
 
 

 ی ـــــــصیـــــــــــالت عـــــــالـــــــــــوزارت تح
 مؤسسۀ تحصیـــالت عالی جهــــان

 ـاتـــــــــــــی شرعیـــــــپوهنـــح
 دیپارتمنت فقه و قانون

 

 

 

 

 

 

 

 

 خیار مجلس در فقه اسالمی
 

 

 

 
 “مبشر “قندآغا : ترتیب کننده 

 “محبی  “نقیب هللااستاد رهنما ؛ محترم 

 فقه معامالت: مضمون 

 سوم: سمستر 

 صبح: زمان درسی 

 ۱۴۰۱: سال تحصیلی 

 

 

 



 
 

 

 میحرلا نمحرلا هللا مسب



 
 

 دهیچک

را حالل ساخته و  عیالله متعال ب شودیسخت و دشوار م یو فروش زندگ دیخر دونب کهز آنجا ا
داشته  انیانسان ها جر انیو فروش به وجه احسن آن م دیتا خر است را وضع کرده نیآن قوان یبرا

 ای. نیطرف یتراض لیبر سب گریاست به  مال د یمبادله مال ،یدر اصطالح شرع اسالم عیباشد؛ ب
قسمت  نیکه از نظر شرع  مجاز باشد.  در ا یاوهیو بش لیدر برابر عوض  بر سب، است  یتینقل ملک

ده، سابق رحمه الله در فقه السنه به آن اشاره کر دیکه س میاشاره خواه اراتیما به چند نوع از خ
 حیتوض شیمجلس که هرکدام در جا اریغبن، خ اریس،خیتدل اریخ ب،یع اریشرط، خ اریاز جمله: خ

 عیعقد ب یهرگاه در مجلس . خواهیم پرداختمجلس  اریخ یفقط به معرف نجایدر ا یداده شده. ول
 نیاز طرف کیهر د،یگردو عقدکامل وستیبوقوع پ داریو قبول از فروشنده و خر جابیگرفت، اصورت

 نکهیکنند مگراالغاء  ایرا ابقاء  عی،که عقد بکه در مجلس محل وقوع عقد باشندعقد حق دارند مادام
مجلس  اریخمجلس نداشته باشند. و در مورد  اریحق خ چکدامیکرده باشندکه هدرضمن عقد شرط

شوافع، -۲مجلس هسند.  اریبه عدم ثبوت خ لیاقها:   یاحناف و مالک-۱هستند : یعلما بر دو را
 .مجلس هستند اریبه ثبوت خ لیقا نیحنابله و جمهور علما از صحابه تابع

 :لید واژه هاک

 ، عقد.مجلس اریخ ار،یخ ع،یب
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 مقدمه
 

ستعينه،  سيئات أعمالنا، إن الحمد لله، نحمده ون سنا ومن  شرور أنف ستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من  ن مون

شهد أن م شريك له، وأ شهد أن ال إله إال الله، وحده ال  ضلل فال هادي له، وأ ضل له، ومن ي حمًدا يهده الله فال م

 عبده ورسوله.

 اما بعد :

ا در ابعاد مختلف بوده است، بر همين شريعتهای  آسمانی از آغاز آفرينش بشريت در صدد حل مشاکل انسانه

سااانتن معامالت مورد نيازها اوامب بشااری و عشااريب  وانين برای آن اساااش شااريعت اسااالمی نيش با مشاارو 

شاکل را حل نموده سانها، م ست که يکی از اين معامالت بيب بخاطر الوگيری از نشا  و ظلم و احقاق حقوق ان ا

 ميباشد.

شريب نيارات بر  سفۀ ع ضرر و عاوان نبيند، نشا فل سان در معامالت نريد و فروش  ها بواود ميگردد به اينکه: ان

 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 

 است.بودهمورد انتالف مجتهدين مذاهق نيش 

در اين عحقيق مختصر سعی صورت گرفته که با درنظرداشت آرای فقها در روشنايی نصوص در مورد حکم نيار 

سويی اثری  صۀ معامالت دارد و از  ضو  اهميت وااليی در عر صورت گيرد. و از آنجايی که اين مو مجلس بحو 

 نمايان ميگردد. برم موضو  آشکاراام، بنا بر اين ضرورت مناصی در اين زمينه به زبان ملی نيافته

 

 

 



 
 

 :بیعگفتار اول : مفاهیم و کلیات 
گرچه موضااو  ساايمينار نيار مجلس اساات و  بل از دانل شاادن به موضااو  بايد مفاهيم هر علم بيان گردد 

 . اشاره يی داشته باشيم بعضی از موضوعات که پيشنياز ميباشد بخاطر دانستن نيار مجلس ميخواهيم به آنها 

 :بیع  مفهومجزء اول :

 : بيب در لغتالف : 
بمعنی هم بکار  -نريدن  -« شاارا »و  -فرونتن  -« بيب»کلمه بيب درلغت بمعنی مطلق مبادله اساات و دو لف  

1هستند. روند و مشترکروند و از امله الفاظی هستند که برای معانی متضاد بکار میمی  

 :در اصطالحبيب ب:

سالمی« بيب» شر  ا صطالح  ست بهدر ا ضی طرفين  ، مبادله مالی ا سبيل عرا   . يا نقل ملکيتیمال ديگر بر 

2مجاز باشد.  که از نظر شر ای بر سبيل و بشيوه  ، در برابر عوضاست   

 

 : کلیاتجزء دوم : 

در احکام شرعی حکمت احکام به دو  سم ميباشد اول اينکه حکمت يک حکم را ما ميدانيم، دوم اينکه حکمت 

 شد.حکم را نميدانيم  بيب از امله معامالت است که بعضی حکمت های آنرا ميدانيم که در ادامه بيان نواهد 

 : عیبمت کو ح فلسفهالف: 
کرده است چون هر فردی از نداوند بمنظور اينکه بر بندگان نويش ميدان زندگی راگسترش دهد بيب را حالل

که زنده باشد و افراد انسان نياز مبرم و  طعی به مواد نوراکی و پوشاکی و چيشهای ديگر مورد نياز دارد و مادام 

ست و بها بیاز آن ستنياز ني سانیديهی ا عواند همه آن چيشهای مورد نياز نويش را فراهم آورد، ، نمیکه هر ان

ست ستها را از ديگران بگيرد و برای اينکه آنپس مجبورا شيوه مبادله ني ، پس کار، هيچ راهی بهتر و کاملتر از 

گيرد که بدان ديگران می دهد و چيشی را از، و بدان نيازی ندارد، میچيشی راکه از نياز نودش زيادی اسااات

 3.باشدنيازمند می

 اثر فعلی شرعی بیعب: 
صورت هرگاه عقد بيب و اعفاق بر عبادل شرايط آنکاال  شد ملکيت بايب گرفت و همه ارکان و  کامل و درست با

شااود و و فروشاانده برکاال به مشااتری و نريدار منتقل و ملکيت مشااتری برثمن وعوض وبها به بايب منتقل می
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کاال به مشتری و يعنی ملکيت-، عصرف مشرو  نمايند. که به آنان منتقل شده استعوانند درچيشیهرکدام می

1گردد.ملکيت بها به فروشنده منتقل می  

 :خیار مجلس گفتار دوم :

ق انتخاب داشاااته باشاااند، در اينکه ها بتوانند، حکه دو طرف معامله يا يکی از آننيار : عبارت از آنسااات

برگشينند  امله را فيصااله بدهند و اارا  نمايند يا اينکه آن را لغو و فسااز سااازند و هرکدام را بهتردانسااتند آن رامع

 هريک حق پشيمانی دارد.

 : خیار به چند نوع است جزء اول : 

شاره نواهيم سمت ما به چند نو  از نيارات ا شاره  کرد در اين   سنه به آن ا سابق رحمه الله در فقه ال سيد  که 

2کرده.  

 خیار الشرط، خیار العیبالف : 
 خیار الشرط-۱

درمدت معينی حق نيار داشااته ، بشاارآ آنکه که يکی ازطرفين معامله چيشی را بخردنيارالشاارآ آنساات

 .باشد

 خیار العیب   -۲
 . کاال حرام استکردن عيق بهنگام فروش نهان 

کاالی معيوبی دارد بر  کساای که: کردن آن، حرام اساات ، بو ت عقد بيب و پنهانکاالی فروشاایعيق  کتمان

  کند. عيق آن را برای مشتری بيان که آن را بفروشد، مگر اينکه وی حرام است

 لمجلس، خیار اخیار الغبن ،: خیار التدلیس در بیعب
 کرده استفروشنده پنهانکه یس در بیع = خیار بسبب عیبیخیار التدل -۱

کاالبهای آن را کتمان کردن عيق کند و بسااابقکاالی نود را پنهانکند يعنی عيقهرگاه فروشااانده عدليس

 باالببرد اين عمل او حرام است و مشتری عا سه روز حق نيار داردکه در طی اين سه روز کاال را بفر 
ً
وشنده مو تا

 شود. ، همينکه فهميد اگرکاال را برنگرداند، ديگر نيارش سا ط میاستاند نيار فوری گفتهبرگرداند. و بعضی

 یعنی خیار به جهت مغبودن بودن مشتری یا بایع  خیار الغبن -۲
ضرر و زيان شنده می،غبن بمعنی  سه شود مانند اينکه چيشیگاهی متواه فرو که پنج عومان ارزش دارد به 

که سااه عومان ارزش دارد به پنج عومان نند اينکه چيشیشااود، ماعومان فرونته باشااد وگاهی متواه نريدار می

کاال را روآ برآنکه  يمتنريده باشاااد. پس هرگاه کسااای چيشی فرونت يا چيشی نريد و مغبون شاااد، مشااا
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گردد و عواند ازبيب پشاايمان دانساات و از معامله و داد و سااتد بخوبی اطال  نداشاات او حق نيار دارد و مینمی

که مسلمان بايستی از ندعه و شود،ت اين بيب مشتمل بر ندعه و نيرنگ میکند، چون درآن صورعقد را فسز

شد و پرهيش از آن وااق ا سی پيش آمد، او حق نياردارد، بين اينکه  ، هرگاه اين غبن برایستنيرنگ بدور با ک

 معامله را الزم االارا کند يا آن را لغو سازد. 

اند بايد غبن فاحش باشاااد و زيان و شاااودر برنی از علما گفتهليکن آيا به مجرد غبن و زيان، نيار ثابت می

شود  شد عا حق نيار ثابت  سنگين با شکار و  سيار آ صلی و بر نی گفتهضرر ب سوم  يمت ا اند بايد غبن بيک 

 .اند مجرد غبن کافی استگفتهبرسد و برنی

شد و غبن اندک معموال کمتر پيش میاند که بدين اهت اين  يد را افشوده آيد که بيب از مطلق غبن نالی با

ف وعادت آن را معين که غبن بستگی به عرف وعادت دارد وعرهم  ابل چشم پوشی است و بهترين رای آنست

سوبکند و هر چيشیمی سق عرف و عادت غبن مح ست و هرچيشیکه بر ح  گردد، مواق نيارا
ً
 و عادعا

ً
که عرفا

ست شد مواق نيار ني ستداللغبن نبا ست و برآن ا ست . و اين مذهق احمد و مالک ا ، بدانچه بخاری و کرده ا

از شااخصاای بنام حبان بن منقذ نام بردند که در بيب و  صاند. در حضااور پيامبرمساالم از ابن عمر روايت کرده

ای کردی بگو: ندعههرگاه باکسااای بيب»« إذا بايعت فقل: ال نالبة» :گفت صنورد پيامبرمعامالت فريق می

 اين شرآ نيار را ثابت می. «در کار نباشد
ً
 نباشد.  کند، نواه غبنی باشد ياظاهرا

 لمجلسخیار ا - :۳
ق يدار بو و  پيوساااات و د بيب صاااورتهرگاه در مجلسااای ع نده و نر جاب و  بول از فروشااا فت واي گر

که در مجلس محل و و  عقد باشاااندکه عقد بيب را ابقا  گرديد، هريک از طرفين عقد حق دارند مادامعقدکامل

شرآيا الغا   ضمن عقد  شند. زيراگاهی کنند مگراينکه در شته با شندکه هيچکدام حق نيار مجلس ندا کرده با

گرددکه دهد، سپس برايش روشن میآيد که يکی از طرفين عقد بيب درايجاب يا  بول شتاب بخرج میپيش می

که مصلحتی راکه ممکن ، لذا شار  اين حق را به وی داده استمصلحت و سود او در عدم اارای اين عقد است

مان شود. بخاری و مسلم از حکيم بن حشام کند و آن را دريابد و پشيگردد، ابران، در اثر شتاب از او ضايب است

البيعان بالخيار ما لم يتفر ا، فإن صد ا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن کتما »: گفت صاندکه پيامبرکردهروايت

اند حق نيار و پشيمانی دارند، پس که از هم ادا نشدهفروشنده و نريدار عا زمانی» «وکذبا محقت برکة بيعهما

صديق اگر همديگر سترا ع شد،کردند و با هم را شن  شان رو شند و براي صلحت هردو در آن معامله گفته با که م

کتمان کرده بودند و با هم ، بيعشاااان مبارک اسااات و برايشاااان نير و برکت دارد و اگر چيشهاهی را از هم اسااات

ه باشااد: يعنی اگر بهم راساات يا امله دعاهي-گفته بودند، آنو ت برکت و نير بيعشااان ازميان رفته اساات دروغ

گرداند و اگرراست نگفته باشند و صفاعی را از شان را مبارکاند نداوند معاملهگفتهگفتند و روشن شدکه راست

آيد که هريک از طرفين عقد از اين حديو برمی. «کرده باشاااند، نداوند نيرو برکت آن را نابودکنادهم پنهان

 .کندکند و آن را روا دارد، يا آن را الغا  و فسز، حق داردکه بيب را ابقا بيب



 
 

 اختالف فقها در معنی خیار مجلس :جزء دوم : 

 الف :نزد احناف و مالکی ها :

1احناف و مالکی ها ميگويند عقد الزم می گردد به مجرد ايجاب و  بول و نيار مجلس در آن ثابت نميشود،  

 داليل:

2.دارد با وفا) اوفوا بالعقود ( و نيار منافات  -۱  

و همچنان عقد به مجرد رضايت دو طرف عمام ميشود، و رضايت با ايجاب و  بول عمام ميگردد به دليل گفته  -۲

ٓ الله متعال 
ا

ن ِإال
َ
وَن عِ أ

ُ
م ۚۡ َعک

ُ
نک َرًة َعن َعَراٖض مِّ  3 َجَٰ

 

 : حسن البصري، و ،وابن عباس ،علی بن أبي طالب ،حنابله و شوافعنزد ب :

علی بن أبي طالق، وابن امهور علما صاااحابه عابعين امامان  ايل به ثبوت نيار مجلس هساااتند، از آنجمله 

عباش، وأبو هريرة، وأبو برزة، وطاوش، وسااعيد بن المساايق، وعطا ، والحساان البصااري، والشااعبي، والشهري، 

أبو ثور، والبخاري، وسااااهر اق، و واألوزاعی، والليو، وسااافيان بن عيينة، والشاااافعي، وأحمد بن حنبل، وإساااح

 4مجتهدين.محققين 

ضور و ميگويند   شود،عا و تی هر دو عا د در مجلس عقد ح عقد با اطالق ايجاب و  بول وا ب ميگردد و الزم نمي

داشاااته باشاااند، و هر دو انتيار دارند برای فساااز و امضاااای عقد عا و تی در مجلس هساااتند و از مجلس با 

 5اند. و دور شدن هم به عرف شايب در همان اامعه فهميده ميشود .ابدان)بدن( شان دور نشده 

 داليل :

۱- :
َ

ال
َ
ه    َعْن َعْبِد الله ْبِن ُعَمَر َرضَی عنهما َعْن رسول الله صلی الله عليه وسلم أَنَّ

انا َاِم 
َ
ا َوک

َ
ْم َيَتفر 

َ
ِخَياِر، َما ل

ْ
 َواِحٍد ِمْنُهَما ِبال

ُ
ل

ُ
ک

َ
َباَيَب الرُاالِن ف ا َع

َ
َر " إذ ِإن َنيَّ

َ
، أو ُيَخَير أَحُدُهَما اآلنر  ال: ف

ً
يعا

ی ذِلَك َوَاَق البيب
َ
َتَباَيَعا َعل

َ
 6 أَحُدُهَما اآلنر ف

 الله صلی الله عليه وسلم: -2
ُ

 رُسول
َ

 حديو َحِکيم بن حشام  ال:  ال
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ا
َ
ا -" البيَعاِن ِبالِخَياِر َما لْم َيَتَفَرَّ 

َ
إْن صَد  -أو  ال: َحًتی َيَتفَر 

َ
ُهَما في َبيِعِهَماف

َ
ذَبا  -ا وَبينا، ُبوِرَك ل

َ
َتَما َوک

َ
َوإن ک

1ُمِحقْت َبَرکة َبْيِعهَما".  

 متن کتاب تیسیر العالم

ذکر  و اوابات را، که داليل هر دو را، در انير برای معلومات بيشتر لف  کتاب عيسير العالم را ذکر می نمايمو 

 :کرده

الصحيحة الصريحة، کحديثي الباب وغيرهما.  ال ابن عبد البر وحديو  هذه األحاديوای امهور ( ) ودليلهم 

 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

: أن الحديو علی نالف عمل أهل المدينة، وعملهم حجة.
ً
 أوال

 من أهل المدينة، يرون الخيار، ومنهم الصحابة المتقدم ذکرهم، وسعيد بن
ً
ن عبد المسيق.  ال اب وردَّ بأن کثيرا

هما من أال و -البر وال عصح دعوی إاما  أهل المدينة في هذه المسألة، ألن سعيد بن المسيق وابن شهاب

 العمل به، و د کان ابن أبی ذهقروی عنهما م -ها  المدينةفق
ً
 -  المدينة ... معاصر لمالكوهو من فقها -نصوصا

ينکر عليه عرك العمل به، فکيف يصح ألحد أن يدعی إاما  أهل المدينة في هذه المسألةر هذا ال يصح القول 

ل إاما  األمة، التي ثبتت لها العصمة.  ا به. أها. وعلی فرض أنهم مجمعون، فليس إاماعهم بحجة، ألن الحجة

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.

: أن المراد با 
ْ
 " المتبايعان " في الحديو، المتساومان.ثانيا

 والمراد، بالخيار،  بول المشتری أو رده.

 ورَد بأن عسمية الساهم باهعا مجاز، واألصل الحقيقة.

 ال يمکن عطبيق الحديو الذي ذکر فيه التفرق، علی حال الساهمين.  ال ابن عبد البر: إذا حمل علی 
ً
وأيضا

 م فاهدة إذ من المعلوم أن کل واحد من المتساومين بالخيار علی صاحبهالمتساومين ال يکون حينئذ في الکال

لی رسول ما لم يقب إيجاب بالبيب والعقد والتراضي، فکيف يرد الخبر بما ال يفيد فاهدة! وهذا ما ال يظنه ذو لق ع

ه صلی الله عليه وسلم.
َ
 الل
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 عند اإليجاب والقبول.ثالثا: أن المراد بالتفرق، عفرق األ وال بين الباهب والمشتری 

إَن کل ورد بأنه نالف الظاهر من الحديو، بل نالف نص بعض األحاديو وهو " أيَما َرال ابتاَ  ِمْن َرال بيعة، ف

 َواحٍد ِمْنُهَما َبالِخَيار، حتی َيَتَفر ا ِمْن َمکاِنِهما ".

 اإليجاب والقبول، لم يحصل بهما افتراق، وإنما حصل بهما إاما  وال
ً
1تئام.وأيضا  
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 ه گیرینتیج
 

بمعنی هم  -خریدن  -« شتتراء»و  -فروختن  -« بیع»بیع درلغت بمعنی مطلق مبادله استتت و دو ل    کلمه
اصطالح شرع  در، هستند روند و مشترکروند و از جمله ال اظی هستند که برای معانی متضاد بکار میبکار می
بر سبیل   ، در برابر عوضاست  . یا نقل ملکیتیبر سبیل تراضی طرفین دیگرمال   ، مبادله مالی است بهاسالمی
1مجاز باشد.  که از نظر شرعای و بشیوه  

حق انتخاب داشته باشند، در اینکه معامله  نند،ها بتواکه دو طرف معامله یا یکی از آنعبارت از آنست خیار :
ستند آن را برگزین سازند و هرکدام را بهتردان سخ  صله بدهند و اجراء نمایند یا اینکه آن را لغو و ف ند هریک را فی

 .حق پشیمانی دارد

شار سنه به آن ا سابق رحمه الله در فقه ال سید  شاره خواهیم که  ه در این قسمت ما به چند نوع از خیارات ا
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 .ندتاحناف و مالکی ها:   ايل به عدم ثبوت نيار مجلس هس-۱  

 3بوت نيار مجلس هستند. ايل به ث شوافب، حنابله و امهور علما از صحابه عابعين-۲

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

 ادا  نمايم.
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