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  مقدمه
كتاب بيع با تبيين شرايط الزم در خصوص عقد آغاز گرديد، و با بيان شروط متعاقدين پيگيري شد و بحث به 

ن شده، مطرح و برخي مستندات آن مورد در مباحث گذشته شروطي كه براي عوضين بيا. شرايط عوضين رسيد
  . بررسي قرار گرفت

 شرايطي هستند كه ادلّة آن بايد ،عين بودن مبيع و اشتراط ماليت مبيع و ثمناعتبار ضبط جنس و صفات عوضين، 
 مستند دو حكم بطالن بيع در صورت تخلف شرايط عوضين و جواز تصرف بايع  با طرح.مورد تحقيق قرار بگيرد

  .   مشتري در مبيع، بحث شروط عوضين به پايان خواهد رسيدودر ثمن 
مراد از خيارات اختياراتي است كه در شرع مقدس .  است»خياراتاحكام «و مهم كتاب بيع، از جمله مباحث عمده 

  .شرايطي معامله انجام شده را به هم بزنندقد قرار داده شده تا بتوانند تحت براي طرفين ع
 بسيارى از فقها به .1اند برخى تا چهارده قسم برشمرده. ت فقها با اختالف ذكر شده استشمار خيارها در كلما

 .اند هفت، برخى به پنج و برخى ديگر به هشت قسم آن بسنده كرده

منشأ اختالف در شمارش خيارها، اختالف در تعداد آنها نيست، بلكه صرف جمع آورى و استقصا است؛ زيرا 
  .  قابل اندراج است و نيازى براى قرار دادن عنوانى خاص براى هر يك نيستبعضى اقسام در بعضى ديگر

 صورت جداگانه مورد بحث و بررسي قرار  عنوان ذكر شده و هر كدام به 8 تحت خياراتدر كتاب حاضر 
  .گيرد مي

ه بر  اخباري كدر عين حال. شود حاضر مطرح ميبه عنوان اولين قسم از اقسام خيارات در درس خيار مجلس 
باشند، برخي اخبار موثق بر عدم اعتبار آن صراحت دارند كه  كنند، در حد استفاضه مي ثبوت اين خيار داللت مي

  .  پرداخته شود كنند، بايد به توجيه و جمع آن با اخباري كه داللت بر ثبوت خيار مجلس مي
ين درس از آن بحث خواهد شد و است كه در ااختصاص خيار به متبايعين، حكم ديگري از احكام خيار مجلس 

  . شود بقيه احكام آن در مباحث آتي پيگيري مي

                                                 
، خيار غبن، خيار عيب، خيار مجلس، خيار حيوان، خيار شرط، خيار تأخير، خيار مايفسد من يومه، خيار رؤيت:  خيار عبارت است از14عنوان . 1

 .خيار تدليس، خيار اشتراط، خيار شركت، خيار تعذّر تسليم، خيار تبعض صفقه، و خيار تفليس
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  متن عربي
فألنّ مورد النصوص السابقة و ان كان هو المقدار إلّا ان المفهوم منها اعتبار ،  و اما اعتبار ضبط الجنس و الصفات-6

  .س و الصفاتالمعلومية الرافعة للجهالة، و ذلك ال يتحقّق بضبط المقدار دون الجن
فألنّ ذلك ان لم يكن هو المتبادر من لفظ البيع ً،  و اما اعتبار ان يكون المبيع عينا و عدم صحة كونه منفعة أو عمال-7

فال أقلّ من الشك في اعتبار ذلك، و معه ال يصح  على خالف االجارة التي يتبادر منها التعلّق بالمنفعة أو العمل
  .مورد اجمال المفهوم تمسك بالعام في  ألنّه،التمسك بالعمومات

  . لعدم احتمال اعتبار ذلك في المفهوم العرفي للبيع،أجل يصح أن ال يكون الثمن عيناً
 او بان المعاملة مع بما في المصباح من كون البيع مبادلة مال بمال اما فقد يستدلّ له،  و اما القول باشتراط المالية-8

  . ، و ادلة االمضاء منصرفة عن مثل ذلكعدم مالية العوضين سفهية
  .  و اما بطالن البيع مع تخلف الشروط، فالن ذلك الزم الشرطية، و مقتضي قاعدة المشروط عدم عند عدم شرطه-9

 لقولهفباعتبار ان جواز التصرّف منوط بالرضا و طيب النفس  و اما الصحة مع الرضا حتي علي تقدير البطالن، - 10
   .»ال يحلّ دم امرئ مسلم و ال ماله إلّا بطيبة نفسه«:  و آلهصلّى اللّه عليه

  الخيارات
  :الخيار الثابت في المعامالت على أقسام

   خيار المجلس-1
  .التفرّق بينهماحصل و هو ثابت لخصوص المتبايعين في مجلس البيع و يستمر ما دام لم ي

  :و المستند في ذلك
 فيه، و قد دلّت عليه الروايات المستفيضة، من قبيل صحيحة خالففمما ال  ،لة اما اصل ثبوت خيار المجلس في الجم-1

البيعان بالخيار حتى يفترقا، و : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله«: محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السالم
  .»صاحب الحيوان بالخيار ثالثة أيام

إذا صفّق الرجل على البيع فقد وجب و ان لم : قال علي عليه السالم«: و في مقابل ذلك موثق غياث بن ابراهيم
  .»يفترقا

و هو ان أمكن توجيهه بحمل التصفيق المذكور فيه على ما قصد به اسقاط الخيار فال اشكال و إلّا يلزم طرحه لمخالفته 
   .إلجماع األصحاب و الضرورة الثابتة بينهم

  .فللقصور في المقتضي، دم شموله لمطلق المتعاقدين و اما اختصاصه بالمتبايعين و ع-2



١٠٢١٣٢٣ 

٤٨  
 ))موزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آ((

٣

  دليل اعتبار ضبط جنس و صفات
 بيان شد كه اين دو بايد از نظر جنس و اوصاف تأثيرگذار در - اعم از مبيع و ثمن-در ضمن بيان شرائط عوض

ليل اين  د.شود يك از دو جهت مذكور موجب بطالن بيع مى  معلوم باشند و مجهول بودن عوض در هر،قيمت
زيرا هر چند مورد آن . شود  كه در خصوص اعتبار ضبط عوضين بيان گرديد، روشن مي1صحيحة حلبيمساله از 

اي معلوم باشند كه هيچ گونه  شود اين است كه عوضين بايد به گونه تعيين مقدار بود لكن آنچه از آن فهميده مي
 جهالت نسبت به عوضين، شناخت و تعيين جنس و و الزمة رفع هر گونه. ها باقي نماند جهالتي نسبت به آن

  . صفاتي است كه در ارزش آن دخالت دارند
  دليل اعتبار عين بودن مبيع

  2تبادر
زيرا از لفظ بيع تمليك عين به ذهن تبادر . متبادر است» بيع«دليل لزوم عين بودن مبيع معنائي است كه از لفظ 

و از آنجا كه تبادر نشانة معناي . 3باشد آن تمليك منفعت يا عمل ميكند، بر خالف اجاره كه معناي متبادر از  مي
  .باشد، در تحقق حقيقت بيع الزم است كه مبيع عين باشد حقيقي لفظ مي

                                                 
توانيم آن را بشماريم پس با پيمانه كيل شده سپس تعداد گردوهاي داخل  سؤال شد از گردو كه نمي«: صحيحه حلبي از امام صادق عليه السالم. 1

در درس قبل چگونگي داللت اين . »اشكالي در آن نيست:  حضرت فرمود.شود باقي گردوها پيمانه مي سپس طبق همان عدد شود  پيمانه شمرده مي
السالم   توسط امام عليه-ها  مبني بر بطالن بيع معدودات بدون شمارش آن-تقرير ارتكاز متشرعه : روايت بر اعتبار ضبط عوضين اين گونه بيان شد

 اما با  از سوي ديگر اگر چه ظاهر صحيحة مذكور بر اعتبار تعيين اندازه در جانب مبيع داللت دارد،. باشد قدار و اندازه مبيع ميدليل اعتبار تعيين م
 .شود تنقيح مناط و الغاء خصوصيت، اين شرط در جانب ثمن نيز ثابت مي

مبحث الفاظ از آن در . باشد هن هنگام استعمال يا شنيدن آن مىتبادر در لغت به معناى پيشى گرفتن و در اصطالح، خطور معنايى از لفظ به ذ. 2
اند كه  علماي علم اصول براى دانستن معناى حقيقى لفظ و تشخيص آن از معناى مجازى، چهار نشانه ذكر كرده.اصول فقه، سخن رفته است

و با . وجود قرينه است و يا به سبب وضع لفظ در آن معنااز ديدگاه اصوليان خطور معنايى در ذهن از لفظ يا به سبب .ترين آنها تبادر است مهم
فرهنگ «. بنابراين، تبادر معلول وضع و كاشف از آن است. گردد انتفاى فرض نخست، استناد تبادر به وضع و داللت آن بر معناى حقيقى ثابت مى

 .»325: ، ص2 فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السالم، ج
  عقد تمليك منفعت در مقابل: هاى ديگرى نيز براى اجاره شده است از جمله  كه ميان فقيهان مشهور است، تعريفعالوه بر تعريف ياد شده. 3

مورد اجاره يا مال است مانند خانه و مغازه و يا عمل . شود گفته مى» مستأجر«و به اجاره كننده » اجير«يا » موجر«به اجاره دهنده . عوض مشخص
به اجاره دهنده در اجارة اعيان، موجر و در اجارة اعمال، . شود ولى به اجاره اعيان و از دومى به اجارة اعمال تعبير مىاز ا. مانند دوختن و شستن

  .شود اجير گفته مى
د، تحقّق عقد اجاره مانند عقدهاى ديگر، به ايجاب و قبول نياز دارد و با هر لفظى كه بيانگر مقصود باش: عقد. 1: شود اجاره از سه ركن تشكيل مى

البته . از اين رو، فسخ آن جز با رضايت دو طرف جايز نيست.  عقد اجاره الزم است، معاطات جارى است- مانند بيع- در اجاره نيز. كند پيدا مى
  .  استبنابر قول مشهور، اجارة معاطاتى الزم نيست و فسخ آن براى هر يك تا زمانى كه در عوض يا عين مورد اجاره تصرف نشده باشد، جايز

 بلوغ، عقل، اختيار و ممنوع نبودن از تصرف در مال خود شرط  از يك سو، و مستأجر از سوى ديگردر متعاقدين يعنى موجر يا اجير: متعاقدين. 2
  .عقد در صورت نبود شرط بلوغ يا عقل، باطل است و در صورت حجر يا نبود اختيار، نافذ نيست. است

ن، امكان استفاده از منفعت براى مستأجر، قدرت بر تحويل و امكان انتفاع از عين مورد اجاره با بقاى آن مانند معلوم، مباح و مملوك بود: عوض. 3
با اين تفاوت كه شرط آخر، مقوم اجاره و .  شرايط عوض هستند- رود  نه مثل نان جهت خوردن كه با خوردن، عين مال از بين مى- خانه و مغازه

 .»235: ، ص1 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السالم، ج«. اند  ماهيت اجارهبقية شرايط، شرايط خارج از
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  تذكر
اگر متبادر بودن تمليك عين از لفظ بيع مورد مناقشه قرار بگيرد، ال اقل اين احتمال وجود دارد كه عين بودن مبيع 

توان براي امضاء و  و با وجود اين احتمال، در مواردي كه مبيع عين نيست، نمي. باشد در تحقق بيع معتبر
زيرا تمسك به عام در اين گونه موارد، تمسك به .  تمسك نمود1»احل اهللا البيع«ادله مانند مشروعيت بيع به عموم 

   . دانند  كه علماي علم اصول آن را جايز نمي.عام در شبهات مفهوميه است
عين، موضوع نبودن و با اين احتمال كه در موارد مبيع تّب حكم بر موضوع، اول بايد موضوع احراز شود در تر

شمول لفظ بيع نسبت به آن مجمل خواهد شد و در مواردي كه مفهوم اجمال دارد، امكان احراز محقق نباشد، » بيع«
توان به عموم ادلّة   مبيع عين نيست، نمي بيع در مواردي كه مشروعيتبراي اثباتدر نتيجه . موضوع وجود ندارد

  .2تمسك كرد بيع امضاء
  تبصره

 در ،بر خالف مبيع كه عين بودن آن در تحقق معناي عرفي بيع قطعي است يا حداقل احتمال اعتبار آن وجود دارد
 مبيع دارد لذا شرط مذكور اختصاص بهشود،   در مفهوم عرفي بيع داده نميآناحتمال اعتبار عين بودن جانب ثمن 

در بيع قرار توانند منفعت يا عمل را به عنوان عوض  و رعايت آن در جانب ثمن الزم نيست، در نتيجه مشتري مي
  . دهد

  دليل اعتبار مال بودن عوضين 
  دليل اول

ار مال دليل اعتبكه با توجه به تعريف ياد شده، » تبادل مال با مال«:  بيع اين گونه معنا شده است ،مصباح المنيردر 
  . باشد قوام معناي بيع به ماليت آن دو مي بودن عوضين

  دليل دوم 
زيرا خريد و فروش چيزهائي كه از نظر عرف يا شرع ماليت . معامله در صورت عدم ماليت عوضين سفهي است

 مثال اگر شخصي اقدام به خريد يك مگس كند، اين كار از ديدگاه عرف. باشد ندارند، از نگاه عرف سفهي مي
يا اگر مسلمان اقدام به خريد خمر كند، از آنجا كه خمر ماليت شرعي ندارد، و در نتيجه به . آيد سفيهانه به شمار مي

  . باشد آيد، اين معامله نيز سفيهانه مي ملكيت مسلمان در نمي
                                                 

  . 274: البقرة. 1
مرتكب گناه كبيره » التكرم الفساق«: فرمايد مولي مي: براي توضيح بيشتر عدم جواز تمسك به عام در موارد اجمال مفهوم به اين مثال توجه شود. 2

لذا با توجه به عدم احراز صدق فاسق بر مرتكب صغيره .  فاسق نسبت به مرتكب صغيره اجمال داردبدون شك فاسق است، اما شمول لفظ
در ما نحن فيه نيز شمول لفظ بيع نسبت به مواردي كه مبيع . براي عدم جواز اكرام مرتكب صغيره تمسك نمود» ال تكرم الفساق«توان به عموم  نمي

استدالل مذكور به صورت . ماند براي اثبات مشروعيت آن باقي نمي» احل اهللا البيع«راي تمسك به عموم در نتيجه مجالي ب. عين نيست، اجمال دارد
  .شود در صورت عدم عين بودن مبيع در معامله، بيع بودن آن احراز نمي: صغري: قياس منطقي عبارت است از

  .در ترتب حكم بر موضوع بايد موضوع احراز شود: كبري
 . شود  در مواردي كه مبيع عين نيست مترتب نميحكم جواز بيع: نتيجه
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 در  شخص در مقابل مالي كه از ملكيت خود خارج ساخته، چيزي را به ملكيت خود در اين گونه مواردزيرا
اين خريد و فروش از ديدگاه  زيرا . انصراف دارد1ادله امضاء بيع از معامالت سفهي از سوي ديگر .نياورده است

ادله  نتيجهدر . شود شامل آن نميعقال مصداق معاوضه و مبادلة دو مال نيست و ادلة عام اعتبار و صحت عقود نيز 
  .ف داردامضاء بيع از مواردي كه عوضين ماليت ندارند، انصرا

  تطبيق 
إلّا ان المفهوم منها اعتبار فألنّ مورد النصوص السابقة و ان كان هو المقدار ،  و اما اعتبار ضبط الجنس و الصفات-6

  .المعلومية الرافعة للجهالة، و ذلك ال يتحقّق بضبط المقدار دون الجنس و الصفات
اما ، ست كه مورد روايات گذشته هر چند مقدار بوداين ادليل  معلوم بودن جنس و مشخصات، به  و اما اعتبار- 6

با معلوم بودن مقدار بدون شود اعتبار معلوم بودني است كه جهل را از بين ببرد، و آن  ها فهميده مي  آنآن چه از
  .شود محقق نمي معلوم بودن جنس و مشخصات

فألنّ ذلك ان لم يكن هو المتبادر من لفظ البيع ، ً و اما اعتبار ان يكون المبيع عينا و عدم صحة كونه منفعة أو عمال-7
فال أقلّ من الشك في اعتبار ذلك، و معه ال يصح  على خالف االجارة التي يتبادر منها التعلّق بالمنفعة أو العمل
  .التمسك بالعمومات، ألنّه تمسك بالعام في مورد اجمال المفهوم

عين بودن مبيع  اگر  است كهدليلبه اين ،  منفعت يا عمل بودن آن و اما اعتبار عين بودن مبيع و صحيح نبودن- 7
شود  الاقل شك مي ،از آن متبادر استعمل ه منفعت يا  بر خالف اجاره كه تعلق داشتن ب،از لفظ بيع نباشد متبادر

 در مورد اجمال مفهوم، چون تمسك به عام صحيح نيست  به عموماتدر معتبر بودن آن، و با وجود شك تمسك 
  .است

  .لعدم احتمال اعتبار ذلك في المفهوم العرفي للبيعأجل يصح أن ال يكون الثمن عيناً، 
رود عين بودن ثمن در مفهوم عرفي بيع معتبر  به دليل اين كه احتمال نمي ،باشدعين نثمن بله، صحيح است كه 

  .باشد
   2ح من كون البيع مبادلة مال بمالفقد يستدلّ له اما بما في المصبا،  و اما القول باشتراط المالية-8
 و اما قول به شرط بودن ماليت، پس به آن استدالل شده يا به آن چه در مصباح است كه بيع مبادله مال به مال - 8

  است،
                                                 

مقصود از عقد سفهى اين نيست كه دو طرف عقد ويا يكى از آنها سفيه باشند؛ بلكه مقصود اين است كه معامله به گونه اى باشد كه از سفيه . 1
. عقال صادر نمى شود  اى باشد كه از نوع مردم وسفه در برابر رشد است يعنى معامله به گونه. گردد هر چند دو طرف عقد سفيه نباشند صادر مى

اشخاص سفيه در معامالت محجورند ولى كسى كه معامله سفهى انجام . بنابر اين ميان معامله سفيه با معامله سفهى عموم وخصوص من وجه است
كالم فقها معامله سفهى مورد بحث واقع شده هرچند در .  بنابر اين ادله حجر شامل او نمى شود، مصداق سفيه محجور نيست دهد در بار اول مى

. زيرا مالك سفهى بودن در تمام عقود به ويژه معامالت معاوضى راه دارد. گيرد  ندارد وهر عقد سفهى را فرا مىبيعاست؛ ليكن بطالن اختصاص به 
. شوند ئى تعلق گيرد از سفاهت خارج مىكند واگر به معامالت سفهى غرض عقال رض آن فرق مى غجنس و مكان و مفهوم سفيه بر حسب زمان و

  168: ، ص13 مجله فقه اهل بيت عليهم السالم، ج
  .77: 1المصباح المنير . 2
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  . او بان المعاملة مع عدم مالية العوضين سفهية، و ادلة االمضاء منصرفة عن مثل ذلك
  . از مثل آن انصراف داردامضاء بيعدله ودن عوضين سفيهانه است، و ا مال نب، در صورتيا به اين كه معامله

 Sco١١٣:٠٧

  ط عوضينايدليل بطالن بيع در صورت فقدان شر
زيرا الزمة اعتبار شرايط، فقدان . در صورتي كه هر يك از عوضين فاقد شرائط مذكور باشند، معامله باطل است

  . باشد  شرط مينبودندر صورت » بيع«مشروط 
  در صورت بطالن بيعبا رضايت طرفين ليل جواز تصرف د

ها محكوم به بطالن شد، تصرفات بايع در  در تبيين شرايط عوضين مطرح شد كه اگر معامله با نبود هر يك از شرط
ريختن خون «دليل مساله اين است كه از احاديثي مانند . ثمن و مشتري در مبيع با رضايت طرفين جايز است

شود كه جواز تصرف متوقف بر رضايت  استفاده مي» يست و مال او بدون رضايتش حالل نيستمسلمان جايز ن
اند با توجه به رضايت طرف مقابل حتي  در نتيجه تصرفات بايع و مشتري در عوضي كه دريافت كرده. مالك است

   »FG«. در فرض بطالن بيع، جايز و حالل است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تطبيق
  . مع تخلف الشروط، فالن ذلك الزم الشرطية، و مقتضي قاعدة المشروط عدم عند عدم شرطه و اما بطالن البيع -9
تضاي قاعده  شرطيت است، و مقمة الزبطالن است كه دليلها، به اين  شرط و اما باطل بودن بيع با تخلف - 9

  .باشد مشروط، فقدان آن در صورت فقدان شرطش مي

    

  ادله برخي از شرايط و احكام عوضين

 يار بودن معلوميت مع: شود كفايت مشاهده در چيزي كه با مشاهد معلوم مي  
  . عوضين و كفايت مشاهده در صورت تحقق معلوميت با آن

رفع هر گونه جهالت از عوضين كه از نصوص :  اعتبار ضبط جنس و صفات  
  . شود و عدم تحقق آن با ضبط مقدار بدون جنس و صفات اعتبار آن استفاده مي

مات امضاء بيع در تبادر يا عدم امكان تمسك به عمو:  اعتبار عين بودن مبيع  
  . به دليل احتمال اعتبار آن در تحقق بيع صورت عين نبودن مبيع،

تفسير بيع به تبادل مال با مال در مصباح يا انصراف:  اعتبار مال بودن عوضين  
  . اي كه عوضين ماليت ندارند به دليل سفهي بودن آن ادله امضاء عقد بيع از معامله

شرطيتاقتضاي قاعده : وضين بطالن بيع با فقدان شروط ع .  
اناطة جواز تصرف :  جواز تصرف با رضايت مالك حتي در صورت بطالن بيع  

  به رضايت مالك
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ط بالرضا و طيب النفس لقوله ير البطالن، فباعتبار ان جواز التصرّف منو و اما الصحة مع الرضا حتي علي تقد- 10
   .1»ال يحلّ دم امرئ مسلم و ال ماله إلّا بطيبة نفسه«: صلّى اللّه عليه و آله

ز تصرف منوط جوا اين است كه ه دليل، بضايت حتي بر فرض باطل بودن بيعبا ر و اما صحيح بودن تصرف -10
خون مسلمان حالل نيست و مال او بدون «:  پيامبر صلي اهللا عليه و آله قولدليلست به به رضايت و طيب نفس ا

                                                                                                     Sco215:55 .»حالل نيست رضايتش

  2خيارات
دارد كه هر كدام به صورت جداگانه مورد بحث و بررسي قرار خواهد  3خياراتي كه در معامالت ثابت است اقسامي

. گرفت

                                                 
 .3 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 الباب 3: 19وسائل الشيعة . 1

ام كه عبارت است از تسلّط شخص بر فسخ و اطالق ع. 1: در اصطالح فقها، خيار دو اطالق دارد. تسلّط بر فسخ و امضاى عقد است: خيار. 2
امضاى عقد؛ خواه به جهت ثبوت حقّ فسخ براى فسخ كننده به يكى از اسباب آن، مانند تسلّط بر فسخ در عقود الزم همچون بيع و اجاره به شرط 

ز تسلّط مالك بر رد عقد فضولى، تفاوت خيار در ضمن عقد، يا به جهت حكم شارع به عدم لزوم عقد، از قبيل تسلّط بر فسخ در عقد جايز و ني
  .سلطنت نوع اول با سلطنت حاصل از حكم شارع به عدم لزوم عقد آن است كه اولى، بر خالف دومى قابل اسقاط است

  . اطالق خاص كه عبارت است از تسلّط شخص بر فسخ و امضاى عقد به جهت ثبوت حقّ فسخ براى وى بر اثر تحقق يكى از اسباب آن. 2
موضوع خيار، هر عقدِ الزمى است كه منشأ . متبادر از كاربرد خيار در كلمات متأخران، اطالق دوم است كه موضوع بحث همين اطالق دوم است

نتيجه در . باشد در اين گونه عقود، لزوم، حقّى است براى دو طرف كه برآيند تعهد و التزام آنان به عقد مى.  آن حقّ باشد، مانند بيع و اجارهلزوم
اما عقودى كه لزوم آنها ذاتى و حكمى است، مانند عقد نكاح، موضوع خيار . توانند با جعل خيار، اين حقّ را از خود سلب كنند اگر بخواهند مى

در آنها لغو عقود جايز نيز از آن جهت كه جعل خيار . گردد گيرند؛ بلكه بنابر قول مشهور، شرط خيار در عقد نكاح موجب بطالن عقد مى قرار نمى
  . گيرند است، موضوع خيار قرار نمى

در اين جا  به . آيد احكام نوع دوم در عناوين خاص خود مى. احكام خيار يا عام است كه در همة خيارها جارى است و يا مختص بعضى اقسام
  با مرگ صاحب خيار، حقّ. يابد ندة بر آن تحقق مىپذير است، اسقاط به قول و فعلِ داللت كن خيار از حقوق اسقاط: شود احكام نوع اول اشاره مي
از برخى قدما، تحقق ملكيت به پايان يافتن . يابد، نه با پايان يافتن مدت خيار بنابر مشهور، ملكيت با عقد تحقق مى. شود او به وارثش منتقل مى

البته ملكيت در مدت خيار، . دت خيار صحيح و جايز استبنابر قول نخست، هر نوع تصرّف مالكانه در كاال در م. مدت خيار نقل شده است
  . يابد  و با پايان يافتن مدت، استقرار مى-شود  زيرا با اعمال خيار، زايل مى- متزلزل است

وشنده خيار از قواعد فقهى آن است كه تلف در زمان خيار از مال كسى است كه خيار ندارد؛ بنابر اين، اگر در زمانى كه فر: تلف در مدت خيار
در اختصاص . دارد، كاال تلف شود، از مال خريدار تلف شده است و اگر خيار براى خريدار باشد، تلف به حساب فروشنده گذاشته خواهد شد

ر قول آخر منسوب به مشهو. حكم ياد شده به خيار حيوان و خيار شرط يا به آن دو و خيار مجلس و يا تعميم آن در همة خيارها، اختالف است
  .شود در صورت شك در سقوط خيار پس از ثبوت آن، حكم به عدم سقوط مى. است

فرهنگ فقه مطابق مذهب  «. اعالم كند- در صورت عدم آگاهى وى از آن-اگر دارندة خيار، عقد را برهم بزند، واجب است آن را به طرف مقابل
 .» با تلخيص و تصرف540 و  539: ، ص3 اهل بيت عليهم السالم، ج

خيار مجلس، خيار حيوان، خيار شرط، خيار تأخير، . اند برخى تا چهارده قسم برشمرده.  در كلمات فقها با اختالف ذكر شده استام خياراقس .3
خيار مايفسد من يومه، خيار رؤيت، خيار غبن، خيار عيب، خيار تدليس، خيار اشتراط، خيار شركت، خيار تعذّر تسليم، خيار تبعض صفقه، و خيار 

منشأ اختالف در شمارش خيارها، اختالف در تعداد . اند بسيارى از فقها به هفت، برخى به پنج و برخى ديگر به هشت قسم آن بسنده كرده. تفليس
آنها نيست، بلكه صرف جمع آورى و استقصا است؛ زيرا بعضى اقسام در بعضى ديگر قابل اندراج است و نيازى براى قرار دادن عنوانى خاص 

  »مصدر سابق«. هر يك نيستبراى 
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  خيار مجلس
اند، ثابت  پس از تحقّق معامله براى هريك از فروشنده و خريدار حقّ فسخ معامله تا زمانى كه از يكديگر جدا نشده

آغاز و با جدا شدن دو طرف معامله حقّ خيار با انعقاد معامله، بنابراين .  خيار مجلس نام دارد اين حق فسخ،است؛ 
  .مراد از مجلس، مكانى است كه معامله در آن جا صورت گرفته است. 1يابد از يكديگر، پايان مى

  مستندات
  اصل ثبوت خيار مجلس

  اجماع
كنند، در حد  و رواياتي كه بر مشروعيت آن داللت مي. در اصل ثبوت خيار مجلس در ميان فقهاء اختالفي نيست

  . است2هاستفاض
   محمد بن مسلمصحيحة 

: فرمايند السالم از جد بزرگوار خود رسول اكرم صلي اهللا عليه و آله روايت مي در اين صحيحه امام صادق عليه
فسخ و صاحب حيوان تا سه روز خيار . دارندفسخ خريدار و فروشنده تا هنگامي كه از يكديگر جدا شوند، خيار «

باشند، و  ده كه هر يك از بايع و مشتري تا قبل از افتراق صاحب خيار فسخ ميدر اين روايت تصريح ش. »دارد
در مقابل اين روايت . شود تا سه روز ادامه دارد عالوه بر اين اين خيار براي كسي كه در معامله صاحب حيواني مي

  .ر تعارض استو روايات ديگري كه داللت بر همين مطلب دارند، روايتي وجود دارد، كه داللتش با آنها د

                                                 
يابد، به شرط آنكه   تحقق مىجود بين دو طرف معامله هنگام عقدمراد، جدائي عرفى است نه عقلى، كه با به هم خوردن عرفى هيئت اتّصالى مو. 1

اند، مانند آنكه دهانشان را  گروهى، عدم سقوط خيار در صورت اكراه را بر عدم قدرت طرفين بر اعمال خيار مشروط كرده. جدايى به اكراه نباشد
  : سقوط خيار مجلس غير از جدائي متبايعين اسباب ديگري نيز دارد. ببندند يا بر ترك اعمال خيار تهديد شوند

  . شرط سقوط قبل از عقد موجب سقوط خيار نخواهد بود. شرط سقوط خيار مجلس در عقد از سوى يكى يا دو طرف عقد
  .طرف يا از سوى يك طرف همراه با پذيرش طرف ديگراختيار لزوم عقد از سوى هر دو 
  .گيرد يا در بهاى آن و يا در هر دو تصرّف، كه يا در كاال صورت مى

شود نه خيار  گردد و اگر خريدار باشد، تنها خيار او ساقط مى در صورت نخست اگر تصرّف كننده فروشنده باشد عقد، باطل و خيار ساقط مى
كند، خيار هر  در صورت سوم كه خريدار در كاال و فروشنده در بهاى آن تصرف مى. ضيه عكس صورت نخست استدر صورت دوم، ق. فروشنده

  . گردد و در صورت عكس، معامله باطل است دو ساقط مى
روشنده  و نيز بنابر قول شود، مانند پدر و مادر، بخرد، بنابر مشهور نه وى خيار مجلس دارد و نه ف اى را كه به صِرف خريدن آزاد مى اگر كسى برده

 -خرد  و نيز فرضى كه برده، خود را از مواليش مى- بردة مسلمان  بنابر عدم صحت تملّك كافر نسبت به- برخى، در خريدن بردة مسلمان از كافر
   خيار مجلس ثابت نيست-اى بنابر صحت چنين معامله

 . 559: ، ص3 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السالم، ج
اند تعداد راويان،  برخى شرط كرده. استفاضه عبارت است از نقل حديث توسط بيشتر از سه راوى و يا بنابر قولى بيشتر از دو راوى در هر عصر. 2

دد را برخى بسيار شنيدن يك خبر از افراد متع. فقها در معناى استفاضه اختالف نظر دارند. شود كمتر از آن رقمى باشد كه موجب حصول تواتر مى
برخى ديگر، آن را به زياد شنيدن خبرى از يك گروه در حد حصول ظنّ غالب نزديك . دانند به حدى كه علم به آن خبر حاصل شود استفاضه مى

  .شود ىو سرانجام از كلمات بعضى براى استفاضه معناى عامى كه در برگيرندة علم، اطمينان و مطلق ظنّ است استفاده م. اند به علم تعريف كرده
 . »441: ، ص1 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السالم، ج«
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٩

   1غياث بن ابراهيمموثقه 
دهد بيع  هنگامي كه شخص در معامله دست مي«: السالم نقل شده است در اين روايت از اميرالمومنين علي عليه

  . »شود، هر چند متعاملين از يكديگر جدا نشده باشند الزم مي
  2تعارض

زيرا در . مسلم نفي شده استمحمد بن ول صحيحة شود به طور مستقيم مدل گونه كه مالحظه مي در اين موثقه همان
اين موثقه به صراحت بيان شده كه اگر خريدار و فروشنده، در معامله با يكديگر دست بدهند، بيع بين ايشان الزم 

و اين مضمون بر خالف صحيحة محمد بن مسلم است كه در . گرديده حتي اگر از يكديگر جدا هم نشده باشند
  . بايع و مشتري تا قبل از افتراق تصريح داشتاختيار فسخ داشتن 

  حل تعارض
توان موثقة غياث بن ابراهيم را اين گونه توجيه نمود كه مراد از دست دادن در معامله، اسقاط  براي حلّ تعارض مي

زيرا يكي از مسقطات خيار . شود كه در اين صورت خيار مجلس نيز ساقط مي. خيارات توسط بايع و مشتري باشد
  .  شرط اسقاط آن در ضمن معامله است،لسمج

زيرا صحيحة محمد بن مسلم در مقام اصل مشروعيت . ماند اي بين مدلول دو روايت باقي نمي با اين توجيه معارضه
  . سقوط آن در صورت اسقاط متبايعين صادر شده استبيان خيار مجلس، و موثقة غياث بن ابراهيم در مقام 

  تبصره
 جمع بين دو روايت بيان شد، مورد اشكال و مناقشه قرار بگيرد، موثقة غياث بن ابراهيم به اگر توجيهي كه براي

  . شود دليل مخالفت مضمون آن با اجماع و ضروري بودن حكم خيار مجلس در بين اصحاب، كنار گذاشته مي
  اختصاص خيار مجلس به متبايعين

كه اين تعابير . آمده است» متبايعان«و » بيعان«: بيري مانندشود، تعا در رواياتي كه مشروعيت خيار مجلس استفاده مي
  . مقتضي اختصاص خيار مجلس در عقد بيع براي متبايعان دارد و از اثبات آن براي عقود ديگر قاصر است

  تطبيق
  الخيارات
  خيارات

                                                 
كه كدام يك از اين راويان مشترك داراي يك  شوند؛ اما اين راوياني با اسامي مشترك همواره در بين سند احاديث شيعه و اهل سنت يافت مي. 1

يكي از راوياني است كه نام او در غياث بن ابراهيم . تزمند اسهويت هستند، به بررسي، پژوهش و گردآوري قراين و شواهد تاريخي نيا
غياث بن رو، برخي   اين از. شود سنّت وجود دارد و در هر يك از دو مكتب با اوصاف متفاوتي معرفي مي هاي رجالي و حديثي شيعه و اهل كتاب

سنّت در اسناد   او مطرح بوده كه آيا راوي توصيف شده در مكتب اهل دربارهاين پرسش، در بررسي اسناد. دانند را نام دو راوي متمايز ميابراهيم 
، 40 شماره -  1385تابستان  علوم حديث در مقاله پژوهشي مندرج در احاديث شيعه نيز حضور دارد و آيا در اساس، اين دو راوي يكي هستند؟

 .عه كنندتوانند به آن مراج در خصوص اين رواي تحقيق مفصلي شده است كه عالقمندان مي

طور مستقيم يا به مالزمه، نفى  تعارض عبارت است از اينكه مدلول دو يا چند دليل لفظى باهم تنافى داشته باشند؛ بدين معنا كه مدلول هريك به. 2
 .»516: ، ص2 م، جفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السال «.پذير نداند اى كه عرف، جمع بين آن دو را امكان گونه مدلول ديگرى باشد، به
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١٠

   خيار المجلس- 1 :الخيار الثابت في المعامالت على أقسام
   خيار مجلس-1:  چند قسم استخياري كه در معامالت ثابت است بر

  .و هو ثابت لخصوص المتبايعين في مجلس البيع و يستمر ما دام لم يحصل التفرّق بينهما
كه بين ايشان جدائي حاصل نشود ادامه  زماني، و تا ثابت استبراي خريدار و فروشنده در مجلس بيع و آن فقط 

  .يابد مي
  :و المستند في ذلك

  : مطالبآن و مستند در
  ، و قد دلّت عليه الروايات المستفيضة، 1 فمما ال خالف فيه اما اصل ثبوت خيار المجلس في الجملة،-1
بر ، پس از مسائلي است كه در آن اختالفي نيست، و روايات مستفيضه اجماالً اما اصل ثابت بودن خيار مجلس - 1

  .كند آن داللت مي
البيعان : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله«: يه السالممن قبيل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عل

  .2»بالخيار حتى يفترقا، و صاحب الحيوان بالخيار ثالثة أيام
دو طرف معامله : صلي اهللا عليه وآله فرمودرسول خدا «: سلم از امام صادق عليه السالماز قبيل صحيحه محمد بن م

  .»صاحب حيوان تا سه روز داراي اختيار استاختيار دارند تا اين كه جدا شوند، و 
إذا صفّق الرجل على البيع فقد وجب و ان لم : قال علي عليه السالم«: و في مقابل ذلك موثق غياث بن ابراهيم

  .3»يفترقا
بيع الزم  پس بر معامله دست داد،وقتي مرد : السالم فرمود علي عليه«:  آن موثق غياث بن ابراهيم استو در مقابل

  .»از هم جدا نشده باشندو اگر چه  ،ده استش
و هو ان أمكن توجيهه بحمل التصفيق المذكور فيه على ما قصد به اسقاط الخيار فال اشكال و إلّا يلزم طرحه لمخالفته 

  . إلجماع األصحاب و الضرورة الثابتة بينهم
 باشد ممكنصد اسقاط خيار شده،  به حمل دست دادن ياد شده در آن به موردي كه از آن قشو موثق اگر توجيه

پس اشكالي نيست و در غير اين صورت الزم است موثق كنار گذاشته شود به دليل مخالفت آن با اجماع اصحاب 
  . ها ثابت شده است و ضرورتي كه بين آن

  . فللقصور في المقتضي و اما اختصاصه بالمتبايعين و عدم شموله لمطلق المتعاقدين، -2
 قاصر دليل، به ه متعاقدين شامل نشدن آن براي هم به خريدار و فروشنده وخيار مجلسص داشتن  و اما اختصا- 2

   ٢٦:٢٥ Sco٣                  .بودن مقتضي است

                                                 
  . 2/218: كتاب المكاسب. 1
  .1 من أبواب الخيار الحديث 1 الباب 345: 12وسائل الشيعة . 2
  .7 من أبواب الخيار الحديث 1 الباب 347: 12وسائل الشيعة . 3
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١١

  چكيده
جهل به عوضين را از بين هر گونه مفهوم روايات وارد شده در اعتبار ضبط عوضين، اعتبار معلوميتي است كه . 1

  . معلوم باشدنيز عالوه بر مقدار، بايد جنس و مشخصات  آن اين است كهةببرد، و الزم
اگر قبول كنيم متبادر از بيع، عين بودن مبيع است، شرط عين بودن مبيع واضح است، اما اگر تبادر مورد قبول . 2

وجود به عمومات بيع امكان تمسك در صورت عين نبودن با وجود احتمال اعتبار عين بودن مبيع، واقع نشود، 
  .اجمال مفهوم استمورد  تمسك به عام در زيرا ،ندارد

  . شود داده نميدر مفهوم بيع اعتبار آن  احتمال زيرا، عين بودن ثمن الزم نيست. 3
اي كه عوضين آن ماليت  يا انصراف ادله امضاء بيع از معامله »مبادلة مال بمال«با توجه به تعريف مصباح از بيع . 4

  . شود رطيت مال بودن عوضين ثابت ميندارد به دليل سفهي بودن آن، ش
ط عوضين ايشراز  بيع با تخلف  در نتيجه. نباشدنيزشرط نبود مشروط اگر اين است كه شرطيت مقتضاي قاعده . 5

   . استباطل 
در صورت بطالن بيع، تصرف بايع در ثمن و  لذا مشروط به رضايت او است، جواز تصرف در مال مسلمان. 6

  . استايت طرف مقابل جايزمشتري در مبيع با رض
  . كنند، در حد استفاضه است رواياتي كه بر آن داللت مياصل خيار مجلس مورد اتفاق علما است، و . 7
 مجلس توسط متبايعيناسقاط خيار  داللت دارد، بايد بر خيار مجلس بر عدم ثبوت غياث بن ابراهيم كه هموثق. 8

  .شود ه ميماع و ضرورت بين اصحاب كنار گذاشت مخالفت آن با اجو اال به دليل شودتوجيه 
به خاطر قصور در مقتضي، متعاقدين در عقود غير از بيع را شامل اختصاص به متبايعين دارد و خيار مجلس . 9

  .شود نمي
 


