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چکیده
خيار شرط از جمله نهادهای حقوقی پركاربرد در فقه و حقوق اسالمی و تأثيرگذار در روابط بين متعاقدين 
تبيين كرده اند. يكی از  قراردادها می باشد كه فقهای مذاهب اسالمی كم و كيف و شرايط و ضوابط آن را 
مباحث مهم و اختالف برانگيز پيرامون اين خيار، آن است كه آيا مدت خيار، حتمًا متصل به عقد باشد، يا 
اينكه می تواند منفصل از آن هم باشد؟ همه مذاهب اسالمی اصل خيار شرط را پذيرفته اند؛ جمهور فقهای 
اهل سنت، منفصل بودن آن را صحيح نمی دانند، اما فقهای اماميه و ابويوسف حنفی شرط منفصل را صحيح 
می دانند. يافته های اين پژوهش كه به روش توصيفیـ  تحليلی انجام شده است، نشان می دهد كه نظريه اماميه 
و ابويوسف به دليل وجود مصلحت عقاليی و اطالق داليل مشروعيت خيار شرط و عموم روايت »المؤمنون 
عند شروطهم« و عدم تخصيص يا تقييد آنها و نيز شمول فلسفه مشروعيت خيار شرط، از قوت بيشتري 

برخوردار است. در نتيجه، قرارداد شرط منفصل صحيح خواهد بود.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت(
سال پانزدهم/ دوره جدید/ شماره 52/ پاییز و زمستان 1398

صص 28-34 )مقاله پژوهشی(

کلیدواژه ها: خیار، شرط، متصل، منفصل، مذاهب اسالمی.

28

م 
ده

انز
ل پ

سا
13

98
ن 

ستا
زم

 و 
یز

پای
 -

52
ره 

ما
ش



مقدمه
يكی از انواع خيارات در معامالت، خيار شرط است؛ 
يعنی خياری كه با شرط كردن آن، در ضمن عقد به 
به  را  معامله  طرفين،  كه  معنی  اين  به  می آيد؛  وجود 
اين شرط منعقد می كنند كه يكی از آنان، يا هردو و يا 
شخص ثالثی، حق فسخ معامله را ظرف مدت معلوم 

داشته باشد.
با  كه  است  مجاز  الزمی  عقود  در  تنها  شرط،  خيار 
رضايت طرفين عقد، قابليت فسخ را دارند، اما عقود 
غير الزم ذاتًا نياز به  شرط خيار ندارند. شرط خيار 
در دو عقد سلم و صرف نيز درست نيست؛ زيرا يكی 
المال  رأس  كه  است  اين  سلم،  بيع  از شرايط صحت 
سلم، در مجلس عقد، قبض شود. در عقد صرف نيز، 
شرط است كه عوضين، در مجلس عقد قبض شوند و 
شرط خيار، مقتضی تأخير قبض از مجلس عقد است 
و چنانچه، قبض از مجلس عقد مؤخر شود، عقد فاسد 
می شود. بنابراين شرط گذاشتن خيار در اين دو عقد 

درست نخواهد بود.1
فقهای مذاهب اسالمی، همگی اتفاق نظر دارند كه مدت 
شرط بايد معلوم و مضبوط باشد. عقد با خيار شرط 
اين  بگويد:  فروشنده  كه  اين است  مانند  بدون مدت، 
مال را به تو فروختم، به شرط اينكه حق خيار داشته 
باشم، يا با مدت نامعيّن و مجهول، مانند آمدن حاجيان 
از مكه است، و يا به صورت مطلق، مانند اين است كه 
فروشنده بگويد: اين مال را به تو فروختم، مشروط بر 
اينكه برای مدتی حق خيار داشته باشم. خيار شرط به 
صورت موبد را درست نمی دانند و در چنين مواردی 
عقد نزد حنفيه فاسد و نزد شافعيه، حنابله و مشهور 
انجام  معتقدند  مالكيه  اما  است.2  باطل  اماميه  فقهای 
پيدايش  صورت  در  و  است  جايز  معامله ای  چنين 
را  آن  مدت  عرف،  براساس  می تواند  حاكم  اختالف، 
معلوم كند و در صورت اطالق مدت خيار، بايد آن را 

1. رد المحتار، ج4، ص50؛ الفقه اإلسالمی و أدلته، ج4، ص255.
2. بدائــع الصنائع، ج5، ص174؛ جواهر الكالم، ج23، صص32و33؛ 

المهذب، ج3، ص10؛ المغنی، ج5، ص305.

حمل بر عرف نمود، ولی در صورت شرط كردن مدت 
زياده بر عرف، موجب بطالن عقد می شود.3

آن  زمان  مدت  درباره  مدت،  تعيين  به  معتقدان 
شرح  به  ديدگاهها  مشهورترين  كه  دارند  اختالف نظر 

ذيل است:
و  شافعی  ابوحنيفه،  آنها  رأس  در  و  فقها  از  گروهی 
زفر، مدت خيار را مقيد به سه روز می دانند و اختيار 
گذاشتن بيش از سه روز را جايز نمی دانند.4 اين دسته 
از فقها به رواياتی از جمله روايت »الخيار ثالثة أيام«5 
و روايت حبان بن منقذ كه پيامبر)ص( به او سه روز 
ثم  خالبة  ال  فقل:  بايعت  »إذا  فرمود:  و  داد  اختيار 
أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثالث ليال«؛6 »هرگاه 
سپس  ندارد،  وجود  فريبكاری  بگو:  كردی،  معامله 
شما هر كااليی كه خريدی تا سه روز اختيار داری«، 
تمسك جسته اند و معتقدند مشروعيت خيار برخالف 
قياس است و بنابراين آن را منحصر و محدود به همان 

مقدار وارد شده در نص می دانند.
و  حنابله،  اماميه،  فقهای  منظر  از  شرط  خيار  مدت 
به  بستگی  ابوحنيفه،  شاگردان  از  محمد  و  ابويوسف 
توافق و رضايت طرفين دارد و منوط و مقيد به مدت 
انديشيدن  برای  گذاشتن  خيار  زيرا  نيست؛  خاصی 
اين  برای  بسا سه روز  و مشورت كردن است و چه 
سه  از  بيش  انديشيدن  به  نياز  و  نكند  كفايت  منظور 
چنانچه  گران قيمت،  كاالهای  در  به ويژه  باشد،  روز 
سرخسی از عمر بن خطاب نقل كرده است كه ايشان 
برای فردی نسبت به خريد شتری دو ماه مدت اختيار 
در  كه  روز  سه  قيد  آن  رو،  اين  از  گرفت.  نظر  در 
پيامبر)ص(  تشخيص  براساس  آمده،  حبان  حديث 
در حق او كافی بوده است. از طرفي آنچه برای يك 
ديگری  حق  در  است  ممكن  می كند،  كفايت  شخص 

3. بداية المجتهد، ج2، ص169.
4. الهداية، ج5، ص31.

5. السنن الكبری، ج5، ص450.
6. مختصــر صحيح البخــاری، ص420، ح2117؛ صحيح مســلم، 

ص632، ح3860؛ سنن ابن ماجه، ص544، ح2355.
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فوق،  حديث  در  مذكور  تحديد  بنابراين  نباشد،  كافی 
نمی تواند مانع از اين باشد كه كسی بيش از اين مدت 

را شرط بگذارد.7
نياز  و  حاجت  مدت،  تعيين  معيار  معتقدند  مالكيان 
طرفين می باشد كه ممكن است موارد و حاالت آن نيز 
از شرط خيار،  باشد؛ زيرا هدف  متفاوت و گوناگون 
انجام آزمايش  امتحان و آزمايش كردن مبيع است و 

هم بر حسب كاالها متفاوت می باشد.8
معتقد  اهل سنت  معاصر  فقهای  از  عثمانی  محمدتقی 
نص  اينكه  و  اختيار  مشروعيت  به  توجه  »با  است: 
صحيحی نسبت به نفی بيش از سه روز وجود ندارد، 
جواز بيش از سه روز راجح به نظر می رسد و امكان 
تفاوت مدت در كاالهای مختلف وجود دارد، اما نبايد 
و  مردد  را  قرارداد  كه  بكشد  طول  اندازه ای  به  مدت 
معلق نگهدارد؛ حال آنكه برای انديشيدن و فكر كردن 

به چنين كااليی نياز به اين همه زمان نيست«.9
پيرامون خيار شرط  از مسائل مورد بحث  حال يكی 
اين است كه آيا زمان خيار شرط حتمًا بايد متصل به 
زمان عقد باشد؛ يعنی خيار شرط از زمان عقد شروع 
مثاًل  باشد؟  عقد  از  جدا  و  منفصل  می تواند  يا  شود؟ 
فروشنده بگويد: اين مال را فروختم به شرط اينكه از 
ماه آينده به مدت يك هفته حق فسخ داشته باشم. چه 
كسانی خيار منفصل را قبول دارند؟ و چه كسانی آن 
را نمی پذيرند؟ داليل معتقدان به خيار منفصل چيست؟ 
داليل كسانی كه خيار منفصل را قبول ندارند، چيست؟ 
مقاله حاضر در صدد است با بهره گيری از ديدگاههای 
پاسخ  فوق  سؤاالت  به  اسالمی،  مذاهب  فقهای  فقهی 
دهد و ضمن بيان مبانی و مستندات موافقان و مخالفان 
خيار شرط منفصل، به تحليل داليل پرداخته و نظريه 

برتر را تبيين نمايد.

7. جواهــر الــكالم، ج23، ص32؛ المبســوط، ج13، ص41؛ بدائع 
الصنائع، ج5، ص174؛ المغنی، ج5، ص305؛ الفقه اإلســالمی و أدلته، 

ج4، ص256.
8. بداية المجتهد، ج2، ص207؛ الفقه اإلسالمی و أدلته، ج4، ص257.

9. فقه البيوع، ج2، ص868.

دالیل موافقان خیار شرط منفصل
فقهای اماميه و ابويوسف از شاگردان ابوحنيفه، معتقدند 
در خيار شرط، مدت می تواند متصل به عقد، يا منفصل 
از آن باشد؛ يعنی شروع مدت، چند روز پس از انعقاد 
عقد باشد. بنابراين هردو صورت جايز است، چنانچه 
شيخ انصاری از فقهای اماميه در المكاسب می نويسد: 
»ال فرق بين كون زمان الخيار متصاًل بالعقد أو منفصاًل 
عنه؛ لعموم أدلة الشرط. قال فی التذكرة: لو شرط خيار 
الغد صح عندنا«،10 همچنين در الفتاوی التاتارخانية از 
منابع فقهی احناف آمده است: »رجل اشتری شيئًا فی 
رمضان  شهر  بعد  أيام  ثالثة  بالخيار  أنه  علی  رمضان 
فسد العقد فی قول أبی حنيفة و قال محمد: له الخيار 
فی رمضان و ثالثة أيام بعد شهر رمضان و يجوز البيع. 
و روی عنه )محمد( قال: ثالثة أيام بعد الشهر علی أن 
ال خيار لك قبل هذا لم يجز و عند أبی يوسف الخيار 
ثالثة أيام بعد الشهر؛ و عن أبی يوسف أنه إذا باع شيئًا 
فالبيع جائز و ال  بعد سنة  يومًا  لنفسه  الخيار  و شرط 
خيار له فی السنة فإذا مضت السنة فله الخيار يومًا«.11
به عام  اثبات نظريه خويش،  ابويوسف برای  اماميه و 
بودن ادله لزوم وفای به شرط از جمله روايت معروف 
»المؤمنون ]يا المسلمون[ عند شروطهم«12 كه مي گويد: 
مؤمنان بايد به شروط و تعهدات بين خود عمل كنند، و 
در منابع فقهی و حديثی شيعه و اهل سنت آمده است، 
و  است  عام  روايت  اين  می گويند:  و  نموده  استدالل 

شامل هردو نوع شرط می شود.

نقد و تحلیل دالیل موافقان
شايد با توجه به اينكه موسوی بجنوردی از مجتهدان 
بيان  الفقهية، ذيل عنوان »فی  القواعد  اماميه در كتاب 
العقود«،  ضمن  فی  الواقعة  الشروط  صحة  شرائط 
می گويد: »الشرط الثالث: أن يكون مما فيه غرض معتد 

10. كتاب المكاسب، ج5، ص113.
11. الفتاوی التاتارخانية، ج9، ص52.

12. وسائل الشيعة، ج12، ص353؛ مختصر صحيح البخاری، ص448؛ 
سنن ابی داود، ج2، ص511، ح3594.
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و أدلة  لغواً  العقالء، إن لم يكن كذلك فيكون  به عند 
هذا  مثل  عن  منصرفة  تكون  بالشروط  الوفاء  وجوب 
الشرط«،13 از سوی مخالفان خيار شرط منفصل ترديد 
شود كه در خيار شرط منفصل، غرض عقاليی وجود 

ندارد، تا مشمول ادله وجوب وفای به شرط شود.
كه  هستند  عقال  معمواًل  درمی يابيم  تأمل  از  پس  اما 
مقصود  آنان  قطعًا  و  می گذارند  را  شرطهايی  چنين 
داشت،  خواهند  نظر  مد  را  به  معتد  غرض  و  صحيح 
به عنوان مثال پدری كه فرزندش در خارج از كشور 
به  نوروز(  )عيد  خاص  تاريخ  در  و  می خواند  درس 
كشور بازمی گردد و پدر ماشين يا منزلی را برای او 
می خرد و در ضمن عقد بيع، شرط می كند كه در تاريخ 
خاص )عيد نوروز سال آينده( حق فسخ داشته باشد، 
هدفش اين است كه اگر فرزند او آن ماشين يا منزل را 
پسنديد، بردارد، در غير اين صورت بتواند آن را فسخ 
تحوالت  و  ارز  نوسانات  به  توجه  با  امروزه  يا  كند. 
برای دوری  اگر كسی  تحديدات خارجی،  و  سياسی 
داخلی  تجاری  قراردادهای  در  احتمالی  آسيبهای  از 
و خارجی، خيار شرط منفصل را برای زمان خاصی 
)مثاًل 13 آبان، روز شروع تحريمهای ظالمانه آمريكا( 
عقاليی  دارای غرض  گيرد، چنين شرطهايی  نظر  در 
به  استناد  از  مانع  و  بود  الوفا خواهند  واجب  و  بوده 

روايت »المؤمنون عند شروطهم« نمی شود.

دالیل مخالفان خیار شرط منفصل
جمهور فقهای مذاهب اهل سنت، خيار شرط منفصل را 
نمی پذيرند و باور دارند كه خيار شرط متصل به عقد 
جايز بوده و خيار منفصل جايز نيست.14 داليل فقهای 

اهل سنت از اين قرار است:
روايت  جمله  از  و  مقدمه  در  مذكور  روايات  به   -1
اين  در  می گويند:  و  كرده اند  استدالل  منقذ  بن  حبان 
روايات هرچند به صراحت از اتصال يا انفصال خيار 

13. القواعد الفقهية، ج3، ص259.
14. بدائــع الصنائع، ج5، ص174؛ المهذب، ج3، ص10؛ المغنی، ج5، 

ص305؛ الفتاوی التاتارخانية، ج9، ص52.

شرط سخن به ميان نيامده است، اما قرائن و شواهد 
و فحوای خطاب، حكايت از خيار متصل دارد؛ زيرا 
ابن عمر روايت كرده است: حبان  از  نيشابوری  حاكم 
فرد ضعيفی بود كه قسمت جلوی سرش ضربه خورده 
بود )و پيوسته در معامالت دچار زيان و فريب می شد(، 
به همين خاطر پيامبر)ص( به او نسبت به خريدهايش 
سه روز اختيار داد. حتی گاهی او چيزی را می خريد 
و وقتی به خانه اش می رفت، اهل خانه می گفتند: آن را 
گران خريده ای و او در پاسخ می گفت: پيامبر)ص( مرا 

در معامله ام اختيار داده است.15
الزم  منفصل،  شرط  خيار  پذيرش  صورت  در   -2
می آيد عقد بعد از آنكه الزم و قطعی شد، دوباره جايز 
مقتضای عقد است و  برخالف  كه چنين چيزی  شود 
قابل پذيرش نيست؛ زيرا وقتی معامله قطعی می شود، 
هركدام  و  درمی آيند  متعاملين  ملكيت  در  عوضين 
با  نمايند.  تصرف  خويش  ملك  در  می توانند  آنها  از 
منع تصرفات  به  بايد  يا  منفصل،  پذيرش خيار شرط 
خريدار كه با حق خيار بايع منافات دارد، قائل شد، 
از قبيل تغيير وضعيت و كاربری مبيع و نقل و انتقال 
آن و غيره، و مدتها معامله را معّلق و مردد قرار داد 
كه اين خود خالی از اشكال نيست، و يا قائل به جواز 
تصرفات او شد كه الزمه پذيرش شق دوم آن خواهد 
بود، مثاًل خريدار پس از آنكه برای مدتی )مثاًل يك 
سال( حق تصرف در مبيع را داشته و تصرفاتی در آن 
انجام داده است، اكنون با اعمال خيار از سوی بايع، 
تصرفات او باطل و مبيع به بايع مسترد شود كه اين 

نيز خيلی منطقی به نظر نمی رسد و اشكاالتی دارد.16
3- به فلسفه مشروعيت خيار شرط نيز استناد جسته اند 
و بيان می دارند: يكی از داليل مشروعيت و پيش بينی 
شرط خيار، استيمار )طلب امر و مشورت كردن( است 
كه اگر مستأمر پس از مشورت، معامله را به مصلحت 
اقدام به فسخ معامله  خود نديد، در مدت معين شده 

15. المستدرك علی الصحيحين، ج2، ص26، ح2201.
16. كتاب المكاسب، ج5، ص113؛ مغنی المحتاج، ج2، ص47؛ بدائع 

الصنائع، ج5، ص174؛ الفقه اإلسالمی و أدلته، ج4، ص256.
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نموده و عين مال را مسترد نمايد و اين هدف با خيار 
ندارد  معنا  زيرا  ندارد؛  هم خوانی  و  سنخيت  منفصل، 
فردی معامله را قطعی كند و بعد بيايد مشورت كند كه 
آيا اين معامله به مصلحت او است و آن را بپذيرد، يا 

به مصلحت او نيست و آن را فسخ كند.17

نقد و تحلیل دالیل مخالفان
داليل و مستندات اين دسته از فقها را می توان اين گونه 

مورد تحليل و نقد قرار داد:
1- در روايات مورد استناد و از جمله روايت حبان 
بن منقذ، به صراحت از اتصال، يا انفصال خيار شرط، 
مذكور  روايات  پس  است،  نيامده  ميان  به  سخنی 
باشند،  متصل  شرط  دليل  می توانند  كه  همان گونه 

می توانند دليل برای شرط منفصل نيز باشند.
منفصل،  شرط  خيار  داشتند  بيان  اينكه  مورد  در   -2
ملك  در  ثمن  و  مبيع  مالك  مالكانه  تصرفات  مانع 
و  معّلق  مدتها  معامله  می شود  سبب  و  می گردد  خود 
مردد باشد، عين همان ايراد، بر خيار شرط متصل نيز 
در صورت توافق طرفين بر يك مدت طوالنی )طبق 

نظريه برخی فقها( وارد است.
3- شيخ انصاری از فقهای اماميه در خصوص اينكه 
در صورت پذيرش خيار شرط منفصل، الزم است عقد 
پس از لزوم، دوباره جايز شود، می گويد: اواًل؛ منعی 
برای اين امر وجود ندارد؛ يعنی اشكالی ندارد كه عقد 
در  و  باشد  جايز  بعد  مدتی  و  بوده  الزم  مدتی  برای 
اينجا، تبديل عقد الزم به عقد جايز يا برعكس صورت 
نمی گيرد، تا محال باشد، بلكه عقد مدتی الزم بوده و 
در مدتی جايز است. ثانيًا؛ اين ديدگاه با خيار تأخير و 
خيار رويت كه مورد قبول ايشان است، نقض می شود؛ 
بيع  تاريخ  از  اگر سه روز  ثمن،  تأخير  زيرا در خيار 
فروشنده  به  را  ثمن  خريدار  مدت  اين  در  و  بگذرد 
ندهد، فروشنده حق فسخ معامله را دارد، در حالی كه 
عقد از زمان وقوع آن تا سه روز الزم است و بعد از 

17. بدائع الصنائع، ج5، ص174؛ الفقه اإلسالمی و أدلته، ج4، ص256.

سه روز جايز می شود و همچنين در خيار رويت، عقد 
از زمانی كه منعقد می شود، تا زمانی كه خريدار مبيع را 
ديده و درمی يابد كه مطابق وصف به عمل آمده نيست، 
عقدی الزم می باشد و از زمان رويت، تبديل به عقدی 
اين تاريخ حق فسخ پيدا  از  جايز می شود و خريدار 

می كند.18
قابل  می تواند  ذيل  داليل  به  اهل سنت  استدالل  البته 
دفاع باشد: اواًل؛ در مورد خيار رويت اين روايت را از 
پيامبر)ص( داريم: »من اشتری شيئًا لم يره فهو بالخيار 
إذا رآه إن شاء أخذه و إن شاء تركه«،19 و ما چاره ای 
در  اما  داشت،  نخواهيم  آن  برابر  در  تسليم شدن  جز 
نداريم.  صريحی  روايت  منفصل  خيار  اعمال  مورد 
ثانيًا؛ خيار تأخير مورد پذيرش همه فقهای اهل سنت 
نيست. ثالثًا؛ پذيرش خيار رويت و خيار تأخير از باب 
ضرورت و ناچاری، جهت دفع ضرر از مشتری است، 
ضرورتی  چنين  منفصل،  شرط  خيار  پذيرش  در  اما 

احساس نمی شود.20
بايد گفت: درست است كه در مورد خيار منفصل روايت 
صريحی نداريم، اما روايت »المؤمنون عند شروطهم«، به 
نافذ بودن هر نوع شرطی كه مخالفت صريح با دستورات 
الهی نداشته باشد، صراحت دارد. همچنين اگر ضرورت 

نباشد، كسی شرط خيار منفصل نمی كند.
فلسفه  به  اهل سنت  فقيهان  استدالل  مورد  در   -4
مشورت  و  استيمار  همانا  كه  شرط  خيار  مشروعيت 
مطلق  فلسفه  استيمار،  گفت:  می توان  است،  كردن 
و  منفصل(  چه  و  باشد  متصل  )چه  است  خيار شرط 
اختصاصی به شرط متصل ندارد؛ زيرا در هردو صورت 

زمينه برای مشورت كردن وجود دارد.

قول مختار
با توجه به داليل زير، ديدگاه اماميه و ابويوسف حنفی، 

18. كتاب المكاسب، ج5، ص113.
19. السنن الكبری، ج5، ص440؛ سنن الدارقطنی، ج2، ص4.

20. الفقه اإلسالمی و أدلته، ج4، صص269و270؛ احكام معامالت بر 
مبنای چهار مذهب اهل سنت، ج2، ص336.
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راجح تر و قوی تر به نظر می رسد:
1- هيچ دليل صريحی در مورد متصل يا منفصل بودن 
خيار شرط وجود ندارد و روايات وارده در باب خيار 

شرط می تواند دليلی برای هردو شرط باشد.
فراگير  و  عام  شروطهم«  عند  »المؤمنون  روايت   -2
بوده و دليلی برای خارج كردن خيار شرط منفصل از 

تحت اين قاعده وجود ندارد.
3- فلسفه مشروعيت خيار شرط )يعنی فرصت داشتن 
برای بررسی و مشورت كردن(، در تنافی با خيار شرط 

منفصل نبوده و مشمول آن نيز می باشد.
مطرح  منفصل  شرط  خيار  مخالفان  كه  ايراداتی   -4
خيار  پذيرفتن  در  خودشان  عملكرد  با  يا  می كنند، 
همان  عين  يا  می شود،  نقض  تأخير،  خيار  و  رويت 
نيز  مدت طوالنی،  با  متصل  در صورت خيار  اشكال 

وارد خواهد شد.

نتیجه گیری
1. اصل شرط خيار در ضمن عقد الزم، مورد پذيرش 
همه مذاهب اسالمی می باشد، اما در برخی شرايط و 
عقد،  به  آن  بودن  منفصل  يا  متصل  جمله  از  اوصاف 
فقهای  جمهور  دارد.  وجود  ديدگاههايی  اختالف 
اما  نمی دانند،  صحيح  را  آن  بودن  منفصل  اهل سنت، 
را  منفصل  شرط  حنفی  ابويوسف  و  اماميه  فقهای 

مشروع می دانند.
مورد  كه  متصل  خيار شرط  دادن  قرار  مبنا  2. ضمن 
اثبات  ادله  اطالق  دليل  به  است،  مذاهب  همه  اتفاق 
خيار شرط و عموم فلسفه مشروعيت آن و نيز شمول 
روايت »المؤمنون عند شروطهم« در جايی كه غرض 
معتد به و عقاليی وجود داشته باشد، می توان به صحت 

قرارداد شرط منفصل حكم داد.

- احكام معامالت بر مبنای چهار مذهب اهل سنت، 
رحمانی  محمدصادق  ترجمه  عثمانی،  محمدتقی 
انصاری،  عبداهلل  خواجه  جام،  تربت  سورستانی، 

1396ش.
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