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چکیده
از آنجا که بدون خرید و فروش زندگی سخت و دشوار میشود الله متعال بیع را حالل ساخته و
برای آن قوانین را وضع کرده است تا خرید و فروش به وجه احسن آن میان انسان ها جریان داشته
باشد؛ بیع در اصطالح شرع اسالمی ،مبادله مالی است به مال دیگر بر سبیل تراضی طرفین .یا
نقل ملکیتی است ،در برابر عوض بر سبیل و بشیوهای که از نظر شرع مجاز باشد .در این قسمت
ما به چند نوع از خیارات اشاره خواهیم که سید سابق رحمه الله در فقه السنه به آن اشاره کرده،
از جمله :خیار شرط ،خیار عیب ،خیار تدلیس،خیار غبن ،خیار مجلس که هرکدام در جایش توضیح
داده شده .ولی در اینجا فقط به معرفی خیار مجلس خواهیم پرداخت  .هرگاه در مجلسی عقد بیع
صورتگرفت ،ایجاب و قبول از فروشنده و خریدار بوقوع پیوست و عقدکاملگردید ،هریک از طرفین
عقد حق دارند مادامکه در مجلس محل وقوع عقد باشند،که عقد بیع را ابقاء یا الغاء کنند مگراینکه
درضمن عقد شرطکرده باشندکه هیچکدام حق خیار مجلس نداشته باشند .و در مورد خیار مجلس
علما بر دو رای هستند -۱:احناف و مالکی ها :قایل به عدم ثبوت خیار مجلس هسند-۲ .شوافع،
حنابله و جمهور علما از صحابه تابعین قایل به ثبوت خیار مجلس هستند.
کلید واژه ها:
بیع ،خیار ،خیار مجلس ،عقد.
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مقدمه
إن الحمد لله ،نحمده ون ستعينه ،ون ستغفره ونتوب إليه ،ونعوذ بالله من شرور أنف سنا ومن سيئات أعمالنا ،من
يهده الله فال م ضل له ،ومن ي ضلل فال هادي له ،وأ شهد أن ال إله إال الله ،وحده ال شريك له ،وأ شهد أن م ً
حمدا
عبده ورسوله.
اما بعد :
شريعتهای آسمانی از آغاز آفرينش بشريت در صدد حل مشاکل انسانها در ابعاد مختلف بوده است ،بر همين
اساااش شااريعت اسااالمی نيش با مشاارو سااانتن معامالت مورد نيازها اوامب بشااری و عشااريب وانين برای آن
بخاطر الوگيری از نشا و ظلم و احقاق حقوق ان سانها ،م شاکل را حل نمودها ست که يکی از اين معامالت بيب
ميباشد.
فل سفۀ ع شريب نيارات بر ميگردد به اينکه :ان سان در معامالت نريد و فروش ضرر و عاوان نبيند ،نشا ها بواود
نيايد و نريد و فروش بر اساش رضايت لبی صورت گيرد.
يکی از اين نيارات ،نيار مجلس ميباشاااد که از دير باز در کتق فقهی مختلف روی آن بحو صاااورت گرفته و
مورد انتالف مجتهدين مذاهق نيش بودهاست.
در اين عحقيق مختصر سعی صورت گرفته که با درنظرداشت آرای فقها در روشنايی نصوص در مورد حکم نيار
مجلس بحو صورت گيرد .و از آنجايی که اين مو ضو اهميت وااليی در عر صۀ معامالت دارد و از سويی اثری
ناصی در اين زمينه به زبان ملی نيافتهام ،بنا بر اين ضرورت مبرم موضو آشکارا نمايان ميگردد.
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گفتار اول  :مفاهیم و کلیات بیع:
بل از دانل شاادن به موضااو بايد مفاهيم هر علم بيان گردد گرچه موضااو ساايمينار نيار مجلس اساات و
بعضی از موضوعات که پيشنياز ميباشد بخاطر دانستن نيار مجلس ميخواهيم به آنها اشاره يی داشته باشيم.

جزء اول :مفهوم بیع :
الف  :بيب در لغت :
کلمه بيب درلغت بمعنی مطلق مبادله اساات و دو لف «بيب»  -فرونتن  -و «شاارا »  -نريدن  -بمعنی هم بکار
میروند و از امله الفاظی هستند که برای معانی متضاد بکار میروند و مشترک هستند.

ب:بيب در اصطالح:
«بيب» در ا صطالح شر ا سالمی ،مبادله مالی ا ست به مال ديگر بر سبيل عرا ضی طرفين .يا نقل ملکيتی
است ،در برابر عوض بر سبيل و بشيوهای که از نظر شر مجاز باشد.

جزء دوم  :کلیات :
در احکام شرعی حکمت احکام به دو سم ميباشد اول اينکه حکمت يک حکم را ما ميدانيم ،دوم اينکه حکمت
حکم را نميدانيم بيب از امله معامالت است که بعضی حکمت های آنرا ميدانيم که در ادامه بيان نواهد شد.
الف :فلسفه و حکمت بیع :

نداوند بمنظور اينکه بر بندگان نويش ميدان زندگی راگسترش دهد بيب را حاللکرده است چون هر فردی از
افراد انسان نياز مبرم و طعی به مواد نوراکی و پوشاکی و چيشهای ديگر مورد نياز دارد و مادام که زنده باشد و
از آنها بینياز ني ست و بديهی ا ستکه هر ان سانی ،نمیعواند همه آن چيشهای مورد نياز نويش را فراهم آورد،
پس مجبوراستکه آنها را از ديگران بگيرد و برای اينکار ،هيچ راهی بهتر و کاملتر از شيوه مبادله نيست ،پس
چيشی راکه از نياز نودش زيادی اسااات ،و بدان نيازی ندارد ،میدهد و چيشی را از ديگران میگيرد که بدان
نيازمند میباشد3.
ب :اثر فعلی شرعی بیع

هرگاه عقد بيب و اعفاق بر عبادل کاال صورتگرفت و همه ارکان و شرايط آنکامل و درست با شد ملکيت بايب
و فروشاانده برکاال به مشااتری و نريدار منتقل و ملکيت مشااتری برثمن وعوض وبها به بايب منتقل میشااود و
 - 1فقه السنه سید سابق1۲۲۹/
 - ۲فقه السنه سید سابق1۲۲۹/
 - 3فقه السنه سید سابق1۲3۰/
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هرکدام میعوانند درچيشیکه به آنان منتقل شده است ،عصرف مشرو نمايند- .يعنی ملکيتکاال به مشتری و
1

ملکيت بها به فروشنده منتقل میگردد.

گفتار دوم :خیار مجلس :
نيار  :عبارت از آنساااتکه دو طرف معامله يا يکی از آنها بتوانند ،حق انتخاب داشاااته باشاااند ،در اينکه
مع امله را فيصااله بدهند و اارا نمايند يا اينکه آن را لغو و فسااز سااازند و هرکدام را بهتردانسااتند آن را برگشينند
هريک حق پشيمانی دارد.

جزء اول  :خیار به چند نوع است :
در اين سمت ما به چند نو از نيارات ا شاره نواهيم کرد که سيد سابق رحمه الله در فقه ال سنه به آن ا شاره
کرده.
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الف  :خیار الشرط ،خیار العیب
-۱خیار الشرط
نيارالشاارآ آنسااتکه يکی ازطرفين معامله چيشی را بخرد ،بشاارآ آنکه درمدت معينی حق نيار داشااته
باشد.
 -۲خیار العیب
نهان کردن عيق بهنگام فروش کاال حرام است.
کتمان عيق کاالی فروشاای ،بو ت عقد بيب و پنهان کردن آن ،حرام اساات :کساای که کاالی معيوبی دارد بر
وی حرام است که آن را بفروشد ،مگر اينکه عيق آن را برای مشتری بيان کند.
ب :خیار التدلیس در بیع ،خیار الغبن ،خیار المجلس
 -۱خیار التدلیس در بیع = خیار بسبب عیبیکه فروشنده پنهانکرده است
هرگاه فروشااانده عدليسکند يعنی عيقکاالی نود را پنهانکند و بسااابق کتمان کردن عيقکاالبهای آن را
ً
مو تا باالببرد اين عمل او حرام است و مشتری عا سه روز حق نيار داردکه در طی اين سه روز کاال را بفروشنده
برگرداند .و بعضیگفتهاند نيار فوری است  ،همينکه فهميد اگرکاال را برنگرداند ،ديگر نيارش سا ط میشود.
 -۲خیار الغبن یعنی خیار به جهت مغبودن بودن مشتری یا بایع
غبن بمعنی ضرر و زيان،گاهی متواه فرو شنده می شود مانند اينکه چيشیکه پنج عومان ارزش دارد به سه
عومان فرونته باشااد وگاهی متواه نريدار میشااود ،مانند اينکه چيشیکه سااه عومان ارزش دارد به پنج عومان
نريده باشاااد .پس هرگاه کسااای چيشی فرونت يا چيشی نريد و مغبون شاااد ،مشاااروآ برآنکه يمت کاال را
 - 1فقه السنه سید سابق1۲3۰/
 - ۲فقه السنه سید سابق1۲۵۸/

نمی دانساات و از معامله و داد و سااتد بخوبی اطال نداشاات او حق نيار دارد و میعواند ازبيب پشاايمان گردد و
عقد را فسزکند ،چون درآن صورت اين بيب مشتمل بر ندعه و نيرنگ می شود،که مسلمان بايستی از ندعه و
نيرنگ بدور با شد و پرهيش از آن وااق ا ست ،هرگاه اين غبن برای ک سی پيش آمد ،او حق نياردارد ،بين اينکه
معامله را الزم االارا کند يا آن را لغو سازد.
ليکن آيا به مجرد غبن و زيان ،نيار ثابت میشاااودر برنی از علما گفتهاند بايد غبن فاحش باشاااد و زيان و
ضرر ب سيار آ شکار و سنگين با شد عا حق نيار ثابت شود و بر نی گفتهاند بايد غبن بيک سوم يمت ا صلی
برسد و برنیگفتهاند مجرد غبن کافی است.
بدين اهت اين يد را افشودهاند که کمتر پيش میآيد که بيب از مطلق غبن نالی با شد و غبن اندک معموال
هم ابل چشم پوشی است و بهترين رای آنستکه غبن بستگی به عرف وعادت دارد وعرف وعادت آن را معين
ً
ً
میکند و هر چيشیکه بر حسق عرف و عادت غبن محسوبگردد ،مواق نياراست و هرچيشیکه عرفا و عادعا
غبن نباشد مواق نيار نيست .و اين مذهق احمد و مالک است و برآن استدالل کرده است ،بدانچه بخاری و
مساالم از ابن عمر روايت کردهاند .در حضااور پيامبرص از شااخصاای بنام حبان بن منقذ نام بردند که در بيب و
معامالت فريق مینورد پيامبرص گفت« :إذا بايعت فقل :ال نالبة» «هرگاه باکسااای بيبکردی بگو :ندعهای
ً
در کار نباشد» .ظاهرا اين شرآ نيار را ثابت میکند ،نواه غبنی باشد يا نباشد.
 - :۳خیار المجلس
هرگاه در مجلسااای ع قد بيب صاااورت گر فت واي جاب و بول از فروشااا نده و نر يدار بو و پيوساااات و
عقدکاملگرديد ،هريک از طرفين عقد حق دارند مادام که در مجلس محل و و عقد باشاااندکه عقد بيب را ابقا
يا الغا کنند مگراينکه درضمن عقد شرآ کرده با شندکه هيچکدام حق نيار مجلس ندا شته با شند .زيراگاهی
پيش میآيد که يکی از طرفين عقد بيب درايجاب يا بول شتاب بخرج میدهد ،سپس برايش روشن میگرددکه
مصلحت و سود او در عدم اارای اين عقد است ،لذا شار اين حق را به وی داده استکه مصلحتی راکه ممکن
است ،در اثر شتاب از او ضايب گردد ،ابرانکند و آن را دريابد و پشيمان شود .بخاری و مسلم از حکيم بن حشام
روايتکردهاندکه پيامبرص گفت « :البيعان بالخيار ما لم يتفر ا ،فإن صد ا وبينا بورك لهما في بيعهما ،وإن کتما
وکذبا محقت برکة بيعهما» «فروشنده و نريدار عا زمانیکه از هم ادا نشدهاند حق نيار و پشيمانی دارند ،پس
اگر همديگر را ع صديقکردند و با هم را ستگفته با شند و براي شان رو شن شد،که م صلحت هردو در آن معامله
اسااات  ،بيعشاااان مبارک اسااات و برايشاااان نير و برکت دارد و اگر چيشهاهی را از هم کتمان کرده بودند و با هم
دروغگفته بودند ،آنو ت برکت و نير بيعشااان ازميان رفته اساات -يا امله دعاهيه باشااد :يعنی اگر بهم راساات
گفتند و روشن شدکه راستگفتهاند نداوند معامله شان را مبارکگرداند و اگرراست نگفته باشند و صفاعی را از
هم پنهانکرده باشاااند ،نداوند نيرو برکت آن را نابودکناد» .از اين حديو برمیآيد که هريک از طرفين عقد
بيب ،حق داردکه بيب را ابقا کند و آن را روا دارد ،يا آن را الغا و فسزکند.

جزء دوم  :اختالف فقها در معنی خیار مجلس :
الف :نزد احناف و مالکی ها :
احناف و مالکی ها ميگويند عقد الزم می گردد به مجرد ايجاب و بول و نيار مجلس در آن ثابت نميشود،
داليل:
 ( -۱اوفوا بالعقود ) و نيار منافات دارد با وفا.
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 -۲و همچنان عقد به مجرد رضايت دو طرف عمام ميشود ،و رضايت با ايجاب و بول عمام ميگردد به دليل گفته
ُ
الله متعال إ االٓ َأن َع ُک َ
3
ون ِع ََٰج َر ًة َعن َع َ
اض ِّمنکمۚۡ
ر
ِ
ٖ

ب :نزد حنابله و شوافع ،علی بن أبي طالب ،وابن عباس ،و حسن البصري: ،
امهور علما صاااحابه عابعين امامان ايل به ثبوت نيار مجلس هساااتند ،از آنجمله علی بن أبي طالق ،وابن
عباش ،وأبو هريرة ،وأبو برزة ،وطاوش ،وسااعيد بن المساايق ،وعطا  ،والحساان البصااري ،والشااعبي ،والشهري،
واألوزاعی ،والليو ،وسااافيان بن عيينة ،والشاااافعي ،وأحمد بن حنبل ،وإساااحاق ،وأبو ثور ،والبخاري ،وسااااهر
محققين مجتهدين.
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و ميگويند عقد با اطالق ايجاب و بول وا ب ميگردد و الزم نمي شود،عا و تی هر دو عا د در مجلس عقد ح ضور
داشاااته باشاااند ،و هر دو انتيار دارند برای فساااز و امضاااای عقد عا و تی در مجلس هساااتند و از مجلس با
ابدان(بدن) شان دور نشده اند .و دور شدن هم به عرف شايب در همان اامعه فهميده ميشود .
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داليل :
ََّ َ َ
َ -۱ع ْن َع ْب ِد الله ْبن ُع َم َر َر َ
ضی عنهما َع ْن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه ال:
ِ

ً
َ
ْ
َ َ
َ َ
" َإذا َع َب َاي َب ُ
يعا ،أو ُي َخ َير َ
الرا َ ُ ُ َ
أح ُد ُه َما اآلنر ال :ف ِإن ن َّي َر
اح ٍد ِم ْن ُه َما ِبال ِخ َي ِارَ ،ما ل ْم َي َتفر ا َوکانا َا ِم
الن ف کل و ِ
َ َ َ َِ َ َ َ
َ
َ
َ
َ
6
َ
أح ُد ُه َما اآلنر فتبايعا علی ذ ِلك واق البيب
َ ُ ُ
رسول الله صلی الله عليه وسلم:
 -2حديو َح ِکيم بن حشام ال :ال

 - 1الفقه االسالمی و الدلته للزحیلی31۰۵/
 - ۲الفقه االسالمی و الدلته للزحیلی31۰۵/
 - 3سوره النساء ۲۹/
 - 4تیسیر العالم شرح عمدة االحکام /ج ۴۵1 /1
 - 5الفقه االسالمی و الدلته للزحیلی31۰۶/
 - 6مسند امام احمد۲۰۸/

إن َ
صد ا َوبيناُ ،بور َك َل ُه َما في َبيعه َماَ -وإن َک َت َما َو َک َ
فر َ اَ -ف ْ
َ
الخ َيار َما ْلم َي َت َف ََّر َ ا -أو الَ :ح ًتی َي َت َ
ذبا
ِِ
ِ
ان ِب ِ ِ
" البيع ِ
ُ ْ
قت َب َرکة َب ْيع َ
1
هما".
م ِح
ِ
متن کتاب تیسیر العالم
و در انير برای معلومات بيشتر لف کتاب عيسير العالم را ذکر می نمايم ،که داليل هر دو را ،و اوابات را ذکر
کرده:
ودليلهم ( ای امهور ) هذه األحاديو الصحيحة الصريحة ،کحديثي الباب وغيرهما .ال ابن عبد البر وحديو
عبد الله بن عمر أثبت ما نقل اآلحاد.
وذهق أبو حنيفة ،ومالك وأکثر أصحابهما إلی عدم ثبوت نيار المجلس.
واعتذروا عن العمل بهذه األحاديو بأعذار ضعيفة ،أااب عنها الجمهور بما أوهاها.
ومن علك االعتذارات.
ً
أوال :أن الحديو علی نالف عمل أهل المدينة ،وعملهم حجة.
ً
َّ
ورد بأن کثيرا من أهل المدينة ،يرون الخيار ،ومنهم الصحابة المتقدم ذکرهم ،وسعيد بن المسيق .ال ابن عبد
البر وال عصح دعوی إاما أهل المدينة في هذه المسألة ،ألن سعيد بن المسيق وابن شهاب -وهما من أال
ً
فقها المدينة -روی عنهما منصوصا العمل به ،و د کان ابن أبی ذهق -وهو من فقها المدينة  ...معاصر لمالك-
ينکر عليه عرك العمل به ،فکيف يصح ألحد أن يدعی إاما أهل المدينة في هذه المسألةر هذا ال يصح القول
به .أها .وعلی فرض أنهم مجمعون ،فليس إاماعهم بحجة ،ألن الحجة إاما األمة ،التي ثبتت لها العصمة .ال
ابن د يق العيد :فالحق الذي ال شك فيه أن عمل أهل المدينة وإاماعهم ال يکون حجة فيما طريقه االاتهاد
والنظر ألن الدليل العاصم لألمة من الخطأ في االاتهاد ال يتناول بعضهم وال مستند للعصمة سواه .ا .ها.
ْ
ثانيا :أن المراد با " المتبايعان " في الحديو ،المتساومان.
والمراد ،بالخيار ،بول المشتری أو رده.
َ
ورد بأن عسمية الساهم باهعا مجاز ،واألصل الحقيقة.
ً
وأيضا ال يمکن عطبيق الحديو الذي ذکر فيه التفرق ،علی حال الساهمين .ال ابن عبد البر :إذا حمل علی
المتساومين ال يکون حينئذ في الکال م فاهدة إذ من المعلوم أن کل واحد من المتساومين بالخيار علی صاحبه
ما لم يقب إيجاب بالبيب والعقد والتراضي ،فکيف يرد الخبر بما ال يفيد فاهدة! وهذا ما ال يظنه ذو لق علی رسول
َ
الله صلی الله عليه وسلم.
 - 1صحیح بخاری /ج  3ص ۵۸

ثالثا :أن المراد بالتفرق ،عفرق األ وال بين الباهب والمشتری عند اإليجاب والقبول.
ورد بأنه نالف الظاهر من الحديو ،بل نالف نص بعض األحاديو وهو " َ
أيما َرال ابتا َ م ْن َرال بيعة ،ف َ
إن کل
ِ
ََ َ
ْ َ
َواحد م ْن ُه َما َب َ
کان ِهما ".
ِ
ٍ ِ
الخيار ،حتی يتفر ا ِمن م ِ
ً
وأيضا اإليجاب والقبول ،لم يحصل بهما افتراق ،وإنما حصل بهما إاما والتئام.

 - 1تیسیر العالم شرح عمدة االحکام /ج ۴۵۲ /1
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نتیجه گیری
کلمه بیع درلغت بمعنی مطلق مبادله استتت و دو ل

«بیع»  -فروختن  -و «شتتراء»  -خریدن  -بمعنی هم

بکار می روند و از جمله ال اظی هستند که برای معانی متضاد بکار میروند و مشترک هستند ،در اصطالح شرع
اسالمی ،مبادله مالی است به مال دیگر بر سبیل تراضی طرفین .یا نقل ملکیتی است ،در برابر عوض بر سبیل
و بشیوهای که از نظر شرع مجاز باشد.

1

خیار  :عبارت از آنستکه دو طرف معامله یا یکی از آنها بتوانند ،حق انتخاب داشته باشند ،در اینکه معامله
را فی صله بدهند و اجراء نمایند یا اینکه آن را لغو و ف سخ سازند و هرکدام را بهتردان ستند آن را برگزینند هریک
حق پشیمانی دارد.
در این قسمت ما به چند نوع از خیارات ا شاره خواهیم که سید سابق رحمه الله در فقه السنه به آن ا شاره
کرده ،از جمله :خیار شرط ،خیار عیب ،خیار تدلیس،خیار غبن ،خیار مجلس که هرکدام در جایش توضیح داده
شده.
و در مورد نيار مجلس علما بر دو رای هستند :
2

-۱احناف و مالکی ها :ايل به عدم ثبوت نيار مجلس هستند.
-۲شوافب ،حنابله و امهور علما از صحابه عابعين ايل به ثبوت نيار مجلس هستند.

3

در انير دعا ميکنيم الله از عق صيرات من بگذرد ،چون از ناعوانی نود نتوان ستم حق مو ضو را به طور در ست
ادا نمايم.
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