1٤و الخلف فيما باعه الوصي/ أو وارث و مَنعُهُ مرضي )همان، 

معناي دو بيت فوق: هرچه که قاضي )سلطان و والي( بفروشد، تمام بيعهاي او، بيع به 
آيد، خواه شرط برائت کرده باشد يا نکرده باشد. در حساب ميشرط برائت از عيوب به

فروشند به بيع سلطان هم اختالف است، ولي مورد ملحق بودن آنچه وصي و وارث مي
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آنچه مورد رضايت و قبول است، منع الحاق بيع هستند و به بيع سلطان است؛ يعني بيعشان 
 رائت از عيوب نجويند. آيد، در صورتي که بحساب نميبيع به شرط برائت از عيوب به

شود اند بر اينکه بيع سلطان بيع به شرط برائت از عيوب شمرده ميکساني که قائل شده
اند به اينکه: سلطان و والي مسئوليت رسيدگي گرچه از عيوب برائت نجويد، توجيه نموده

کامل به حقوق مردم را دارد و مشغول اعمال مردم است و لذا از وضعيت اموال خود اطالع 
افتد تعويق ميحساب نيايد، حقوق مردم بهکند و اگر بيع او بيع برائت از عيوب بهپيدا نمي

(. سخنان فقها در فروش مال خود سلطان ٤4-5/٤0م، 1٤٤2گردد )قرافي، و تعطيل مي
توان اين امر را به فروش اموال بدهکاران به حکم حاکم براي صراحت دارد، هرچند که مي

 طلبکاران تعميم داد.تأديه حقوق 
اي دال بر اينکه بيع سلطان و والي بيع برائت از عيوب رسد هيچ دليل شرعيبه نظر مي

اند، توجيهاتي است که بر اساس و پايه آيد وجود ندارد و آنچه ذکر نمودهحساب ميبه
ردم اند و ميان بيع سلطان و بيع ساير مدرستي تکيه ندارد. فقهاي شيعه متعرض آنها نشده

 تفاوتي قائل نيستند.
 

 شود جنس فروخته شده پس گرفته نمی
شود که جنس اي نصب ميها نوشتهبر ديوار و يا بر درِ بسياري از فروشگاهها و مغازه

شود؛ آيا اگر مشتري در کاال و جنسي که از اين فروشگاهها شده پس گرفته نميفروخته
ود عيبي در آن کاال و جنس وجود دارد، شخريداري کرده است و بعد از خريد متوجه مي

تواند و همين نوشته تواند از خيار عيب استفاده کند و معامله را فسخ کند؟ يا نميمي
صورت ضمني است؟ در صورت منزله تبري جستن از عيب و اشتراط برائت از عيوب بهبه

عرفي است، يعني  تواند قرارداد بيع را فسخ کند. از آنجا که اين مسئله يک امردوم نمي
معناي اين اي بر درِ مغازه نصب کند، بهعرف و بناي عقال بر اين است اگر بايع چنين نوشته

است که از عيب تبري جسته است و جايز نيست مشتري معامله را فسخ کند، اگرچه 
مشتري عيبي در مبيع بيابد و بايع به برائت جستن از عيوب تصريح ننموده است. بايد گفت 

 طور ضمني داراي همان  مفهوم است.اي بهعقال بر اين است که چنين نوشته عرف
عرف عقال در صورتي که شارع مقدس از آن نهي نکرده باشد حجت است و براي 

باره متصل گردد. شهيد صدر در اين حجيت آن، الزم نيست به زمان يکي از معصومين
ست که ثابت شود طبيعت عقال و در مورد عرف عقال براي ما همين بس ا»گفته است: 
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سرشت و فطرت آنان مقتضي آن است که فالن شيوه رفتاري و عرف عقاليي را داشته 
باشند. در اين صورت هرگاه شارع جلوي آن را نگرفته باشد و ردع و منع نکرده باشد، آن 

ن، گرفته از طبيعت انساني، براي ما حجت و معتبر خواهد بود و براي حجيت آعرفِ نشأت
متصل گردد تا ثابت شود که عقالي زمان  الزم نيست به زمان يکي از معصومين

اند... براي حجيت عرف به چيزي افزون بر آنچه گفتم نيز همين عرف را داشته معصوم
« خوديِ خود براي اعتبار بخشيدن به عرف کافي استنياز نيست و ثبوت قضيه طبيعيه به

اسقاط خيار ممکن است صريح باشد يا  (.2/421ق، 124٦نقل از: هاشمي شاهرودي، )به
گيرد، ولي گاه نياز طور معمول با تبري از عيوب صورت ميضمني؛ اسقاط صريح خيار به

شود. اسقاط براي اينکه شامل عيب آينده نيز بشود، با اعالم اسقاط خيار عيب انجام مي
قدامي دست زند که نشانه خيار عيب ممکن است ضمني صورت پذيرد، يعني خريدار به ا

منظور ديگري طور مستقيم بهالتزام به بيع و انصراف از خيار است. داللت اقدامي که به
گردد که ميان آن عمل شود، در صورتي احراز ميگيرد و به اسقاط خيار تعبير ميانجام مي

 حقوقي اسقاط، مالزمه باشد.
 

 نحو اجمالبیع حیوان و تبری جستن از عیب به
ه نظر صاحب جواهر بيع به شرط برائت از عيوب صحيح است و تفاوتي وجود ندارد ميان ب

اينکه مبيع حيوان باشد يا غيرحيوان. ادله صحت آن نيز به نظر ايشان از اين قرار است: 
اجماع، اقدام مشتري بر معامله، اصالت لزوم عقد هنگام شک در فسخ معامله، صحيحه 

(. به نظر صاحب الروضة البهية 40/401ق، 1233يسي )نجفي، زراره و مکاتبه جعفر بن ع
نحو اجمال في شرح اللمعه الدمشقيه، بيع به شرط برائت از عيب صحيح است، اگرچه به

باشد. به نظر شهيد ثاني تفاوتي نيست بين اينکه بايع و مشتري هر دو علم به عيوب داشته 
به عيوب و جهل ديگري تفاوتي نيست  باشند يا نداشته باشند و نيز بين علم يکي نسبت

خبر بودن رسد در صورت علم بايع و بي(. به نظر مي0/2٤٢ق، 10٤٦)شهيد ثاني، 
 خريدار از عيب نوعي غش و خدعه است، لذا صحيح نيست.

وسيله عيب جايز سنت، در صورت تبري جستن، فسخ معامله بهبه نظر فقهاي اهل
خبر عيب جاهل باشند و يا تنها مشتري از آن بينيست، خواه بايع و مشتري نسبت به 

باشد و تفاوتي ندارد مبيع حيوان باشد يا غيرحيوان؛ اين نظر حنفيه است )سرخسي، 
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م، 1٤٤2چنين است روايتي که از مالک نقل شده است )قرافي، (. هم10/٤1ق، 123٦
 (. ٦/4٦5ق، 1214قدامه، (. نظر احمد بن حنبل نيز همين است )ابن٤1/5

( و ٤2تا، ؛ مزني، بي2/4٢1ق، 1210فارس، فقهاي شافعي هم اين نظر را دارند )ابن
البته احمد بن حنبل نظري ديگر نيز دارد. به نظر ايشان فسخ معامله با اشتراط بايع برائت 
از عيبي که دو طرف )بايع و مشتري( از آن اطالع ندارند جايز نيست، ولي فسخ معامله در 

ئت از عيب اگر تنها مشتري از آن اطالع نداشته باشد جايز است و صورت اشتراط برا
ق، 1214قدامه، تفاوتي ميان اينکه مبيع حيوان باشد يا غيرحيوان وجود ندارد )ابن

٦/4٦2.) 
اين نظر براساس قضاوت عثمان در مورد عبداهلل بن عمر در حضور صحابه است و وجه 

عمر عالم به عيب بود و اشتراط برائت از هر استدالل بدان چنين است: اگر عبداهلل بن 
-کرد، سودي به حالش نداشت و از فسخ کردن معامله توسط مشتري امتناع نميعيبي مي

خبر بوده و شرط برائت فروخت، از عيب آن بيورزيد و اگر عبداهلل در حالي که مبيع را مي
د و نپذيرد. اين قضاوت توانست فسخ مشتري را رد کننفعش بود و ميکرد، بهاز عيب مي

عثمان که يکي از صحابه است، در مورد صحابي ديگر است و در حضور بعضي از صحابه 
 بوده و کسي از آنها مخالفت ننموده و بنابراين اجماعي است. 

معناي اجماع صحابه است بر اشتراط برائت از عيبي که نزد متعاقدين مجهول بوده اين به
ايز نيست، اما اشتراط برائت از عيبي که بايع از آن اطالع دارد و باشد و لذا فسخ معامله ج

 (.٦/4٦5شود )همان، خبر است، مانع فسخ معامله توسط مشتري نميمشتري از آن بي
در کتاب مغني المحتاج بيان شده است که شافعيه تنها شرط برائت از عيب باطني 

دانند. منظور از عيب باطني صحيح ميحيوان در صورتي که بايع علم به آن نداشته باشد را 
شود و در غير اين صورت شرط برائت را صحيح عيبي است که غالباً از آن اطالع پيدا نمي

معناي ابراء بايع از اند: قبول مشتري به شرط برائت بهدانند. ايشان چنين استدالل نمودهنمي
ين عيوب براي مشتري ضمان عيوبي است که در مبيع قبل از قبض است، در حالي که ا

مجهولند و ابراء از مجهول شرعاً صحيح نيست، زيرا ابراء تمليک است و تمليک مجهول 
صحيح نيست. نهايت چيزي که از اين اصل خارج شده يک صورت است و آن عيب 
باطني حيوان است که بايع علم به آن ندارد. در اين زمينه به روايت عبداهلل بن عمر و 

اند و چون عيب باطني يا ظاهري غالباً مالزم با حيوان م استناد کردهقضاوت خليفه سو



 11فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

311 

است، لذا نياز دارد که بايع شرط برائت کند تا اينکه به لزوم بيع باطني که علم به آن ندارد 
شود. اطمينان حاصل شود، نه برائت از مطلق عيب در حيوان و غيرحيوان که تدليس مي

(. در 203-4/201ق، 1241سازگار است )ر.ک: شربيني، اجتهاد شافعي با قضاوت عثمان 
وسيله عيب حادث اين کتاب نيز آمده است: مشتري  با شرط برائت بايع ازعيب، حق رد به

شود بعد از عقد و قبل از قبض را دارد، زيرا شرط، به عيب موجود هنگام عقد منصرف مي
تر ائت کند، بنابر نظر صحيحشود شرط برو اما اگر از عيوبي که قبل از قبض حادث مي

طريق شود. اما بنابر نظر دوم بهصحيح نيست، چون اسقاط شئ قبل از ثبوتش ساقط نمي
تبعيت از عيب موجود هنگام بيع صحيح است، ولي اگر عيبي هنگام بيع وجود نداشته و 

 (.204-4/200تنها عيب حادث بوده، باطل است )همان، 
جاي شرط برائت به مشتري اند: اگر بايع بهگفتهسنت سبکي و بعضي ديگر از اهل

بگويد: تمام عيوب در مبيع وجود دارد و مشتري راضي باشد، صحيح نيست، چون جهل و 
فايده، زيرا هرگاه رؤيت مبيع امکان داشته باشد، بايد معاينه کند و تسميه دروغ است و بي

طور مجمل اشته باشد، ذکر عيوب بهکند. اما اگر رؤيت مبيع امکان ندو نام بردن کفايت نمي
با همين عبارت )تمام عيوب در مبيع است(، همانند ذکر آنچه هست )که امکان معاينه بدون 

مقتضاي چنين اقراري فايده است. جايز هم نيست که حاکم مشتري را بهرؤيت دارد( بي
شود، از باب  ملزم کند، چون  علم به بطالن و کذب آن وجود دارد و بر فرض اينکه واقع

 (.4/200تخلف شرط، حق رد خواهد داشت )همان، 
 

 صورتهای برائت جستن از عیب
 نحوه برائت جستن از عيب، صورتهاي مختلفي دارد:

دار آن . برائت از تعهد؛ يعني اينکه مبيع عيب داشته باشد يا نداشته باشد و بايع عهده1
 حق گرفتن ارش.  نباشد و بنابراين مشتري نه حق رد کردن دارد و نه

کند، ولي حق . برائت از مسئوليت در مقابل عيوب؛ اين تبري، حق ارش را ساقط مي4
در آن فرموده  آيد که امامدست ميکند. اين امر از روايت زراره بهرد را ساقط نمي

است: اگر کسي جنس معيوبي را بخرد و نسبت به آن علم نداشته باشد، حق ارش ساقط و 
براي ثبوت رد و سقوط ارش دو علت ذکر کرده است:  ثابت است. پس اماماما حق رد 

يکي اينکه بايع از عيوب، تبري نجسته باشد و ديگر اينکه مشتري نسبت به آن عيب عالم 
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اين است که اگر عيب براي مشتري معلوم باشد، « يتبين لهو لم»نباشد و لذا مفهوم جمله 
 هم رد  ساقط است و هم ارش.

ئت از حکم و مسبب عيب )خيار(؛ يعني از خيار عيب تبري جسته است. در اين . برا0
شود. شيخ انصاري )ره( در اين زمينه گفته است: صورت ارش و رد هر دو ساقط مي

، عهده عيوب؛ به اين معنا که بايع اولاحتمال دارد که برائت به امور ذيل اضافه گردد: »
گردد به عدم التزام به سالمت کند. اين برمينميتعهدي نسبت به سالمتي مبيع از عيوب 

شود. مثل اينکه مبيع را به هر مبيع. لذا ارش و ردي بر آشکار شدن عيب، مترتب نمي
ترين معنا نسبت به برائت است و مقتضاي ، ضمانت عيب، مناسبدومنحوي فروخته باشد. 

ر اوصافي که در بيع آن نيز عدم مسئوليت عيب در مقابل مال است. صحت نيز مثل ساي
شود موجب چيزي جز تخيير بين رد و امضاي بدون عوض نيست. مرجع آن، شرط مي

، حکم عيب، به اين معنا است که سوماسقاط ارش عيب در عقد است، نه خيار عيب. 
سبب عيب ثابت شده است. آنچه در عرف مقتضاي عقد و بهبرائت از خياري است که به

تر است، همان معناي برائت مناسبباشد. آنچه نسبت بهلي ميتر است، معناي اوروشن
معناي اول معناي دومي است. ولي اين معنا از لفظ برائت خيلي دور است، مگر اينکه به

برگردد. بنابراين، تبري جستن فروشنده از مطلق عيوب يا از عيب خاص، تنها تأثير عيب 
کند و لذا اگر مبيع با م عيب را ساقط نميکند، ولي ساير احکارا از لحاظ خيار ساقط مي

رود، به دليل عموميت اين عيب در زمان خيار مشتري تلف شود، ضمانت بايع از بين نمي
 (.040-5/042ق، 1241)انصاري، « نص

 
 شرط سقوط خیار و شرط برائت از عیب

يع به اشتراط سقوط خيار با اشتراط برائت از عيب، تفاوت دارد، چرا که نفي عيب در ب
کند و نه به شود و مشتري تنها به اصالت صحه تکيه ميصورت اشتراط يا تقييد اتخاذ نمي

تعهد بايع به انتفاي عيوب، تا با اشتراط برائت بايع از تعهد نبودن عيوب منافات داشته 
وجود اين صفات  باشد. اين برخالف صفات در بيع عين غايب است، چون بايع متعهد به

و مشتري نيز به همين تعهد اعتماد کرده است. بنابراين، اگربايع با مشتري  در مبيع شده
عدم تعهد به اين صفات را شرط کرده و التزام عقد را بدون اين صفات ابراز دارد ظاهراً با 

 (.5/4٦1تعهد بايع منافات دارد )ر.ک: همان، 
 



 11فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

311 

 نتیجه
ها نصب فروشگاهها و مغازهکه بر درِ « شودشده پس گرفته نميجنس فروخته». عبارت 1

طور ضمني بر برائت جستن از عيوب داللت دارد، زيرا يک امر عرفي رايج شود، بهمي
 ميان عقالست. 

. بيع والي و زمامدار )سلطان( در صورتي که از عيوب تبري نجويد، بيع برائت از 4
ي تکيه ندارد. باره شده است براساس درستآيد و توجيهاتي که در اينحساب نميعيوب به

 به نظر فقهاي شيعه تفاوتي ميان بيع سلطان و بيع مردم عادي نيست.
. نص و اجماع شامل تبري جستن از عيوبي که حين عقد نبوده و بعد ازآن حادث 0

بايد مشتري به شرطش « المؤمنون عند شروطهم»شود، ولي براساس عموم شده است، نمي
 وفا کند. 

وبي که در حال عقد بوده است غرر وجود دارد، ولي اين مورد . با اشتراط برائت از عي2
 شود.وسيله نص و اجماع تخصيص زده ميبه

آيد، زيرا چنين عيوبي وجود نمي. با تبري جستن از عيوب متجدد، غرري در بيع به5
 بالفعل در مبيع موجود نيستند تا موجب جهالت گردند.

 بارتند از: الف( مفهوم صحيحه زراره؛ ب(. ادله صحت برائت از عيوب در حال عقد ع٦

مکاتبه جعفر بن عيسي؛ ج( عموم المسلمون عند شروطهم؛ د( قاعده اقدام؛ هـ( اصالت لزوم 
 عقد.
سنت و سيدحسن امامي، در صحت برائت . به نظر شهيد ثاني و بعضي از فقهاي اهل1

ن باشد، عيوب آشکار جستن از عيوب تفاوتي نيست ميان اينکه مبيع کاال و جنس يا حيوا
رسد اشتراط باشند يا پنهان، دو طرف عقد جاهل به عيوب باشند يا عالم. ولي به نظر مي

خبر است، مانع فسخ معامله برائت از عيبي که بايع از آن اطالع دارد و مشتري از آن بي
 شود، چون يک نوع غش است.توسط مشتري نمي
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