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چکيده
اين مقاله در برگيرنده آراء شهيد اول و حضرت امام خميني (ره) در بابهاي بيع وخيارات از کتاب-
هاي الدروس الشرعيه في فقه االماميه و تحرير الوسيله ميباشد .از اهداف اين پژوهش تطبيق نکته نظرات
اين دو فقيه در گذر زماني  700سالهي ما بين نگارش اين دو کتاب بوده تا عالقمندان به مباحث معامالت
به ويژه بيع و خيارات با مطالعه آن ديدي عميق به آثار فقهي متقدمين و نکته نظرات و نتايج حاصلهاش
داشته باشند .از نقاط اختالفي مهم در بحث بيع وخيارات ميتوان به دو مورد ذيل اشاره کرد .1 :شهيد
معاطات را در ايجاد عقد بيع حتي در کاالهاي کمبها کافي نميداند و با معاطات انتفاع در عوضين را مباح و
با تلف شدن ثمن يا مثمن معاطات را الزم ميداند در حالي که به نظرحضرت امام (ره) ،اقوي ،واقع شدن
بيع با معاطات در اقالم خرد و کالن هست و به نظر ايشان کليه چيزهايي که در بيع با صيغه معتبر است در
معاطات نيز معتبر است سواي صيغه و لفظ .2 .آيا اطالق ردّ ثمن يا مثمن به عين انصراف دارد؟ طبق نظر
شهيد اول ،طرفين ميتوانند به جاي عين ثمن يا مثمن ،بدل آن را تحويل دهند ،لکن امام آن را (حتي در
صورت تلف عين) جايز نميداند.
وازگان کليدي :امام خميني ،شهيد اول ،فقه اماميه ،بيع ،خيارات.

 .1کارشناسي ارشد فقه ومباني حقوق اسالمي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز.
 .2عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز.
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مقدمه
بخش بيع وخيارات از جمله مباحث مهم در فقه اسالمي است چرا که معاش وزندگي در جامعه بدون
دادوستد ومبادله ومعامله امکان پذير نيست .بديهي است شارع مقدس در اين امر مهم وجاري در زندگي
بشر احکام ومقرراتي را براي تنظيم عدالت وتسهيل امور بيان داشته است که از جمله اين احکام مي توان به
بخش خيارات وموارد اسقاط آن در فقه اشاره نمود.
با توجه به شخصيت شهيد اول وحضرت امام خميني(ره) برآن شديم که ابتدا به معرفي اين دوبزرگوار
واثرآنها در اين رساله اشاره اي گذرا بنمائيم.
شهيد اول و دروس الشرعيه في فقه االماميه
« شيخ محمد بن مکي معروف به شهيد اول يکي از فقهاي بزرگ شيعه است که به سال  734هجري
قمري در جبل عامل به دنيا آمده است ،ودر سال 751سالگي موفق به أخذ درجه اجتهاد از استادش «فخر
المحققين » گرديد.
فقهاي شيعه،شهيد را نخستين فقيهي دانسته اند که فقه شيعه را از آراء فقهاي عامه پيراسته گردانيده
است  ،از اساتيد شهيد اولمي توان از شيخ اسد الدين صائغ عموي پدرش که شهيد در جزين رياضيات
ومعقول را نزد وي فرا گرفته است نام برد  .همچنين از ديگر اساتيد او مي توان ازفخر المحققين محمد
فرزند عالمه حلّي ،جالل الدين سيد عبد الحميد بن سيد فخار موسوي حلي،طب الدين رازي نجم الدين
جعفر بن محمد بن نما حلي و ...را نام برد.
شهيد شاگردان فراواني را تعليم وتربيت داد که از آن جمله مي توان به شيخ فاضل مقداد بن عبد اهلل
سيوري ،صاحب کتاب کنز العرفان في فقه القرآن ،شيخ حسن بن سليمان حلي مولف مختصر المنافع ،
وشمس الدين محمد بن نجده مشهور به ابن عبد العالي وشمس الدين محمد بن عبد العالي کرکي عاملي
وشيخ زين الدين علي بن خازن حائري را ميتوان برشمرد.از جمله آثارگرانقدر شهيد اول مي توان به قوائد
وفوائد  ،رساله الفيه  ،غاية المراد في شرح نکث االرشاد ،رساله عقيده  ،رساله در تکليف وفروع آن  ،مسائل
ابن مکي ، 3و...
سرانجام ايشان در پي تهمت ها و گزارش هاي سوء که برعليه او تهيه وتنظيم شده بود حدود يک سال
در قلعه اي در دمشق زنداني گرديد ودر سال  786هجري قمري ودر عهد سلطنت برقوق به فتواي قاضي
بن براهان الدين (به جرم ارتداد) با شمشير کشته شد وجسد شريفش به دار آيخته وتا عصر آن روز سنگ
بارنش کردند سپس جسد شرفش را به آتش کشيدند وخاکسترش را به باد دادند.

 .3اين کتاب در سال  786همان سالي که مولف شهيد شده است  ،تاليف يافته وگويند آخرين تأليف شهيد همين است.
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آنچه قابل ذکر هستاين نکته ميباشد که قبل از شهيد اول  ،علماي شيعه ديگري نيز بودند که به مقام
رفيع شهادت نائل آمده باشند اما علت شهرت او به شهيد اول ،گذشته از شخصيت علمي او ،به نحوه غم
انگيز شهادتش مربوط مي شود که تاآن زمان کسي بدين گونه به شهادت نرسيده بود».

4

کتاب الدروس الشرعيه في فقه االماميه يکي از کتابهاي ارزشمند شهيد اول است و از جمله
آثاريادگاري وباارزش ايشان در اواخر حياتش براي ما محسوب مي شود.از ويژگي هاي اين کتاب مي توان
به استداللي بودن آن اشاره کرد  ،در واقع نويسنده در هر موضوع فقهي همواره سعي کرده است که به ارائه
مدرک قرآنييا روايي موجود بپردازد؛ويژگي ديگر کتاب اين مي باشد که نويسنده به آراء فقهاي ديگري چون
قاضي ابن برّاج وابن حمزه وشيخ طوسي وعالمه حلّي وديگر فقها در موضوعات مختلف توجه خاصي
داشته وبه بيان فتاواي آنها نيز پرداخته است.
امام خميني و تحرير الوسيله
«امام خميني در روز جمادي الثاني  1320هجري قمري مطابق با شهريور  1281هجري شمسي در
شهرستان خمين از توابع استان مرکزي ديده به جهان گشود.واز همان نوجواني به تحصيل علوم ديني
پرداخت ودر سال  1355او به عنوان استادي گرانقدر ومجتهدي عالي مقام در حوزه علميه معروف
گرديدوتدريس علوم منقول وخارج فقه واصول را در سال 1364ه ق همزمان با ورود مرحوم آيت اهلل
بروجردي به قم آغاز کرد.
از جمله اساتيد امام خميني مي توان به  :آيت اهلل حاج مير سيد علييثربي کاشاني  ،آيت اهلل حاج ميرزا
جو اد ملکي تبريزي،آيت اهلل حاج ميرزا محمد علي شاه آبادي و ...اشاره نمود.واز جمله افرادي که از مکتب
پرفيض ايشان کسب فيض نموده اند ميتوان شهيد آيت اهلل مطهّري ،شهيد آيت اهلل سيد محمد علي قاضي
طباطبائي ،شهيد مظلوم آيت اهلل بهشتي ،آيت اهلل مشکيني ،آيت اهلل شيخ جعفر سبحاني تبريزي ،آيت اهلل
شيخ عبداهلل جوادي آملي و  ...نام برد.
از تأليفات ايشان مي توان از کتابهايي همچون :شرح دعاي سحر ،مصباح الهدايه ،سر الصلواه،کتاب
البيع ،کتاب الخلل،رساله استصحاب ،رساله در موضوع علم واصول  ،تعليقة علي وسيلة النجاة  ،تحرير
الوسيلة و ...را ميتوان نام برد .امام خميني همانطور که در باال ذکر گرديد بر وسيلة النجاة شيخ ابوالحسن
اصفهانيحاشيه داشته اند ودر زمانيکه در ترکيه تبعيد بودند  ،به اين فکر افتادند حاشيه خود را در متن وسيله
درج کرده وبابهاي را که در وسيلة النجاة ذکر نگرديده شده است را به آن بيفزايند»

 .4رجوع شود به دواني ،ج.1364 ،4
.5رجوع شود به :عقيقي بخشايشي 1372،
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«در ميان آثار امام خميني کتاب تحرير الوسيلة به عنوان مهمترين رسا لة فتوايي وي شناخته شده که
شامل فتاواي وي در تمام أبواب فقه مي باشد.اين کتاب کتابي غير استداللي است که سرانجام اين کتاب
براي اولين بار در نجف ودر هنگام اقامت ايشان درآنجا منتشر گرديده است.اين کتاب درايران بخاطر
ممانعت هاي حکومت پهلوي با انتشارآن ،با عناويني چون "کتاب الفقه" و "وسيلة النجاة "چاپ و توزيع
گرديد.
ويژگي ديگر اين کتاب اين است که در اين کتاب مسائل جديدي چون سرقفلي  ،سفته  ،بيمه ،
عمليات بانکي و ....که امروزه مبتالبه مي باشد ذکر واضافه گرديده وازذکربسياري از مسائل غير مبتال به
وسيلة نجاة ابا نموده اند(».حکيميان ،علي محمد ،تحرير الوسيلة رساله فتوايي امام خميني ،موسسه آموزشي
پژوهشي فرهنگي ياران امين 15 ،شهريور )1389
تطبيقات بيع
-1درکتاب بيع شهيد اول ،صيغه هاي ايجاب وقبول به صورت الفاظ عربي ادا گرديده است مثال شهيد
بيان کرده که ايجاب عقد بيع به اين نحواست که بگويد  «:بعت » يا «شريت» يا «ملّکت» وقبول به اين
صورت است که خريدار يکي از الفاظ «ابتعت»«اشتريت»«ملکت»را بکار ببرد (شهيد اول 1426،ق ،ج3
،ص، )119در حالي که بنظر امام :بنا براقوي در عقد بيع عربيت الزم نيست بلکه با هرزبان ديگري نيز واقع
ميشود هر چند که فروشنده وخريدار عربي رابدانند درواقع به نظر امام عقد بيع باهرلفظ وتعبيري که مقصود
را در محاوره بفهماند واقع مي شود(موسوي همداني.،1387،مساله ،1ج،2ص) 510ونکته ديگر اين است که
شهيد براين عقيده است که الفاظ قبول با صيغه ماضي است وبا صيغه امر ومضارع واقع نمي شودوامام
درهمين مساله(يک)بيان ميدارد که ظاهراًمعتير نيست که قبول به لفظ ماضي تعبير شود بلکه باهر لفظ
مضارعنيز واقع ميشود هرچند که ايشان تعبير به ماضي را به احتياط نزديک تر دانسته اند(.نکته جالبي که
امام دارد اين است که گاهي ايجاب از قبول کفايت مي کند مثل جايي که يکي از متعاملين ديگري را براي
عقد وکيل کنديا هردو ثالثي را وکيل نمايند).
-2شهيد معاطات را در ايجاد وتشکيل عقد بيع حتي در کاالهاي کم بها کافي نميداند وبه سبب
معاطات انتفاع در عوضين رامباح وبه سبب تلف شدن ثمن يا مثمن معاطات را الزم مي داند(.شهيد
اول1426،ق،ج ،3ص)220:درحالي که بنظر امام اقوي  :واقع شدن بيع با معاطات دراقالم وکاالهاي خرد
وکالن هست( موسوي همداني،1387 ،ج،2مساله ،6ص )513وبنظر ايشان کليه چيزهايي که در بيع با صيغه
معتبر است در معاطات نيز معتبر است سواي صيغه ولفظ( موسوي همداني،1387،ج،2مساله.7ص()514در
واقع امام معاطات را نوعي بيع محسوب ميکند که درآن حتي خيارات نيز جاري ميشود).
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-3در شروط خريدار:شهيد عقدکودک را باطل ميداند هرچند ولي او اذن يااجازه داده باشد واظهار
ميدارد که فرقي نيست در اينکه کودک يامجنون نسبت به مال خودشان عقد را جاري کنند يا مال ديگران ،نه
بااذن مالک يا بدون آن اذن (شهيد اول1426،ق ،ج،3ص )220امام خميني با همين لفظ در بحث شرايط
فروشنده وخريداربيان ميدارد که کودک حتي با اذن ولي نميتواند وکيل کسي در خريدوفروش کاالي خطير
شود.وهمينطوراگر وکالت صغير تنها در اجراي صيغه باشد به طوري که معاطات بين دونفر بالغ انجام
شدهصحت آن خالي از اقرب نيست( موسوي همداني،1387،ج،2ص ،)517بنابراين امام کودک مميز را
بطور کلي مسلوب العباره نميداند ودر نهايت بيان ميکند که در اين مورد ترک احتياط سزاوار نيست.
.4در بحث اجازه در بيع فضولي شايان ذکر است که امام اجازه را عالوه بر بيان لفظي شامل کنايات
وهمچنين عملي را که به حسب عرف از رضايت باطني مالک خبر دهد(مانند تصرف در ثمن در حال توجه
به معامله) را نيز معتبر دانسته اند(.موسوي همداني،1387،ج،2مساله .6ص)522در حاليکه به نظر شهيد
اجازه با سکوت محقق نمي شود (.شهيد اول1426 ،ق،ج ،3ص )222
.5دربحث اجازه در معامله فضولي مبني بر اينکه آيا اجازه مالک کاشف از صحت عقد(فضولي
)ازهمان هنگام وقوعش بوده ياازحين وقوع اجاه مالک صحيح مي شود؟شهيد براين نظر است که اجازه
مالک ناقل مالکيت از هنگام عقد است (شهيد اول1426،ق،ج،3ص )221در حالي که در اين موضوع امام
نظر صريحي را در مورد کاشفيت يا ناقليت اجازه بيان نکرده ودر نهايت قائل است که احتياط ترک
نشودوطرفين معامله نسبت به نماءات با يکديگر مصالحه بکنند (.موسوي همداني،1387،ج،2مساله
،7ص)523
.6شهيد در مبيع موزون،مشاهده را کافي نمي داند( شهيد اول1426،ق،ج،3ص )224اما امام عرف را
مالک مي داند وقائل است که اگر بيع چيزي با وجود قابل وزن بودن ،با مشاهده متعارف ومرسوم است،
مشاهده از توزين کفايت مي کند تا آنجا که در گوسفند ذبح شده وسلّاخي نشده  ،مشاهده را کافي مي
دانند (.موسوي همداني،1387.ج،2مساله .2ص )536
 .7شهيد بطور مطلق قدرت بر تسليم را در مبيع شرط دانسته است(شهيد اول1426 .ق،ج،3ص )229
امام در اين جا مي افزايد :چنانچه بايع ،قدرت بر تسليم ندارد لکن مشتري بر بدست آوردن مبيع قادر است،
بيع –علي الظاهر – صحيح خواهد بود (موسوي همداني،1387،ج ،2مسأله  ،6ص)541
 .8شهيد بطور مطلق مي فرمايد:بيع رهن جايز نيست مگر با رضايت مرتهن (شهيد
اول1426،ق،ج،3ص )229اما امام در يک صورت  ،اجازه مرتهن را الزم نمي داند :جايي که بعد از بيع ،
فک رهن صورت مي گيرد( .موسوي همداني،1387،ج،2مساله ،4ص)538
 .9اگر براييک کاال دو قيمت مطرح شود:قيمتي براي حالت نقد وقيمتي براي حالت نسيه .درصحت
چنين بيعي اختالف نظر است:شهيد به بطالن آن تمايل دارد ونهي وارده از دو بيع در يک عقد ونيز جهل به
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ثمن را دليل مي آورد (.شهيد اول1426 ،ق،ج،3ص )233لکن امام بطالن چنين بيعي را قابل اشکال مي داند
وقول به صحت را براين اساس که قيمت کمتر براي بايع باشد ولو در حالت نسيه اي  ،بعيد نمي داند
ونهايتاً به احتياط توصيه دارند(.موسوي همداني،1387 ،ج،2مساله.2ص)579
 .10چنانچه براييک کاال دو قيمت مطرح شود براي دو مدت،شهيد صحت اين بيع را اقرب وقيمت
کمتر را الزم مي داندوتأخير مشتري را جايز مي شمارد.به نظر ايشان عقد از طرف بايع ،الزم است زيرا به
قيمت کمتر راضي است ومقدار افزوده شده رباست وبه همين خاطر در روايت نهي شده  ،هر چند اين نهي
مانع از صحت بيع نيست ( شهيد اول1426.ق،ج،3ص)234اما امام بطالن چنين بيعي را بال اشکال مي
داند(موسوي همداني،1387،ج،2مسأله .2ص )579
 .11در مورد قبض منقول ،شهيد معتقد به«وضع فييد»( بر دست طرف مقابل قرار دادن ) مي باشد
(شهيد اول1426،ق،ج،3ص  )245اما امام کفايت «رفع يد» (دست کشيدن از مال) را بعيد نمي داند (
موسوي همداني ،1387،ج،2مسأله .1ص)579
 .12چنانچه مبيع قبل از قبض،معيوب گزدد،مشتري خيار فسخ دارد .امّا آيا مي تواند بجاي فسخ ،ارش
بگيرد؟شهيد باتعبير« أقوي »جواب مثبت مي دهد (شهيد اول1426،ق،ج،3ص )244اما امام«،عدم حق اخذ
ارش » را أقوي مي داند ( .موسوي همداني،1387 ،ج،2مسأله ،2ص)579
. 13شهيد وامام هردو قائلند که در صورت تلف بخشي از مبيع ،مشتري خيار فسخ دارد،اما در مورد
تالف اختالف نظر دارند:شهيد معتقد است که آن در ضمان بايع خواهد بود( وبايد در صورت عدم فسخ ،
ذمه خود را بري کند) ( شهيد اول1426،ق ،ج،3ص  )244لکن امام قائل به انفساخ عقد نسبت به بخش
تالف مي باشد که در نتيجه ما به ازاي آن از ثمن به مشتري بر مي گردد( .موسوي همداني،1387،ج،2مسأله
.3ص)580:
 .14هرگاه شخصي کااليي را بخرد وسپس با اخذ نصف يا ثلث ثمن ،ديگري را در نصف يا ثلث آن
کاال شريک کند،آيا اين امر حقوقي که بدان تشريک گفته مي شود ،بيع محسوب مي شود يا خير؟ شهيد آن
را بيع مي داند ( شهيد اول1426،ق،ج،3ص) 254اما امام مردّد است لکن مي گويد :اگر بيع باشد  ،بيع توليه
خواهد بود (موسوي همداني،1387،ج،2مسأله ،7ص.)608:
 .15درصورتي که زراعت با شرط جدا نمودن فروخته شود بنا به نظر شهيد وامام در اين مساله چيدن
ودرو کردن زراعت بر عهده مشتري خواهدبود واگر مشتري از درو نمودن ابا نمايد يا فروشنده آن را مي
برد ،ويافروشنده با گرفتن اجرتي آن را برزمين مي گذارد (شهيد اول1426،ق،ج ،3ص )271بااين تفاوت که
امام اظهار مي کنند که در چيدن زراعت توسط بايع ،نزديکتر به احتياط هست که اگر امکان داردقبالاز حاکم
(در اين مورد)اجازه بگيرد سپس امام اين بحث را بيان مي کنند که اگرزراعت چيده شود تا به سنبله بنشيند
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آن سنبله ملک چه کسي خواهد بود؟در نهايت ايشان معتقد به مصالحه وصلح طرفين در اين موضوع مي
باشند(.موسوي تهراني،1387،ج،2مسأله ،11ص)613
 .16درصورتي که صاحب باغ تنه درختان را فروخته وميوه را براي خودنگه بدارد وآبياري بر هردو
(بايع ومشتري)جايز است.اما در صورتي که يکي از طرفين به خاطر آبياري متضرر شود يا حقوق هردو
باهم مقابله پيدا بکند هر دو بزرگوار شهيد وامام خميني معتقدند که در اينجا دو احتمال وجود دارد که
تقديم حق مشتري خالي از رجحان نيست .اما در نهايت شهيد بيان مي کنند که اين مساله منحصر به
ضرورت مي باشد که اگر باهم نزاع کنند ،حکم حکم عرف است(.شهيداول1426،ق،ج،3ص )272وامام نيز
نزديک تر به احتياط ميدانند که تقديم يکي بر ديگر مصالحه وتراضي صورت بگيرد(موسوي همداني،1387،
ج،2مسأله ،2ص)573
 .17شهيد اول بيع مزابنه را باطل مي داند وآن بيع ميوه نخل در مقابل خرما است وايشان بيان ميدارد
که قول اقرب :تسري دادن اين حکم به (بيع)ساير ميوه ها مي باشد(شهيد اول1426،ق،ج،2ص )273امام نيز
بيع مزابنه را جايز نمي داندوتسري دادن اين حکم به ساير ميوه ها رانزديکتر به احتياط ميداند اما در نهايت
بيان

ميدارند

که

اقوي

ملحق

نبودن

وعدم

تسري

اين

حکم

ميباشد

(موسوي

همداني،1387،ج،2مسأله،9ص( )612يعني اقوي آن است گه مي توان ميوه درختي را به مقداري از ميوها
يهمان در خت فروخت).
 .18شهيداول بيع محاقله را باطل ميدانند وآن بيع سنبل گندم وجو در مقابل دانه اي ازجنس خودشان
مي باشد(شهيداول1426،ق،ج،3ص )274امام خميني نيز داراي چنين نظري مي باشد اما نکته اي که ايشان
به آن اشاره نموده اند اين است که آيا محاقله شامل فروختن سنبله گندم به جو وسنبله جو به گندم هم مي
شود؟که بنظر امام اينجا محل اشکال است.وايشان خصوصا در فروختن سنبله جو به گندم قائل به احتياط
هستندوبيان مي دارند که اقوي آن است که اين حکم شامل غير گندم وجواز قبيل برنج وذرت وغير آن دو
نمي شود هرجند که اگر جاي بدانيم به احتياط نزديکتريم(.موسوي همداني،1387،ج،2مسأله 12ص)614
 .19شهيد اول بيع آن چيزي که مقصود از ثمره آن قسمت زير زمين آن است چون هويج ،سير،پياز که
در خاک پنهان مي شود بخاطر اينکه اين امر در عرف ثابت هست جايز مي داند(.شهيد
اول1426،ق،ج،3ص )275در حالي که امام خميني بيان مي دارد که جواز فروختن (چنين محصولهايي)قبل
از کندنش مشکل است ،امادرمثل پياز بيان مي داردکه چون قسمت پيداي آن نيز مطلوب است فروختن
همان قسمت به تنهايي ونيز منضم به آن چه که در زير زمين جايز مي باشد(موسوي
همداني،1387،ج،2مسأله ،15ص )616
 .20در جايي که بر دالل بيان شده که کاالييي را به قيمت مشخص (مثال 10تومان که راس المال
اوست) بفروشد واگر آن را زيادتر فروخت آن مقدار زائد براي او باشد ؛ در اين حالت اگر دالل کاال را از
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قيمت تعيين شده از راس المال ،کمتر فروخت در اين حالت به نظر شهيد اول  ،دالل اگر کاال را قيمت
خودش کمتر بفروشد قيمت ( ناقص را خود او) جبران مي کند(شهيد اول1426،ق،ج،3ص .)254وامام نيز
بيان داشته اند که در اين حالت اين بيع فضولي مي باشد که موقوف به اجازه آن شخص (يا تاجر) مي
باشد(موسوي همداني،1387،ج،2مسأله ،6ص.)607
 .21به نظر شهيد اول صيغه «تقايلنا» «تفاسخنا» «أقلتک» وصيغه قبول از طرف ديگري ،براي اقاله معتبر
مي باشد(شهيد اول1426ق،ج،3ص )281وامام بيان مي دارد با هر عبارتي که مقصود در بين اهل محاوره
بفهاند تعب ير وواقع مي شود وعربي بودن عبارت  ،در بيان اقاله معتبر نيست وايشان بيان داشته اند که اقاله
ظاهراً به طور معاطات نيز واقع مي شود وبدون اينکه لفظي را به ميان آورند اقاله را مي توانند فسخ
نمايند(.موسوي همداني،1387،ج،2ص)620
 .22هر حيواني که در ملک فروشنده باشد مي تواند آن را بصورت بيع جزء معلوم مشاعي فروخت که
در اين مورد شهيد بيان مي دارد اين چنين بيعي صحيح است مگر با وجود مانعي چون وقف ونداشتن
قدرت بر تسليم آن وبه نظرايشان فروش بعض معين چون سر وپوست بنا بدليل روايت صحيح مي باشد که
در اين صورت اگر حيوان را ذبح کند آن دو را مالک مي شود ودر غير اين صورت فروشنده نسبت به
قيمت سر وپوست با مشتري مالک مي شود(شهيد اول1426،ق،ج،3ص.)255امام خميني نيز معتقد به
صحت فروش سهم مشاع از حيوان مي باشد اما بااين تعليق که ايشان فروش بعض معين مثل سر يا پوست
را درصورتي که حيوان حالل وقابل خوردن نباشد ويا اصالً اگر حالل گوشت است اما آن را به خاطر
گوشتش نمي خرد بلکه آن صرفاً براي سواري وحمل يا بار بري و ...است وفروختن سر يا پوست را در
اين حالت جايز نمي داند(موسوي تهراني،1387،ج،2ص)617
تطبيقات خيار
 .1در بحث خيار مجلس،شهيد به اختصاص آن براي عقد بيع اشاره کرده است (شهيد اول
1426،ق،ج،3ص  )305لکن امام به صراحت اين مسأله را تذکر نداده است .در مورد مالک افتراق  ،قضيه
برعکس است ؛ امام به روشني بر عرفي بودن آن تأکيد کرده (موسوي همداني،1387،ج،2ص )542:اما شهيد
تصريح به آن نکرده است (شهيد اول 1426 ،ق،ج،3ص)306
در بيان شهيد به احکام وفروعات بسياري پرداخته ( شهيد اول1426،ق،ج،3صص  305تا  )308ولي
در بيان امام تنها به اصل مسأله در حد سه سطر اکتفا شده است .
 .2در بحث خيارشرط  ،شهيد به روشني صحت اين خيار را در تمامي عقود به غير از نکاح بيان مي
دارند (شهيداول1426،ق،ج،3ص  )308ولي امام به طور مجمل بيان داشته که اين خيار در بسياري از عقود
الزم جريان دارد(.موسوي همداني،1387،ج ،2مسأله ، 2ص )545
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 .2خيار شرط :در بيع خياري امام بيان داشته اند که ظاهراً اينکه براي فروشنده شرط کنند که اگر
قسمتي از ثمن را برگرداند حق فسخ معامله ويا أ خذ معادل آن مقدار بها از مبيع را مي تواند داشته باشد
صحيح مي باشد(موسوي همداني  ،1387،ج،2مسأله ،3ص )545در حالي که شهيد جايز بودن چنين امري
را محل تأمل قرار داده است ودر اين مورد نظر صريحي را بيان نداشته اند(شهيد اول،1426،ج،3ص )311
 .3آيا اطالق ردّ ثمن يا مثمن به عين انصراف دارد ؟ جواب شهيد منفي است (شهيد
اول،1426،ج،3ص  )310اما امام جواب مثبت مي دهد (موسوي همداني،1387،ج ،2مسأله ،10ص) 510
بنابراين طبق نظر شهيد طرفين مي توانند بجاي عين ثمن يا مثمن ،مثل يا بدل آن را تحويل دهند لکن امام
آن را  -حتي در صورت تلف عين – جايز نمي داند.
 .4خيار مايفسده المبيت:خيارآن چيزي که بواسطه ماندن درشب فاسد مي شود نکته ي قابل ذکر در
اين خيار اين مي باشد که شهيد بيان مي دارند به قول اقرب ،بودن اين خيار وحکم آن براي هر چيزي است
که زود دچار فساد مي شود يا ترس فاسد شدن آن مي رود بنابرين اين خياررا اختصاصي به شب نمي
داند(شهيد اول1426،ق،ج،3ص. )316الزم به ذکر است که امام خميني اين خياررا به عنوان خيار مستقلي
محسوب نکرده وآن را تحت مسأله اي از مسائل خيار تأخير مورد بحث قرار داده است(.موسوي
همداني،1387،ج،2مسأله ،6ص )563
 .5خيار غبن:به نظر شهيد اول خيار غبن فوري است( شهيد اول1426،ق،ج ،3ص )318اما آنچه از
سخنان امام بر ميخيزد اين است که ايشان دراعما ل فوري اين خيار مسامحه کرده اند مثل موردي که
شخص به خاطر غرضي که دارد فسخ را تأخير انداخته ظاهر اين است که خيارش باقي است که درنهايت
ايشان بيان مي دارند که نبايد تأخير به اندازه اي باشد که غابن در اثر بالتکليفي متضرر شود که اگر به اين
حد نرسد خيارمغبون را باقي ميداند(.موسوي همداني،1387،ج،2مسأله  ،3ص )522
 .6در بحث خيار رؤيت اگر متعاملين شرط اسقاط اين خيار را بکنند نظر شهيد اول اين است که عقد
بخاطر وجود غرر باطل است (شهيد اول1426،ق،ج،3ص  )318امام خميني اين شرط را در صورتي که
موجب غرروجهالت نشود (طوري که طرف آگاهي داشته باشد که در مقابل ثمني که مي دهد چه چيز وچه
نوع کااليي را در يافت مي کند)صحيح مي داند (موسوي همداني،1387،ج،2مسأله  ،4ص )565
 .7خيار تدليس بخاطر بحث از کنيز وتصريه که امروزه موضوعاً منتفي است حذف گرديده است.شايان
ذکر است امام در کتاب تحرير الوسيله خويش به اين خيار اشاره اي ننموده اند.
 .10از موارداسقاط کننده خيار عيب،علم مشتري است که شهيد آن را به عنوان مورد اسقاط کننده عيب
مي داند(شهيد اول1426 ،ق ،ج،3ص  )326گفتني است امام خميني بطور صريح اين مورد بديهي را از
موارد اسقاط ذکر نکرده اند چه بسا ايشان بخاطر قاعده اقدام به ذکر اين مورد نپرداخته اند يا ميتوان از
جمله (اذا وجد المشتري) اين را برداشت کرد که مشتري قبالً علم نداشته وبعداً متوجه آن شده است.
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 .11در بحث خيار عيب،اگر بين قيمت گذاران کاالي صحيح ومعيوب اختالف نظر بوجود آيد شهيد
اول قائل به اين است که در اين صورت قيمتي که باهمه قيمت ها نسبت مساوي داشته واز بين دو قيمت
نصف آن دو گرفته مي شود(.شهيد اول1426،ق،ج،3ص)332
اما نظر امام خميني اين مي باشد که خريدار وفروشنده از راه مصالحه مسأله را فيصله بدهند ودر
نهايت ايشان معتقدند که بعيد نيست در بعضي ازصورمرجع حل اختالف باقرعه باشد( موسوي
همداني،1387،ج،2مسأله ،5ص)569
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نتيجهگيري
با توجه به آراي شهيد اول وامام خميني در اين تحقيق  ،به نتايجي دست يافتيم که از آن جمله مي
توان بيان نمود که :
* ذکر مصاديق وفروع مباحث در کتاب الدروس شهيد اول بسيار چشمگيرتر از تحرير الوسيلة است
؛در واقع امام در کتاب خويش غالباً به ذکر موضوع اصلي ومسائل بارز در ارتباط با آن ها پرداخته است .
* هر دو بزرگوار در فتاوايشان به نقش زمان وعرف عنايت داشته اند.
* در غالب موارد فتوا ونظر هر دو بزرگوار يکي است(.مثل مسأله خيار حيوان).
* در بررسي هاي بعمل آمده مواردي نيز به چشم مي خورد که فتاواي آنها با همديگر مخالف ومتضاد
با همديگر است (.همچون مسأله بيع با معاطات در کاالهاي خرد يا کالن).
* و نيز به اين نتيجه دست يافتيم که مورادي بوده است که هر دو بزرگوار با آن قدرت علمي
واستنباطيشان نظر صريح خود را در آن موراد ذکر نکرده اند(.همچون مسأله کاشفيت يا ناقليت اجازه مالک
در صحت عقد در معامله فضولي که امام نظر خويش را در اين مورد بيان ننموده اند).
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