
 قسمت اول -خیار مجلس در فقه شیعه و اهل تسنن

  1دکتر محمدرضا قنبری

 چکیده

سمن    متأخر اعم  از شمه ه و   مورد قبول فقهای متقدم و ده ومباحث زیادی ش، لزوم در عقودال هبا توجه به اینکه در خصوص اصال

اذعان به صمحت   و تواند جایگاه خاص  باشد. م  عنوان یک  از استثنائات این اصله جایگاه بحث خهار مجلس ب، قرار گرفته است

  و عدم پذیرش خهمار  یاز سو توسط تمام  فقهاء« البه ان بالخهار حت  یتفرقا»م روف به ( ص) حدیث منقول از پهامبر اکرم اسالم

یم    ایمران در قانون مدن   .بر اهمهت کنکاش در خصوص موضوع افزوده است، توسط برخ  به قهودیآن  مجلس یا مقهد نمودن

فقمه عاممه و از دیمدگاه    ، در این نوشتار خهار مجلس در فقه شه ه ه  بسهار مبه  است.آن  ماده اختصاص به خهار مجلس یافته که

خهار مجلس را از دیدگاه فقمه  ، ؛ در بخش نخستگردد م  در سه بخش ارائه مقالهاین  بررس  و تحلهل گردیده است. حقوق ایران

از نظمر حقموق ممدن      در نهایمت  این مبحث فقه  را در فقه مذاهب ارب ه بررس  کرده و، در بخش دوم گسترده و پویای شه ه و

منبع فقه  م تبر و کتب حقوق  ممورد  یکصد  بهش از مقالهجهت انجام این  د.خواهه  نمو در بخش سوم ارزیاب  موضوع را، ایران

حقوق  کمتر مورد توجه قمرار گرفتمه بمه    های  س   گردیده آنچه حائز اهمهت بهشتری است و در نوشته مطال ه قرار گرفته است و

 ر از کتممممب فقهمممم  اسممممتخرا  و از تکممممرار مکممممررات کممممه بممممه کممممرات د، نحمممموی کممممه رعایممممت ایجمممماز گممممردد

 حاضمممر بمممر اسممماا کتممما  مکاسمممب  نوشمممتهتوجمممه بمممه اینکمممه  کتمممب فقهممم  مالحظمممه گردیمممد خمممودداری شمممود. بممما

صرفاً به کتا  یا نام استاد اکتفا گردیده ، متن پایه تنظه  یافته به منظور جلوگهری از تکرار عنوانه شهخ االعظ  استاد شهخ انصاری ب

 است.

 وکهل، سخف، بهع، خهار مجلس، : اصل لزومها کلیدواژه
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 . خیار مجلس در فقه اهل شیعه1

 مقدمه  . 1-1

و « لمزوم قراردادهما  »اصمل  ، وجود داشمته اسمت  ، االیام و قبل از ظهور دین مبهن اسالمیک  از اصول حاک  بر م امالت که از قدی 

شمارع مقمدا رسمهده اسمت.     بوده است و پس از ظهور دین اسالم نهز به امضمای  ، نوع آنهاترین  در عقد بهع به عنوان رایج خاصه

، کننمد  م  عقدی را من قد، گذارد که وقت  اشخاص با اراده و رضایت آزاد خویش م  عالوه بر این عقل انسان ه  بر این امر صحه

به توافق رسهده باشند و یا ( خهار فسخ) را به ه  بزنند مگر اینکه طرفهن در واجد بودن چنهن حق آن  اصل بر این است که نتوانند

خهار فسخ را ج ل فرموده باشمد. در فقمه امامهمه    ، شارع در موارد خاص دیگری، ینکه به دلهل رعایت مصالح فردی و یا اجتماع ا

 متاب ت نموده است.آن  مقرر گردیده و قانون مدن  ایران ه  از« خهار مجلس»خهارات مت ددی از جمله 

را به ه  بزند. ولم  نظمر   آن  تواند نم  فروشنده یا خریدار -ت اقدیناز م یک ، ی ن  پس از تحقق عقد، بهع از عقود الزمه است

  در اثمممممممر  فلمممممممت یممممممما اشمممممممتباه -گممممممماه  پمممممممس از انجمممممممام بهمممممممع بمممممممه ایمممممممن کمممممممه

، شود و لزوم بهع در چنهن مواردی مخالف مصالح عموم  اسمت  م  قابل توجه  متوجه او ضرر، کاله سر فروشنده یا خریدار رفته

 ایممممممممممن مفسممممممممممده بممممممممممه دو امممممممممممر  شممممممممممارع مقممممممممممدا بممممممممممرای جلمممممممممموگهری از  

 :زده است دست

از متبایع دیگر تقاضای به ه  زدن م املمه  ،  هن از م امله پشهمان شدهیابیک  از مت این است که در صورت  کهآن  و، اول: اقاله

 م امله را به ه  زند.، مستحب است اجابت نموده، نماید را

  .م امله را به ه  زند، استفاده نمودهآن  اند ازتو م  تسلط خاص  است که م امله کنندهآن  و، دوم: خهار

 .قسم  اسمت    انمد هفمت   از فقهاء ذکمر فرمموده   برخ  طور پراکنده ذکر شده و آنچه راه اقسام خهار زیاد است لکن بهشتر آنها ب

 قس  شمرده است.   را چهاردهآن  را هفت قس  و شههد اول در لم هآن  مرحوم محقق و عالمه

است و در م ان  مختلف  از جمله ( اختهاراً و خهاراً، یختار، اختار -با  افت ال) اس  مصدر از ماده اختهار« رخها»کلمه ، در لغت

، در ارتباط بما م نمای اصمطالح     به کار رفته است.« برگزیدن یک  از دو امر»و « به خواهش خود دل به چهزی نهادن»، «برگزیدن»

 اسمت مال از م نمای لغموی بمه م نمای دیگمری       ی  لفم  خهمار در اثمر  لبمه    ، الح فقهافرماید: در اصط م ( ره) مرحوم شهخ انصاری

 ، ی نمممم  مالمممم  بممممودن و سمممملطنت داشممممتن بممممر « ملمممم  فسممممخ ال قممممد»عبممممارت اسممممت از آن  نقممممل شممممده و

 بر ه  زدن عقد.

( وشخریمد و فمر  ) اسمت کمه بمه عقمد بهمع      خهماری آن  است و ضوع بحث ماوخهار مجلس است که م، یک  از انواع خهارات

اختصاص دارد و تا در جلسه م امله هستند اختهار فسخ این م امله را دارند البته با نظر به اینکه سقوط این شمرط را در هنگمام یما    

؛ حق بره  زدن عقد بهع توسط هر ی  از متبمای هن تما   از است عبارت مجلس خهار دیگر عبارت بهب د از عقد شرط نکرده باشند. 

و اگر مهان آنها حایل  مثل دیموار یما   آن  خواه آنها در جای  نشسته یا ایستاده باشند یا راه بروند یا  هر از ند،ا زمان  که متفرق نشده

 رود. نم  خهار مجلس از بهن، وجود داشته باشد، پرده
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 تعریف خیار . 1-2-1

اختهار داشتن در امرى از امور است در مقابل جبمر  اختهار است و در لغت به م ناى مطلق آن  کلمه خهار اس  مصدر است و مصدر

مال  به  زدن عقد هستند و حق دارنمد  ، ست از اینکه هر کدام از طرفهنا امر و در اصطالح فقها در با  بهع عبارتآن  و اکراه بر

 م امله را به  زده و هر ی  مال خویش را پس بگهرد.

 املهن یا یکى از آنها بر ازالۀ اثر حاصل از عقد. این تسلّط قانونى شخص عبارت است از تسلّط مت، در اصطالح حقوقى« خهار»

 یمممممممم  وقممممممممت ناشممممممممى از تراضممممممممى طممممممممرفهن اسممممممممت؛     ، بممممممممر اضمممممممممحالل عقممممممممد  

 مانند خهار شرط و ی  وقت ه  ناشى از حک  قانون است؛ مانند خهار مجلس.

 تعریف خیار مجلس . 1-2-2

خهار عبارت است از قدرت بر فسخ عقد بدین م نم  کمه صماحب    ، صالحاست. و در اص "اختهار"خهار در لغت اس  مصدر برای 

 قدرت و اختهار بره  زدن م امله را داشته باشد.، حق خهار

 نتهجه مصدر است.آن  کهاند  خهار است چون در ت ریف اس  مصدر گفته، اختهار مصدر با  افت ال است و نتهجه اختهار

 اند. کلمه خهار را به مجلس اضافه نموده

مراد است؟ در ثان  باید دید اضافه خهار به مجلس ی نم  چمه؟ بمه    آن  چهست؟ آیا م ن  لغوی "مجلس"بتدا باید دید مراد از ا

و حمال آنکمه خهمار بمرای      "خهمار  للمجلمس  " شمود  مم   اضافه المهه است بنابراین، عبارت  با توجه به اینکه اضافه خهار به مجلس

 مت اقدین است نه برای مجلس.

کلمه خهار را به مجلس اضافه نمود بما اینکمه در ایمن    "فرمایند:  م  مرحوم شههد ثان  در کتا  شرح لم ه، سوال اول در پاسخ

م تبر است از این رو وجه این اضافه ممکن است تجوز در اطالق آن  خهار نشستن شرط نهست بلکه صرفاً عدم تفرق مت اقدین در

 را ممورد اشماره قمرار داده اسمت.     آن  ازاً در مورد اول اطالق کرده و به طور انحصمار باشد ی ن  مصنف خهار مجلس را با اینکه مج

را بمه  آن  یا آنکه از نظر شرع اگر چه در دو مورد ثابت است ول  نزد عرف حقهقت در همان فرد اول است. از این جهمت مصمنف  

 (  233، ق1111، شههد ثان ) "جلوا اضافه کرده است.

انمد   و خهار عدم تفرق نگفتهاند  و نام آنرا خهار مجلس قرار دادهاند  چرا خهار را اضافه به مجلس کرده در پاسخ به سوال دوم که

 توانه  دوگونه پاسخ گوئه :   م 

 جوا  اول:

آن  اطالق بمر ، به این م ن  که نام فرد از افراد خهار مزبور، جزئ  اینکه اطالق نام مجلس در اینجا مجاز است به عالقه کل  و»

و فمرد  ، از یکدیگر جدا نباشمند ، ی  فردش جای  است که بایع و مشتری در همان مجلس عقد، چون خهار مزبور ار شده است.خه



بمه ایمن م نم  کمه     ) همراه بوده و از ه  جدا نشده باشمند ، ول  در راه، دیگرش جای  است که آنها از مجلس عقد جدا شده باشند

  نمممام فمممرد اول ( در راه نهمممز محفمممو  بممموده باشمممد   ، ا بمممودهکمممه هنگمممام عقمممد در بمممهن آنهممم    ای  هممممان فاصمممله 

  البما  چمون ، استآن  افراد ا لب یا و است مزبور خهار افراد اظهر، فردآن  چون اند، کرده اطالق خهارآن  بر را -باشد مجلس که -

 استفاده نموده و م امله را بر هم  حق آن  ازاند  در حالت  که در مجلس عقد نشسته، فاده نماینداست، مزبور خهار حق از بخواهند اگر

 ( 103، 13، ق1111، قارون  تبریزی) «زنند. م 



 جوا  دوم:

  حقهقمممممت عرفممممم  شمممممده اسمممممت.، در عمممممرف متشمممممرعه، اینکمممممه بگمممممویه  در اثمممممر کثمممممرت اسمممممت مال

ایمن مکمان   چمه در  ، مطلق مکان متبای هن در هنگمام بهمع اسمت   ، فرمایند: مراد از مجلس م  مرحوم شهخ انصاری در کتا  مکاسب

 بهمع انجمام  ، ایستاده باشند یا نشسته و علت اینکه مجلس ت بهر شده از با  ت بهر به فرد  الب است ی نم   البماً در حمال جلموا    

که خهار مال متبای هن است نمه   اند: و اما اینکه خهار به مجلس اضافه شده در حال شود لذا از با  ت بهر به فرد  الب چنهن گفته م 

مجلمس   یمجلس اسمت کمه انقضما    یلحا  این است که خهار اختصاص به مجلس دارد و ارتفاع خهار ه  به انقضا مال مجلس به

 باشد. م  همان افتراق

در هنگام  که بهع واقع شود خریدار و فروشنده مادام  کمه  »فرمایند:  م  مرحوم امام در تحریر الوسهله در ت ریف خهار مجلس

ی  قدم صمدق کمرد   آن  پس اگر ولو به ی  قدم از ه  جدا شوند و عرفاً جدا شدن با له را دارندحق بره  زدن م اماند  جدا نشده

 و اگر هر دو از مجلس م امله جدا شوند ول  خودشان با ه  باشند خهار باق ، گردد م  شود و بهع الزم م  خهار از دو طرف ساقط

 ( 233، 3، 1231، موسوی خمهن ) «ماند. م 

 ه :ینما م  گونه تشریح و توصهفموضوع خهار مجلس را بدین، مراتب مذکورفلذا با توجه به 

رکن حق خهار باشد بلکه طرفهن قرارداد در هر حالت ، اینکه حالت نشستن هده عمل نشستن نهست تایزا، حق خهار مجلس -1

 مجلس نهز باق  است همر چنمد   خهار، برند م  حالت و شکل به سرآن  و شکل  که قرارداد را من قد نمایند تا زمان  که در

 شود. م  است که عقد بهع  الباً در این حالت انجامآن  بخاطر «مجلس»حالت نشسته نباشد و ذکر حالت ، حالتآن 

کمه  « خهار المجلمس »یا  «خهار مجلس»بنابراین عبارت  .ت لق به مجلس و شکل قرار گرفتن طرفهن قرارداد ندارد، حق خهار -3

 عاممه بمه کمار رفتمه عبمارت      در تمام کتب فقه  اع  از فقه شمه ه و  و، باشد م  3«خهار برای مجلس» در حقهقت به م نای

خهمار  »یما   «خهمار البه مان  »اضمافه کمرد و گفمت:    ، را به طرفهن قرارداد «خهار»بلکه باید واژه ، رسد نباشد م  مناسب به نظر

 د.اختصاص به طرفهن قرار داد پهدا کن، تا این حقّ و...« متبای هن

بنابراین نشستن یا ایسمتادن   .اجتماع طرفهن قرار داد در ی  مکان یا شکل خاص  است، باشد م  آنچه که مالك تحققّ خهار -2

عقمد بهمع را   ، دخالت  در تحقق یا عدم تحقق خهار مجلس ندارد. مثالً اگر طرفهن قمرار داد در حمال قمدم زدن   ، یا خوابهدن

 برای ایشان برقرار است. حقّ خهار مجلس نهز، شکل راه رفتن باق  هستند من قد سازند تا زمان  که بر ههأت و

 جمع شدن فهزیک  و جسمان  طرفهن قرارداد است.، نهز نامهد و منظور از اجتماع «خهار اجتماع» توان م  خهار مجلس را -1

همر یم  از   »کنمد:   مم   چنمهن بهمان  را آن  مشمروعهت ، قانون مدن  بدون اینکه ت ریف  از خهار مجلس ارائه دهمد  293ماده  -1

آید از ظاهر این ماده چنهن برم  .«اختهار فسخ م امله را دارند اند، ف  المجلس و مادام که متفرّق نشده، متبای هن ب د از عقد

حمق فسمخ آنهما کماکمان     ، از ه  جدا گردیده و دوباره به حالمت اول بازگردنمد  ، که اگر طرفهن قرارداد در فاصله مذاکرات

 رار است.برق

 دالیل ثبوت خیار .1-2-3

                                                           
 )اضافه المهه: خهار للمجلس( -3



فرمایند: فقهای امامهه پهرامون ثبوت خهار مجلس اختالف نظمری بما یکمدیگر ندارنمد و      م  مرحوم شهخ انصاری در کتا  مکاسب

 رسد در خصوص این خهار وارد شده است. م  استفاضه روایات فراوان  که به حد

 مشمممخص گردیمممد روایمممات مت مممددی در زمهنمممه     ،ممممدعممممل آه بممم بممما تتب ممم  کمممه در منمممابع روایممم  م تبمممر    

 :روایت زیرباشد. از جمله  م  خهار مجلس وجود دارد که همگ  حکایت از اثبات خهار مجلس

که فرمودند: فروشنده و خریدار حق انحالل قرار داد را دارند تا زمان  که از یکدیگر جدا نشده باشند ( ع) روایت فضهل از امام

 ( 139، 1، 1103، کلهن ) جدا شدند و رضایت به قرار داد داشتند اختهار فسخ م امله را نخواهند داشت.پس زمان  که از یکدیگر 

دهنمد:   م  فرمایند اختالف  در ثبوت خهار مجلس بهن فقهای امامهه وجود ندارد ادامه م  مرحوم شهخ انصاری پس از اینکه بهان

( ع) روایمت مموثق  از اممام علم      مطروح او مؤل «لرجل عل  البهع فقد وجباذا صفق ا»علهه السالم:  -والموثق الحاک  لقول عل 

 بهع بر او واجب است هر چند از یکدیگر جدا نشده باشند.آن  اند: هنگام  که شخص  عقد بهع را من قد کرداست که فرموده

. رسمد بما خهمار مجلمس منافمات دارد      مم   شود و این به نظمر  م  بهع واجب، بهع یدارد با انشا م  با توجه به اینکه روایت بهان
گذاری  و یا تأویمل شمده    م  این روایت مورد طرح است و کناراند  بهان کرده «مطروح او مؤل»با عبارت ( ره) انصاری مرحوم شهخ

 است.  

ه کم  اسمت ای  شجاعانه است و علت این روایت در مقابمل عقهمده   صریح و بسهار واضح و( ع) رسد روایت امام عل  م  به نظر
در ردّ ایمن نظریمه کمه    ( ع) اممام  جائز بودن عقد بهع تا پایان مجلس عقد است و ...«البه ان »از روایت ( ص) م تقدند منظور پهامبر

 2گردد. نم  تفرق جائز عقد بهع بواسطه جدا نشدن واند  ب داً در اهل تسنّن طرفداران  پهدا کرد فرموده

 اند:  این احادیث را نقل کرده  333هه من ال یحضره الفقمرحوم شهخ صدوق در کتا  

گفتنمد و   عمری  ممى  آن  حلبى گوید: امام صادق علهه السّالم فرمود: پدرم علهه السّالم زمهنى خریمدارى کمرد کمه بمه     -2313»
 ، بهمممممممرون رفمممممممت، هنگمممممممامى کمممممممه بهمممممممع خاتممممممممه یافمممممممت و مسمممممممجّل شمممممممد برخاسمممممممته   

خواست  که م امله الزم شود و حقّ خهار مجلمس سماقط    من مى پسر جان عرض کردم پدر جان در برخاستن شتا  کردى؟ فرمود:

 «گردد.

زمهنى خریدارى کردم و همهن که ایجما  و قبمول   » فرمود: محمّد بن مسل  گوید: از امام باقر علهه السّالم شنهدم که مى -2319

بود به سبب جدائى متبمای هن ی نمى    انجام پذیرفت برخاسته و چند گامى برداشت  سپس بازگشت  و قصدم از این عمل لزوم م امله

  «خریممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدار و فروشممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممنده.

 ( 333، 1، 1109، شهخ صدوق)

 بیع خیار مجلس و .1-2-4
 آیا خهار مجلس اختصاص به بهع دارد؟

                                                           
ثابت دانسته و این حک  را بر اساا قهاا به همه عقود م اوضم    خهار مجلس را برای مت اقدان مادام که در مجلس عقد هستند، فقهای شاف   و حنبل ، -2

 .اندجایز شمرده و انتهای مجلس عقد را موجب لزوم عقد دانسته ا پایان مجلس عقد،در نتهجه عقود م اوض  را ت اند وتسری داده



فأمما خهمار   » فرماینمد:  م  مبحث حواله درخصوص اختصاص خهار مجلس به بهع در کتا  خالف در( ره) مرحوم شهخ طوس 

، 2 ، 1103، طوسمى ) «فممن .... ، بل هو إبراء مح  ،(عقد حواله است منظور از هذا) و هذا لهس ببهع، البهعالمجلس فإنه یدخل ف  

12  ) 

 ( 113، 1110، عاملى) وَ هُوَ مُخْتَصٌّ بِالْبَهعِ فرمایند:خِهارُ الْمَجْلِسِ: م  شههد اول در اللم ۀ الدمشقهۀ ف  فقه اإلمامهۀ

 ( 31، 1133 ،نجفى) «خهار المجلس خاص بالبهع» نویسد: م  کتا  البهع -قاهۀ مرحوم کاشف الغطاء در أنوار الف

رسد اگر  ی  از بایع و مشترى را اختهار فسخ مى و هر، مخصوص به بهع کردن استآن  و خهار مجلس» در جامع عباس  آمده:

 ( 191، 1139، عاملى) «در مجلس باشند...

خهار مجلس: ی نى فروشنده و خریدار تا از ی  دیگر جدا : » ریف خهار مجلس آمدهدر تبصرة المت لمهن ف  أحکام الدین در ت

که پهش از عقد یا در ضمن عقد یا پس از عقد خهار را اسمقاط کننمد و ایمن خهمار     آن  اند حق دارند م امله را فسخ کنند مگر نشده

 (  310 ،1 ، 1119، ش رانى) «مخصوص به خرید و فروش است و در سایر م امالت نهست.

 و ذلم  للمنصّ  ، مورد هذا الخهار هو البهمع فقمط  » فرماید: م  صاحب کتا  فقه الم امالت در خصوص خصائص خهار مجلس

کما قال ال لّامۀ رحمه اهلل: ال یثبت خهار المجلمس  ، أضف إلى ذل  التسال  الموجود بهن الفقهاء، الصریح ف  البهع( البه ان من البهع)

 ( 11، 1132، مصطفوى) «البهع عند علمائنا ءٍ من ال قود سوى ف  ش 

ثابت است در هر به ى بایع و مشمترى را ممادام کمه از هم  جمدا نشمده باشمند        آن  خهار مجلس و» فرمایند: م  مرحوم مجلس 

 ( 31، 1100، مجلسى) «باختهار

 همممر  و ایمممن خهمممار ممممال ...« البه مممان بالخهمممار مممما لممم  یفترفممما   »در تممممام بهممموع خهمممار مجلمممس ثابمممت اسمممت   »

مخصوصا اگر مجلمس طمول بکشمد و لمذا مجبموری       ، دو طرف خواهد بود و محتمل است بگویه  که خهار مجلس عقالیى نهست

 (  32، 1 ، 1101، بجنوردى) «بگویه  اینجا شرع مقدا بناى عقال را ردع کرده است فتأمل.

ار بالنسبۀ ال  مجمموع المبهمع المتحمد باالعتبمار     و ظاهر ذل  هو ثبوت الخه»فرماید:  م  مرحوم خوی  در کتا  مصباح الفقاهه

 ( 32، 1، 1111، خوی ) «ال بالنسبۀ ال  جزء مشاع او ال  جزء م هن.، عرفا او عقال

اى از فقها ت داد خهمار را بمه هفمت     در اینکه چند نوع خهار در م امالت وجود دارد بهن حقوقدانان اسالمى اختالف است. عده

پمنج قسم  خهمار قائمل     ، را به چهارده رسانده است؛ و مرحوم محقق در شرایعآن  ند شههد در لم ه ت دادرسانده و ب ضى دیگر مان

البتمه اخمتالف در حقهقمت ایمن      اند. عملهه توضهح المسائل مراجع م ظ  تقلهد آنرا یازده مورد شمردههای  در اکثر رساله شده است.

 انمد.  بخشى از خهارات را اصل و بقهه را بمه آنهما بازگردانمده   ، ب ضى دیگر اند و خهارات نهست لکن ب ضى همه را به تفصهل آورده

 را ده دانسته است.آن  ت داد 291قانون مدنى در مادّة 

 وکیل خیار مجلس و. 1-2-5



تردیدی وجود ندارد که هر گاه طرفهن قرار داد اصهل باشند ی نم  خودشمان صمهغه     باشد؟ م  آیا خهار مجلس برای وکهل نهز ثابت

عقد را انشاء کنند دارای خهار مجلس خواهند بود که این موضوع در مباحث قبل  اثبات شده امّا سوال  که مطرح است ایمن اسمت   

که اگر م امله توسط وکالی طرفهن صورت پذیرد آیا خهار مجلس وجود دارد یا خهر؟ که در ایمن خصموص چنمد فمرض مطمرح      

 است.

 .بایع اصهل و مشتری وکهل باشد( فرض اول

 بایع وکهل و مشتری اصهل باشد.( فرض دوم

 بایع و مشتری هر دو وکهل باشند و موکلهن در مجلس حاضر نباشند.( فرض سوم

 بایع و مشتری هر دو وکهل باشند و موکلهن در مجلس حاضر باشند.( فرض چهارم

 وکهل فقط در اجرای عقد وکالت دارد.( فرض پنج 

جرای صهغه عقد در خرید و فروش و قب  و اقباض نهز وکالمت داشمته باشمد ی نم      وکهل عالوه بر وکالت در ا( فرض شش 

 وکهل مفوّض باشد.

 اگمممر وکهمممل بخمممرد ی نممم  مشمممتری وکهمممل باشمممد یممما        »فرماینمممد:  مممم  مرحممموم عالممممه در کتممما  تمممذکره   

 ، ی نممم  همممر دو وکهمممل باشمممند ، یممما همممر دو وکهمممل عقمممد بخواننمممد  ، وکهمممل باشمممد، وکهمممل فروشمممنده ی نممم  بمممایع 

 خهمممار بمممرای آنهممما نهمممز  ، اگمممر مممموکلهن هممم  در مجلمممس حاضمممر باشمممند   و شمممود. مممم  ه وکهلمممهن مت لمممقخهمممار بممم

  شممممود. مممم   خهممممار فقمممط بممممه وکهلمممهن مت لممممق  ، اگمممر ممممموکلهن در مجلمممس حاضممممر نباشمممند    و ثابمممت اسممممت. 

فخمار  ) شمود.  مم   خهمار بمه موکمل منتقمل    ، در این صورت اگر وکهل در مجلس عقد بمهرد و موکل ه   ایب از مجلس عقد باشد

 ( 33، 1233، طوس 

بدین صمورت کمه    ؛را پذیرفته است  تفضهلای  مرحوم شهخ انصاری در مورد وجود یا عدم حق خهار مجلس برای وکهل نظریه

 صمممممممهغه عقمممممممد داشمممممممته باشمممممممد فاقمممممممد      یاگمممممممر وکهمممممممل فقمممممممط وکالمممممممت در اجمممممممرا    

  حمممق خهمممار مجلمممس خواهمممد بمممود و اگمممر وکالمممت در خریمممد و فمممروش و قمممب  و اقبممماض داشمممته باشمممد            

 خهار مجلس نهز خواهد بود.   یدارا

اذا اتحدال اقمدعن اثنمهن همو    »فرماینمد:   مم   «عالمه حل »آیت ا... مرعش  در کتا  شرح  بر ارشاد الذهان ال  احکام االیمان 

ممرام و  احدهما او  هرهما فاالکثر عل  ثبوت الخهار کما هو خهره المبسوط و الشرائع و التمذکره و المختلمف و المدروا و  ایمه ال    

ت لهق الرشاد و ایضاح النافع والمهسهه والمسال  عل  ما حک  عنه  وعن المصنف ف  الحریر انه حک  قوال ب دم ثبموت الخهمار و   

 ( 310، 2، 1231، مرعش ) .«قائله ب   الشاف هه کما صرح بذلل  ف  التذکرهآن  لزوم البهع و الظاهر

 بایع و مشتری در شخص واحد وضعیت خیار مجلس در حالت تعدّد شخصیت .1-2-6

 باشد: م  صورت ششمواردی که ی  نفر ممکن است انشای ایجا  و قبول را بر عهده داشته باشد شامل 



 خریدن مال دیگری برای خود با والیت بر فروشنده -1

 فروختن مال خود به دیگری با والیت بر خریدار -3

 ه و خریدارفروختن مال دیگری به دیگری با والیت بر فروشند -2

 خریدن مال دیگری برای خود با وکالت از سوی فروشنده -1

 فروختن مال خود به دیگری با وکالت از سوی خریدار -1

 فروختن مال دیگری به دیگری با وکالت از سوی فروشنده و خریدار -1

 متفاوت  ارائه شده است:های  در این خصوص نظریه

 شممممود کممممه  ممممم  ینهممممز جممممار یمجلممممس در مممممورد گروهمممم  از فقهمممما عقهممممده دارنممممد کممممه خهممممار   -1

، در مکاسمب  دو نفر باشند. مرحوم شهخ انصماری ، کند و الزم نهست که موجب و قابل م  ایجا  و قبول را انشاء، ی  نفر

است که ت دّد فروشنده و خریمدار  آن  کند که ممکن است مورد استناد مخالفان قرار گهرد؛ ی  احتمال م  را مطرحای  شبهه

هم  باشمند و خهمار     خهار مجلس بدانه  زیرا خهار مجلس تا زمان  وجود دارد که فروشمنده و خریمدار در کنمار   ی  مهرا الز

بنابراین اگر فروشنده و خریدار ی  نفمر باشمند    ؛رود که فروشنده و خریدار از یکدیگر جدا شوند م  مجلس زمان  از بهن

جمدا  »گویمد کمه علمت ذکمر      م  وم شهخ انصاری در پاسخ به این شبههکند. مرح نم  با ه  بودن و جدا شدن آنها م نا پهدا

یابمد نمه اینکمه تنهما راه      م  است که  الباً خهار مجلس از این راه پایانآن  ،عنوان زمان پایان خهاره ب «شدن طرفهن قرار داد

بنمابراین در  انمد   را بهان نکرده روایات ه  چنهن قهدیی  انحصاری برای پایان یافتن خهار مجلس باشد. مضافاً بر اینکه همه

 توان خهار مجلس را برقرار دانست. م ، مواردی ه  که همراه بودن یا جدای  فهزیک  امکان ندارد

 ، دهمممد مممم  شمممود و م املمممه را انجمممام   مممم  فقهممما در مممموردی کمممه یممم  نفمممر جانشمممهن دو طمممرف عقمممد      -3

اسمت کمه   آن  ،باشد ها م  احتمالی  از بقههتر  که موجهاند؛ ی  احتمال چهار احتمال را در خصوص خهار مجلس بهان کرده

توسمط  ، آید زیرا جدا شدن طرفهن قرار داد تنها در مواردی قابل تصور است کمه عقمد   نم  اساساً در اینجا حق خهار بوجود

همارات  خهار مجلس وجود نداشته باشمد چمون خ  ، است که در موارد تردیدآن  اصل بر، دو نفر من قد شده باشد و از طرف 

اسمت  آن  استثثنای  دارند و اصل بر عدم آنهاست مضافاً بر اینکه لزوم قرار دادها چنهن اقتضمای  دارد. احتممال دوم  ی  جنبه

، از مجلس عقد بهرون بهاید. این احتممال ، رود که عاقد م  که خهار مجلس در اینجا وجود دارد و زمان  خهار مجلس از بهن

داند حال آنکه چنهن مالک  را ههچ کمس قبمول    م  بهن رفتن خهار را ترك مجلس و از ض هف است زیرا مالك باق  بودن

است کمه  آن  جدا شدن طرفهن عقد از یکدیگر است. احتمال سوم، ندارد بلکه مالك باق  بودن یا از بهن رفتن خهار مجلس

را آن  ز خهار مجلس انصراف پهدا کرده ورود که عاقد اعالم نماید ا م  آید و این خهار زمان  از بهن م  خهار مجلس بوجود

عنوان ، رود که عاقد م  آید و این خهار زمان  از بهن م  است که خهار مجلس بوجودآن  اسقاط نموده است. احتمال چهارم

 جدا شدن طرفهن قرار داد از یکدیگر است.ی  نمایندگ  خود را از دست بدهد زیرا از بهن رفتن عنوان نمایدگ  به منزله

 مرحمممموم شممممهخ محمممممد حسممممن نجفمممم  در مممممورد وجممممود یمممما عممممدم خهممممار مجلممممس در حممممالت          -2

 عمممدم خهمممار مجلمممس  ی  سمممازد بمممه تفصمممهل سمممخن گفتمممه و نظریمممه   مممم  کمممه یممم  نفمممر عقمممد را من قمممد  

 وجممممود ی  را بممممه مرحمممموم عالمممممه و گروهمممم  از فقهممممای اهممممل سممممنت نسممممبت داده اسممممت و نظریممممه    

 ( 30، 32، 1133، نجف ) اند.د م  خهار مجلس را مورد قبول مشهور فقهای شه ه



ففم    ،و لو کان الموجب والقابل واحدا وکالۀ عن المالکهن او والیۀ علههمما »فرمایند:  م  مرحوم سهد خوئ  در منها  الصالحهن

 ( 33، 3، 1112، خوی ) «بل االظهر ال دم.، ثبوت الخهار اشکال

 خیار مجلس  مبدأ زمان. 1-2-7

نظر دوم: زمان تحقّق مالکهت. مثالً در بهع صرف وسمل  پمس   و  : نظر اول: زمان ان قاد عقد بهعخصوص دو نظر وجود دارد در این

 از تسله  و قب  عوضهن.

است آن  کند و دلهل مشهور م  اعتقاد دارند که خهار مجلس از زمان ان قاد عقد بهع تحقّق پهدا در مکاسب مرحوم شهخ انصاری

باشد. بنمابراین بمه محم  اینکمه      م  است که عقد بهع علت تام و کامل خهار مجلسآن  بهانگر (البه ان بالخهار ...) که روایت نبوی

شمود و اعتقماد    نمم   گاه از علت خود جمدا  آید زیرا م لول ههچ م  آید م لول ی ن  خهار مجلس نهز بوجود م  علت ی ن  عقد بهع

 سازند بدون اینکه نهازی به قب  و اقباض باشد. م  را من قد شود که ایجا  و قبول م  به کسان  اطالق «البه ان»دارند که واژه 

 مسقطات خیار مجلس. 1-3

 . عوامل سقوط خیار1-3-1

 :استچهار عامل باعث سقوط خهار مجلس 

 اسقاط خهار مجلس ضمن عقد -1

 اسقاط این خهار پس از عقد -3

 جدا شدن خریدار و فروشنده -2

 1تصرف -1

و اسمقاط ب مد   ، اشتراط سقوط ف  ضمن ال قمد  -عل  ما ذکرها ف  التذکره - مایند: و ه  ارب هفر م  مرحوم شهخ انصاری بهان

 والتفرّق و التصرّف.، ال قد

 چند نکته:

باشمد امّما    م  جزء عوامل سقوط سایر خهارها نهز، شرط ضمن عقد و اسقاط خهار مجلس پس از عقد بهع و تصرف در مال -1

 جلس است.مخصوص خهار م، جداشدن از یکدیگر

تواند هر گونه تصرف  در این حمق بنمایمد از جملمه     م  بنابراین مال  حق خهار .باشد م  حقوق مال ی  حق خهار از جمله -3

 اینکه حق خود را ساقط کند.

ضممن  ، در مورد احکام وض   گفته شده است که عل  و جهل به آنها تأثهری ندارد بنابراین همهن که صماحب حمق خهمار    -2

رود و هر چند آگاه  نداشته باشد کمه حقم  دارد    م  حق او از بهن، خهار مجلس را اسقاط کرد، یا ب د از عقد بهع عقد بهع

 یا خهر و نهز نسبت به مقدار حق خود آگاه  نداشته باشد.

بمر  اثمری   «اسمقاط ممال  یجمب   »است که این خهار بوجود آمده باشد وگرنه بر حسب ممنوعهت آن  ،شرط اسقاط حق خهار -1

                                                           
  «.التخایر؛ د( التصرف و.. الفتراق؛  ( اشتراط سقوطه ف  متن ال قد؛  ( مسقطات خهار المجلس ارب ه: الف(» -1



 شود. نم  اسقاط حق  که هنوز به وجود نهامده است مترتّب

کند و نهمازی بمه قبمول طمرف      م  تحقق پهدا( صاحب خهار) ی  نفری  ماههت اسقاط حق خهار ایقاع است بنابراین با اراده -1

 دیگر ندارد.

 شرط سقوط خیار مجلس. 1-3-2

 ضمن عقد بهع یا عقد الزم دیگری است.، آن شرط سقوط، سقوط خهار مجلس و سایر خهاراتهای  یک  از راه

 ، شمممرط سمممقوط خهمممار مجلمممس شمممود   ، مرحممموم شمممهخ انصممماری اعتقممماد دارد کمممه همممر گممماه ضممممن عقمممد      

 باشمممد  مممم  «المومنمممون عنمممد شمممروطه  » عمممموم روایمممت، گمممردد و دلهمممل ایمممن حکممم   مممم  خهمممار مجلمممس سممماقط 

 داند. م  زیرا وفای به شروط از جمله شرط سقوط خهار را الزم

  شرط عدم فسخ. 1-3-3

فسخ نکن  پس این شرط به م نای ت همد بمه   ، مثل اینکه فروشنده بگوید؛ این مال را فروخت  به شرط اینکه عقد را در مجلس عقد

شمود ی نم     نمم   است که در اینجا شرط عمدم خهمار  آن  تفاوت این حالت با حالت قبل در باشد. م  ترك حق توسط صاحب حق

 تحقق پهدا، استفاده نشود بنابراین خهار مجلس، شود که از خهار مجلس م  اری بوجود نهاید بلکه شرطخه شود که اساساً نم  شرط

 آید. نم  گهرد و به اجرا در نم  کند امّا مورد استفاده قرار م 

، بمرخالف شمرط  ، بر خودش شرط کرده است که از خهار مجلس استفاده نکند، اگر صاحب خهار مجلس که ضمن عقد بهع -3

حرممت عممل اسمت کمه     ، شمود؛ یکم    مم   مطرح، دو ضمانت اجرا در مورد عمل وی، ل کند و قرار داد را فسخ نمایدعم

اخمتالف نظمری وجمود نمدارد امّما در ممورد       ، باشد و دیگری فساد و بطالن عمل اوست. در ممورد اول  م  حکم  تکلهف 

اثر بودن فسخ قرارداد را سازگارتر بما   ب  احتمال، دو احتمال مطرح شده است که مرحوم شهخ انصاری، ضمانت اجرای دوم

اثر بمودن   ب  موجب بطالن و، کند که مخالفت با چنهن شرط  م  اقتضا، داند زیرا وجو  وفای به شرط ضمن عقد م  ادله

 فسخ  باشد که صورت گرفته است.

 شرط اسقاط خیار مجلس. 1-3-4

ت اول گفته شد شرط ف ل به این م ناست که مشمروط علهمه عمالوه بمر     ی ن  به صورت شرط ف ل باشد نه شرط نتهجه که در حال

عمل دیگری را نهز انجام دهد تا به ت هد خود عمل کرده باشد. پرداخت شرط نتهجه که همان شرط ضممن عقمد   ، شرط ضمن عقد

مشمهور   خود را اسمقاط کنمد.  کند بنابراین مشروط علهه باید ب د از اینکه عقد بهع محقّق گردید به صورت جداگانه حق  م  کفایت

( مانند: المومنون عنمد شمروطه   ) فقها اعتقاد دارند که شرط سقوط خهار هر گاه ضمن عقد بهان نشود اعتباری ندارد زیرا ادله شرط

 شود. م  به شروط ضمن عقد اطالق «شرط» شامل چنهن شرط  نهست بلکه واژه

 اسقاط خیار مجلس بعد از عقد بیع . 1-3-5

 گردد. م  امامهه اجماع وجود دارد که خهار مجلس از این راه ساقطبهن فقهای 

 «ال خالف ظاهراً ف  سقوطه باالسقاط»فرمایند:  م  شهخ انصاری در کتا  مکاسب خود



تواند حق خود را ساقط کند و با توجه به قاعده تسلهط به  م  هر صاحب حق ، رسد بر اساا قاعده م  عالوه بر اجماع به نظر

تردیدی وجود ندارد که چنانچه یک   رسد اسقاط خهار مجلس ب د از عقد بهع از مسلّمات باشد که نهازی به استدالل ندارد. م  نظر

حق خهار مجلمس  ، شود. مثالً اگر فروشنده نم  از طرفهن قرارداد حق خهار خود را ساقط کند موجب سقوط حق خهار طرف مقابل

تواند با استناد به  م  شود. امّا حق خهار خریدار به اعتبار خود باق  بوده و او م  عقدی الزمخود را اسقاط کند عقد بهع نسبت به او 

 عقد بهع را فسخ کند.، حق خهار خود

 افتراق متبایعین. 1-3-6

جدا شدن فروشنده و خریدار از یکدیگر است و تردیدی وجود ندارد که خهار مجلس با ، ل دیگر سقوط خهار مجلسمیک  از عوا

  گممممممممردد. ممممممممم  ا شممممممممدن فروشممممممممنده و خریممممممممدار از مجلممممممممس عقممممممممد سمممممممماقط   جممممممممد

، شود بنابراین ضرورت  ندارد که همر دو  م  جدا شدن یک  از طرفهن قرارداد نهز موجب سقوط خهار مجلس نسبت به هر دو طرف

 مجلس عقد را ترك کنند.

شود که ناشم    م  سقوط خهار مجلس در صورت  موجب، مهان فقها م روف شده است که جدا شدن طرفهن قرار داد :نکته اول

اگر طرفهن قرارداد در اتاق  نشسمته باشمند و عقمد بهمع را من قمد       از اجبار و اکراه نباشد. بلکه از روی اراده و اختهار باشد. بنابراین

وان عاممل سمقوط   تم  نمم   که طرفهن قرارداد هر ی  به سوی  فرار کنند این جمدای  را ای  دهد به گونه رخای  سازند و ناگهان زلزله

داننمد و سمه دلهمل     نمم   جدا شدن اجباری را موجب سقوط خهار مجلس، خهار دانست زیرا ناش  از اکراه بوده است. فقهای شه ه

 اند: برای اثبات ادعای خود بهان کرده

گردد پس جمدا  م  ادرجدای  اختهاری و ارادی به ذهن متب، باشد م  که ی  عمل ارادی( مال  یفترقا) تبادر: ی ن  از عبارت -1

 عامل سقوط حق خهار نهست.، شدن اجباری

شدن در صورت  اثمر وضم   دارد و    حدیث رفع: که اعمال اکراه  و اجباری را از دوش مسلمانان برداشته است پس جدا -3

 برد که با اجبار و اکراه نباشد. م  خهار مجلس را از بهن

حق خهار مجلس دارند و زمان  که با اکراه و اجبمار  اند  د در مجلس عقد نشستها : ی ن  تا زمان  که طرفهن قرار داصحاست -2

در اینجما اصمل   ، باشمد یما از بمهن رفتمه اسمت      م  شود که آیا حق خهار آنها باق  م  شوند تردید حاصل م  جدا از یکدیگر

کند جمدا شمدن اختهماری     م  کند که خهار مجلس کماکان باق  باشد زیرا آنچه خهار مجلس را ساقط م  استصحا  اقتضاء

 است که محقّق نشده است.

بمه نظمر شمهخ    ، نکته دوم: اگر یک  از طرفهن با اجبار جلسه عقد را ترك کرده باشد و دیگری در جلسه عقد باق  مانمده باشمد  

 انصاری طرفهن قرار داد حق خهار مجلس دارند.

ه یا خریدار در همان مجلس عقد و قبمل از جداشمدن   کند که فروشند م  تصرف: تصرف در صورت  خهار مجلس را ساقط -1

کند که نشانه رضمایت بمه    م  جهت خهار را ساقطآن  تصرف کنند. تصرف ازاند  در حال  که در نتهجه عقد به دست آورده

 شود. م  خهار ساقط، عقد است پس در سایر خهارات ه  وقت  رضایت به عقد اعالم شد



لکن لو وقع الناقل من المشتری مع ، وال فرق بهن التصرف الناقل للمل  و  هره» فرمایند:  م مرحوم شههد ثان  در کتا  مسال 

 (  191، 1112، عامل ) «فف  صحته اشکال.، بقاء خهارالبائع

 ( مذاهب چهار گانه) خیار مجلس در فقه اهل تسنن. 2

 مقدمه  . 2-1

است کمه  ( یا ایها الذین آمنوا أوفوا بال قود) آیه شریفه، جملهآن  هند ازد م  دالیل  برای الزم بودن عقد بهع ارائه، مالکهان و حنفهان

ممر اسمت و داللمت بمر     ابه قرارداد خود وفادار باشمند. أوفموا    اند، دهد به آنان که قرارداد بسته م  خداوند در این آیه شریفه دستور

برابر روایمت  ، در پذیرش خهار مجلس، این روی سبب ترك وفای به عقد است. از، در حال  که خهار مجلس، کند م  واجب بودن

 پهش، عمل به آیه را به خهار مجلس، دانند و بر این اساا م  ناسازگاری( أوفوا بال قود) و آیه شریفه: … البه ان بالخهار مال  یفترقا

خهمار  ، رهمن و شمف ه  ، عقمد: نکماح   عقدهای  ماننمد  اند: درو گفتهاند  دیگر این که عقد بهع را با دیگر عقدها قهاا کرده .دارند م 

 .خهار مجلس نافذ نهست، که عقد م اوض  است، مجلس وجود ندارد و در بهع ه 

نقل شده و مبنای خهار مجلمس در  ( ص) از پهامبر، را که در آثار شه ه و سن ( البه ان بالخهار مال  یفترقا) دیگر این که حدیث:

انشمای  ، نه به بدن. ی ن  همهن کمه دو سموی عقمد   ، حدیث جدای  در گفتار است ق درکه منظور از افترااند  توجهه کرده، بهع است

گونمه کمه در قمرآن    هممان ، گردد م  عقد الزم، آید و در پ  آن م  جدای  پدید، عقد کردند و لف  ایجا  و قبول را به مهان آوردند

، دو ]زن و شموهر  از یکمدیگر جمدا شموند    آن  و اگر« حکهما. وان یفترقا یغن اللّهُ کالً من س ته وکان اللّه واس اً» :کری  آمده است

 .گشایش دهنده و حکه  است، نهاز سازد که خدا ب  ،خدا هر دو را به کمال فضل خویش

 این گونه است.، و بر این باورند که در حدیث یاد شده ه اند  سخن دانسته جدای  در، جدای  در آیه شریفه را، اینان

 پممممس از ، بممممه الزم بممممودن بهممممع( البه ممممان بالخهممممار ممممما لمممم  یفترقمممما) برابممممر حممممدیث:، حنبلهمممان و شمممماف هان 
 منظممممور ، دارنممممد. برابممممر دیممممدگاه اینممممان  بمممماور، سممممتد و پراکنممممده شممممدن دو سمممموی قممممرارداد از مجلممممس داد 

 .جدای  به بدنهاست نه گفتارها، از جدای 

وفمای بمه   ، زیرا مراد از وفای بمه عقمدها   ؛بهنند نم  ناسازگار (أوفوا بال قود) روایت یاد شده را با آیه شریفه، حنبلهان و شاف هان
زیمرا خهمار   ، هم  نهسمت  ( تجمارة عمن تمراضن ممنک     ) ناسازگار با آیه شریفه، عقدها در  هر وقت خهار است و نهز روایت یاد شده

بما ایمن سمخن یماد      و کامل شدن همان راض  بودن  است کمه آیمه شمریفه   تر  از سوی شرع مطرح شده و برای تأکهد بهش، مجلس

 ( تجارة عن تراض منک .) فرموده:

بماور  ، به بمودن خهمار مجلمس   ، دانند و در ب ض  از عقدها ه  م  نافذ، مجلس را در  هر بهع ه  خهار، حنبلهان البته شاف هان و
خهمار مجلمس در    ،(یفترقما البه ان بالخهار ما ل  ) زیرا برابر حدیث؛ اجاره و دست ک  در عقدهای م اوض  مال ، مانند صلح، دارند

کنند خهار مجلس را  م  برابر قهاس  که، باید خهار در آنها ثابت باشد. از این روی، بهع ثابت است. عقدهای  که مانند بهع هستند ه 
 دهند. م  گسترش،  هر از بهع ه ، از عقدهاای  در پاره

 فقه حنفی. 2-2



الزم شممرده و جمز در   ، د صدور ایجا  و قبول و حصول شمرایط صمحت  سایر عقود م اوض  را به مجر فقهای حنف  عقد بهع و
خهار مجلس را به این م نا تفسمهر  ، به این ترتهب اند. را قابل فسخ ندانستهآن  ،مواردی که خهار شرط در متن عقد منظور شده باشد

، نکه موجب از ایجما  خمود قبمل از قبمول    مگر آ، ایجا  سابق را قبول نماید تواند م  قابل، که تا مجلس عقد باق  استاند  نموده
لمزوم  ، فقهای حنف  با چنهن تفسمهری از خهمار مجلمس    شود. م  و این نوع خهار موجب یسر برای طرفهن محسو  منصرف گردد

ر واقع بمه م نمای   دیه رشمارند و این نظ م  نمایند و عقد بهع را تا انقضای مجلس عقد جایز م  عقد را تا انقضای مجلس عقد نف 
ثبموت خهمار    «البه ان بالخهمار مما لم  یفترقما    »با وجود اعتراف به ورود حدیث صحهح ، ابن همام حنف  باشد. م  نف  خهار مجلس

 ( 323، 1233، عمهد زنجان ) 1مردود شمرده است.، مجلس را به دلهل عدم عمل فقهای حنف  و فقهای مدینه به مقتضای آن

تمام ( به ایجا  و قبول) د مگر اینکه خهار را شرط کنند که اگر بدون شرط قبل  عقدحنفهه گویند مت املهن خهار مجلس ندارن»

خواه در مجلس بوده و یا متفرق شده باشند چهزی که برای عاقد در مجلس عقد بدون اشمتراط ثابمت اسمت     گردد. م  شد بهع الزم

توانند در مجلس عقمد خهمار را بمرای     م  مت املهنی ن  اند  و حدیث را بر همهن م ن  حمل کرده خهار قول است ی ن  خهار شرط

 «که متفرق نشده باشند و خهار در نظر ابوحنهفه موروث نهست مگر خهمار رد بمه عهمب و قصماص و رهمن.      خود قرار دهند مادام 

 ( 131، 1231، شهخ السالم)

 ع که از کتب م تبر مذهب حنف  است آمده:یع الصنایدر کتا  بدا

یکون خالها عن خهارات ارب ه خهار الت ههن و خهمار الشمرط   آن  هع ب د ان قاده و نفاذه و صحته فواحد و هوواما شرائط لزوم الب»

ان خهمار المجلمس لمهس بثابمت     »و در اداممه آورده  « و.... و خهار ال هب و خهار الرویه فال یلزم مع احد هذه الخهارات و هذا عنمدنا 

 ( 333، 1109، الکاشان ) «عندنا

 گردد: م  که عهن مطلب نقل، ا  الفقه عل  المذاهب االرب ه اینگونه خهار مجلس مطرح شده استالبته در کت

فذا ت  ال قد بهنهما من  همر شمرط الخهمار اصمبح الزمما سمواا اقامما        ، خهار المجلس ال یثبت لل اقد اال بالشرط قالوا: -الحنفهه»

 ( 111، 1131، الجزیری) «بالمجلس او تفرقاو....

را قبمول   «البه ان بالخهار مما لم  یتفرقما   »شناسند و جالب است که حدیث  نم    به رسمهتیکه خهار مجلس را به تنهابهنه  م 

 (  همان) «لهما خهار المجلس بالشرط.آن  ان م ن  الحدیث» کنند: م  دارند و اینگونه توجهه

 فقه مالکی. 2-3

و عقمد بهمع و سمایر عقمود     اند  تلق  نموده، عقد را در مجلس عقد الزمخهار مجلس را نف  و ، فقهای مالک  نهز مانند فقهای حنف 

 :اوالً؛ کمه انمد   گفتمه « ان بالخهار ما ل  یفترقما هالب»منکران خهار مجلس در توجهه روایت  اند. م اوض  را به منزله نکاح و خلع دانسته
تموان بمه    نمم  ، بر تمرك عممل بمه حمدیث     ع آنهاگرچه روایت از نظر سند قابل قبول است ول  به دلهل اعراض اهل مدینه و اجما

نه افتراق به ابدان و م نای حدیث در این صورت ایمن  ، ممکن است مفاد حدیث افتراق به اقوال باشد :ثانهاً عمل نمود.آن  مقتضای

 شود: م  چنهن
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دارند که موجب قبل از قبمول و یما    اختهار اند، را به اتمام نرساندهآن  باشند و م  همتبای ان مادام که در مجلس مشغول به مذاکر

 چنان باشد. م  «من س ته وان یفترقا یغن اهلل کالً»مفاد آیه ، قابل ب د از ایجا  از اتمام بهع انصراف حاصل نمایند شاهد بر این م نا

ظمر فقهمای ممالک     در ن تفرق به اقوال است نه تفرق به ابمدان. « رق امت  عل  ثالث و سب هن فرقهتستف»که منظور از حدیث نبوی 
عمهمد  ) 1مقدم بمر حمدیث نبموی اسمت.    ، اجماع اهل مدینه، بنابراین باشد. م  اجماع اهل مدینه در حک  متواتر است که مفهد قطع

 ( 322، 1233، زنجان 

ار خهم آن  و لقمب المسمالۀ   لهما خهار الفسخ ما ل  یتفرقا عمن المجلمس.   وقال الشاف  :»در کتا  تحفۀ الفقهاء سمرقندی آمده: 
 ( 23، 1111، السمرقندی) «و عنده ثابت.، ف ندنا  هر ثابت المجلس هل هو ثابت شرعا؟

در کتا  الفقه عل  المذاهب االرب ه اینگونمه خهمار   داند.  م  به عبارت  در فقه شاف   خهار مجلس را ثابت ول  در فقه حنف   هر ثابت

 :قسممهن  الم   ینقسم   الخهمار  بمل  اصمال  المجلمس  فم   خهمار  ال :قمالوا – المالکهمه » گردد: م  که عهن مطلب نقل، مجلس مطرح شده است

خهمار النفهصمه و یسمم  الخهمار      و...الثان :( دهر و ال قد امضاء ف  التفکر و النظر) التروی خهار و، شرط  الخهار یسم  و الشرط خهار:االول
 ، الحکممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 

اگمر  »انمد:  گفتمه  «البه ان ....»عدم عمل به حدیث  در توجهه و( 111، 1131، الجزیری) «سببه ظهور عهب ف  المبهع او استحقاق للغهر فهه. و

و عمل اهل مدینه مقدم بمر حمدیث اسمت و اگمر چمه حمدیث       ، باشدآن  چه روایت صحهح  است مگر اینکه عمل اهل مدینه بر خالف
 داننمد و م تقدنمد کمه بما ابوحنهفمه       مم   و در ادامه حت  شرط نمودن خهار مجلس در بهع را توسط عاقد موجب فسماد عقمد   «صحهح باشد

شمود ولم  مالکهمه م تقمد      مم   جزء اینکه حنفهه م تقد است که خهار مجلس با شرط ثابته القول در خصوص خهار مجلس هستند بمتفق
 (  منبع) 3کند. م  بهع را فاسد، است که شرط

 خهمممار مممما لممم    فممم  البه مممهن بال » در کتممما  المدونمممه الکبمممری در فقمممه ممممالک  در ایمممن خصممموص آممممده:       

قمال  ( قمال ) قال مال  الخهار لهما وان ل  یتفرقا( قال) البن القاس  هل یکون البه ان بالخهار مال  یتفرقا ف  قول مال ( قلت) یتفرقا

 ( 133، 1232، االمام مال ) «مال  البهع کالم فاذا اوجبا البهع بالکالم وجب البهع و ل  یکن الحدهما لن یمتنع مما قد لزمه.

بنابراین حنهفمه و مالکهمه    شود. م  گونه خهاری در مجلس نهست حت  اگر خهار المجلس را اشتراط کنند عقد فاسد ههچاند  کهه گفتهمال

 شود و مالکهه گویند اشتراطش موجب فسماد بهمع اسمت.    م  در نبودن خهار المجلس متفقند اال اینکه حنهفه بر آنند که با اشتراط خهار ثابت

 (  131، 1231، شهخ السالم)

 فقه شافعی. 2-4

 :کهاند  فقهای شاف   در رد استدالل مذهب حنف  گفته

                                                           
 91، ص2و شهبان ، الشرح الکبهر،    133، ص 2و ابن قدامه، المغن ،    12، ص2ر.ك: خطهب، مغن  المحتا ،    -1

 فهمممو و ان کانمممت روایتمممه صمممحهحه اال ان عممممل اهمممل المدینمممه کمممان علممم  خالفمممه،      « البه مممان بالخهمممار ممممال  یتفرقممما  »امممما حمممدیث:   -3

و ان کان صحهحا، النه ف  حک  المتواتر الموجب للقطع، بخالف الحدیث فانه و ان کان صحهحا لکنه خبمر آحماد    و عمل اهل المدینه مقدم عل  الحدیث

ن ال خهمار فم    یفهد الظن، فاالول مقدم علهه و اذا شرط ال اقد خهار المجلس ف  البهع فسد ال قد، و من همذا ت لم  ان الحنهفمه و المالکهمه متفقمون علم  ا      

  «هفه یقولون: انه یثبت بالشرط، و المالکهه یقولون: ان شرطه یفسد البهع.المجلس، اال ان الحن



زیرا متبای ان در صدد رسهدن به اتفماق در ثممن و مبهمع هسمتند و افتمراق در      ، کند نم  افتراق در اقوال در مورد بهع صدق :اوالً

 کالم یا اعتقاد در مهان آنها نهست.

زیرا بدیه  است که تا عقمد تممام   ، گردد م آن  ر اقوال موجب ابطال م نای حدیث و لغو بودن: تفسهر افتراق به اختالف دثانهاً

 توانند اعالم انصراف نمایند. م  دو طرف، نشده و ارکان عقد حاصل نشده

 باشد. م  افتراق تفسهر شده به ترك بهع که به م نای فسخ عقد کامل، در برخ  از روایات مربوط به خهار مجلس :ثالثاً

تفسهر افتراق بمه افتمراق    رفت تا عقد الزم شود و م  نمود چند قدم راه م  هنگام  که بهع( ص) نقل شده که رسول خدا :راب اً

 قول  در واقع اجتهاد در مقابل نص است.

در حمال  کمه قمول وی در    « البهمع صمفقه او خهمار   » د اصل  در نفس خهار مجلس رأی خلهفه دوم است که گفت:نمست :خامساً

بما رأی وی  ( عبدالمه بمن عممر   ) ت داد زیادی از اصحا  حت  فرزندش حجت نهست.، صورت  مخالف با رأی سایر اصحا  باشد

 بممممممممممممممممممممه عممممممممممممممممممممالوه م نممممممممممممممممممممای ایممممممممممممممممممممن    مخالفنممممممممممممممممممممد.

 بهمممع بمممدون خهمممار شمممرط و بهمممع بممما خهمممار شمممرط و ارتبممماط  بمممه      اسمممت کمممه بهمممع دو نممموع اسمممت؛  آن  گفتمممار

 خهار مجلس ندارد.

ول  بهع احهاناً بدون ، گهرد م  زیرا نکاح م موالً ب د از بررس  کامل انجام عقد نکاح مع الفارق است؛قهاا عقد بهع به  سادساً:

به همهن  شود و م  ناپذیر به زوجهخهار مجلس در نکاح موجب ضرر جبران، پذیرد و از سوی دیگر م  مشورت و بررس  صورت

 ( 321-322، 1233، عمهد زنجان ) 3د ندارد.دلهل است که در عقد نکاح خهار شرط و خهار رویت نهز وجو

 قمالوا:  -الشماف هه » گمردد:  مم   که عهن مطلب نقمل  گونه خهار مجلس مطرح شده است در کتا  الفقه عل  المذاهب االرب ه این

،  قمد عدممه  بل لو اشترط ال اقد عدم الخهار بطل البهع النه شرط یقتضم  ال  ،یثبت خهار المجلس ب د تمام ال قد بدون شروط الخهار

، 1131، الجزیمری ) .«و کل شمرط ال یقتضمهه ال قمد فهمو    ، الن الخهار ف  المجلس ثبت بالنص ال باالجتهاد فأصبح من مقتض  ال قد

113 ) 

مقمام او در    فوت کنمد ورثمه وی قمائ    یقبل از جدا شاف   حت  م تقد است اگر یک  از متبای هن م روف شاف   به نام االم؛ در کتا 

 (  1، 1139، الشاف  ) 9باشند. م  خهار مجلس بحث اعمال

خهار المجلس پمس از جریمان صمهغه ایجما  و قبمول بمدون        خهار المجلس و خهار الشرط. خهار در نزد شاف هه دو نوع است:

 شود زیرا این شرط شرط  است م  اشتراط ثابت است به طوری که اگر عاقدین شرط کنند که خهار مجلس نداشته باشند بهع باطل

 ءثابمت شمده نمه بمه اجتهماد پمس جمز        و چون خهار مجلس به نص البه ان بالخهار ما ل  یفترقا که عقد بهع اقتضای نبودن آنرا دارد

 :ثابت استآن  جمع شود خهار مجلس درآن  زیر دری  هر عقدی که شروط و قهود پنجگانه مقتضهات عقد شده است.
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 نهست.بالعوض خهار ی  در هبه عقد م اوضه باشد. اول:

 نکاح و خلع خهار ندارند. عقد به فساد عوض فاسد شود. دوم:

 مثمال دوم؛  ثمن و مثمن از بمایع و مشمتری.   مثال اول؛ .و یا بر منف ت دائم  م اوضه وارد بر عهن و از جانبهن الزم باشد سوم:

  منف ت  اسمت دائمم  پمس شمرکت و     مثل اینکه حق گذاشتن سر تهر همسایه را بر دیوار خویش به او بفروشد که این حق ارتفاق

 و اجاره و مساقات که م اوضه در آنها بمر منمافع    قرض که از عقود جائزه از طرفهن است و رهن که فقط از طرف راهن الزم است

  هر دائم  وارد است خهار ندارند.

 بنابراین در شف ه خهار نهست. .م امله به صورت تمل  قهری نباشد: چهارم

چون م ن  تسههل در ، خهار ندارند، و تقسه  پس حواله .م ن  بهع و م اوضه ظاهر بوده به طرز رخصت نباشد در م امله: پنج 

دوم  بهع را الزم و خهمار را سماقط کننمد.    اول مت املهن لفظاً :شود م  خهار المجلس به سه چهز ساقط از م ن  بهع است.تر  آنها ظاهر
و اگمر یکم  از    خهار مجلس ممدت م مهن نمدارد    اختهار خود مجلس عقد را ترك کنند. سوم به در مبه ه یا در ثمن تصرف نمایند.

  شمممود. مممم  مت ممماملهن فممموت کمممرد یممما دیوانمممه شمممد در نمممزد مالممم  و شممماف   خهمممار بمممه ورثمممه آنهممما منتقمممل        

 ( 131-132، 1231، شهخ السالم)

 حنبلی . فقه2-5
 ثابمممت ، در مجلمممس عقمممد هسمممتند  خهمممار مجلمممس را بمممرای مت اقمممدان ممممادام کمممه      ، فقهمممای شممماف   و حنبلممم   

، در نتهجه عقود م اوضم  را تما پایمان مجلمس عقمد      واند  دانسته و این حک  را برا اساا قهاا به همه عقود م اوض  تسری داده

  انمممممممد. جمممممممایز شممممممممرده و انتهمممممممای مجلمممممممس عقمممممممد را موجمممممممب لمممممممزوم عقمممممممد دانسمممممممته   
 (  322- 323، 1233، عمهد زنجان )

 ، یثبمممت خهمممار المجلمممس للمت اقمممدین    قمممالوا: -الحنابلمممه» رب مممه آممممده: در کتممما  الفقمممه علممم  الممممذاهب اال   
و لمو أقمام شمهرا أو أکثمرا اال اذا     ، فلکل واحد منهما امضاء ال قد و فسخه ما داما ف  المجلس، و لو ل  یشترطاه و لو ب د تمام ال قد

و ، و ذل  فان التفرق ف  هذه الحاله ال یسقط الخهارو نح، أو ظال  طلع علههما، کما اذا حملهما عل  التفرق سبع و نحوه، تفرقا کرها
 ( 112، 1131، الجزیری) «فلهس لواحد منهما الفسخ اال ب هب أو خهار شرط.، مت  ت  ال قد و تفرقا لزم البهع

کنمد   نم  و اشتراط نداشتن خهار عقد را باطل خهار المجلس برای مت اقدین ثابت است اگر چه شرط نکرده باشند حنابله گویند

ماند سه اممر دیگمر هم      م  و فقط در اسقاط خهار موثر است و اگر شرط کنند که خهار داشته باشند تفرق بال اثر است و خهار باق 

 مسقط خهار است:

 خهار را ساقط نمایند که در اصطالح فقها آنرا تخههر یا تخایر گویند. اینکه مت املهن خود ب د از اتمام عقد لفظاً اول:

که مجلس را ترك گفته متفرق شوند دلهل شاف   و احمد در مسقط بودن تخایر و تفرق حدیث  است که ابمن عممر از   این دوم:

اذا تبایع الرجالن فکل واحد منهما بالخهار مال  یتفرقا و . »اتفاق دارندآن  روایت کرده و تمام حفا  حدیث بر صحت( ص) پهغمبر

هرگاه دو نفر م امله کردنمد پمس    ترجمه:« ر احد هما الخر فتبای ا عل  ذل  وجب البهع.کانا جمه ا او یخهر احد هما اال خرفان خه



 دیگری را مخهر نکرده باشمد آن  که یک  از آنها که جدا نشده و با ه  باشند و مادام  هر کدام از آنها حق اخذ به خهار دارد مادام 

شود و  م  را تخههر کرد و هر دو بر قرار لزوم بهع م امله کردند بهع الزماگر یک  از آنها دیگری ( نگفته باشد که بهع را الزم گردان)

 شود. م  بدون اینکه بهع را فسخ کنند از ه  جدا شدند بهع الزم و خهار ساقط( اجرای صهغه از طرفهن) اگر پس از م امله

 ، شمممود نمممم  اینکمممه یکممم  از مت اقمممدین بمهمممرد زیمممرا خهمممار مممموروث نهسمممت و بمممه وارث منتقمممل          سممموم:

بایع در زمان خهمار  ی  شود و تصرف مالکانه نم  خهارش ساقط، ابو حنهفه نهز چنهن گوید اما به دیوانه شدن یا بههوش  یک  از آنها

 ( 131-131، 1231، شهخ السالم) به منزله فسخ بهع است.

منه الخهار و الخهار الیورث و امما   وان مات أحد هما بطل خهاره النه قد ت ذر» ابن قدامه در کتا  م روف المغن  اظهار داشته:

ال یبطل الن التفرق بااالبدان ل  یحصمل فمأن   آن  و یحتمل، الباق  منهما فهبطل خهاره أیضا النه یبطل بالتفرق و التفرق بالموت أعظ 

 ( 3، 1233، ابن قدامه) «حمل المهت بطل الخهار الن الفرقه حصلت بالبدن و الروح م ا.

 10ثابمت دانسمته اسمت.    ت  خهار مجلس را عالوه بمر بهمع در شمرکت و در صملح و در اجماره و در هبمه      البهو، در کشف القناع

 ( 339، 1113، البهوت )

 ... ادامه دارد

                                                           
ای فهما اذاء شرکه ف  ملکه بالنصف و نحوه بقسطه من ثمنه الم لوم، کما یات ، النهما صموره ممن صمور البهمع بتخههمر        المجلس )ف  الشرکه(یتبت خهار  -10

لم   یثبت خهمار المجلمس فم  )االجماره ع     )و( عن دین أوعهن أقر بهما. النه بهع کما یات  ف  بابه .و یثبت خهار المجلس )ف  الصلح عل  مال( الثمن. )و(

بأن أجره الدار مثال شهرا من االن .)أو(کانت الجاره عل  )نفع ف  الذمه( بمأن اسمتاجره لخهاطمه ثمو ، أو      )ولوکانت مدتها تل  ال قد( کدار و حهوان عهن(

 هنئذ بهع.النه ح الواهب )عوضام لوما( یثبت خهار المجلس )ف  الهبه اذا شرط فهها( بناءحائط و نحوه، الن االجاره نوع من البهع )و(
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