


 َباُب الِخَيارِ 

 َوُهَو َأْقَساٌم:

ُل: ِخَياُر الَمْجِلِس: ْلُح بَِمْعنَاُه  -َيْثُبُت فِي الَبْيِع  األَوَّ ْرِف،-َوالصُّ  ، َواإِلَجاَرِة، َوالصَّ

َلِم، ُدوَن َسائِِر الُعُقوِد.  َوالسَّ

 : (1)الشَّْرحُ 
  ُم َمٍَّد، نَِبيِ َنا َعَلى َوالسَََّلم   َوالصَََّلة   الَعاَلِمنَي، َرب ِ  لِلَِّ  احلَْمد   الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 

 .َأْْجَِعنيَ  َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه، َوَعَلى
هذا ابب يذكر فيه املصنف رْحه للا اخليار وقبض مثن املبيع   :أي (َباُب الِخَيارِ )
 .واإلقالة

ومن   ،اخليار هو األخذ خبري األمرين من اإلمضاء أو الفسخ (َباُب الِخَيارِ )وقوله: 
 ،جعل عقودًا منها ما يتأمل فيها الشخص فرتة ولو بعد العقد ن حكمة تشريع االسَلم أ

 ومنها ما أعطته الشريعة خياراً يف اإلمضاء أو الفسخ ولو بعد زمن.

وهو   :أي ( َأْقَسامٌ َوُهوَ ) :سَلم للمتبايعني قال عنهاوهذه اخليارات اليت جعلها اإل
ومنها ما هو مرتاٍخ كما سيأيت تفصيل كل واحد   ،هو بعد العقد مباشرة منها ما  ؛سبعة أقسام

 . - إبذن للا  -
ُل )قال:  ِخَياُر ) :سَلم للمتبايعني قالمن اخليارات اليت جعلها اإلأي:  (األَوَّ

إمضاء البيع أو فسخه يف مكان جملس إما  اأن خيتار  - املتبايعانأي:  - ماهل :أي (الَمْجِلسِ 
 .العقد وذلك بعد العقد

وقبول ودفع  إبجياب لو أن رجًَل دخل إىل ُمل يبيع الثياب فتم العقد  :مثال ذلك 
فللمشرتي أن يفسخ العقد سواء بسبب أو  ،واستلم املثمن وهو يف احملل مل خيرج بعد نالثم

فله أن  له أن يفكرف وكذلك جعل للبائع مثل ذلك  فجعل له مهلة يفكر فيها، بغري سبب
 .أن يفسخه ه ميضي ابلبيع ول
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ُيَ تَ َفرَّقَا» ملسو هيلع هللا ىلصوالدليل على خيار اجمللس قول النيب  َُلَْ َُما خلَِّيارِّ ُِبِّ وقوله  ،(1) « البَ ي َِّعانِّ
خلَِّيارَُِّماََُلُْيَ تَ َفرَّقَُ»: ملسو هيلع هللا ىلص ه َماُِبِّ ن ْ ٍدُمِّ َُفك لَُُّواحِّ  . (2) « اإَِّذاُتَ َبايََعُالرَّج ََلنِّ

ُ:يف املعامَلت تنقسم إىل ثَلثة أقسام العقود (َيْثُبُت فِي الَبْيعِ )قال: 
 أي ِ يف لكل واحد من الطرفني أن يفسخ هذا العقد  :عقد جائز يعين األول:ُالقسم

فللوكيل أن يفسخها مىت شاء وللموكل أن يفسخها مىت شاء سواء   مثل الوكالة ،وقت شاء
 . ومثل الشركة ،رضي الطرفان أو مل يرَض أحدمها

ألنه عقد جائز مىت ما أراد أن يفسخ العقد  ؛وهذا القسم ال يدخل فيه خيار اجمللس
ُ.فسخه

 ،النكاح والطَلق واخللع :لكن ال يقصد منه العوض مثل ؛عقد الزم الثاين:ُالقسم
ُوسيأيت له بيان إبذن للا.  ،فهذه ليس فيها خيار

كالبيع    خيار اجمللس؛وهو الذي يثبت له  عقد الزم يقصد منه العوض الثالث:ُوالقسم
 . ل له املصنفواإلجارة وغري ذلك كما مثَّ 

  ، يثبت خيار اجمللس يف عقد البيع :أي (َيْثُبُت فِي الَبْيعِ ) :لذا قال عن القسم الثالث
 .فلكل واحد منهما الفسخ ما داما يف اجمللس

بعتك هذه   : زار صديقه وهو يف جملس بيته قال أحدمها لآلخر لو أن رجَلً  :مثال ذلك 
فلو قام أحدمها بعد مخس دقائق من جملس  ،قبلت : وقال اآلخر ، السيارة بعشرة آالف رايل

  يعين يف غرفة البيت -ولو جلسا يف جملس البيت  ،س فيلزم البيعانتهى خيار اجملل بيته يتوضأ 
، ولو جلسا يف البيت  يار يف خَلل هذه العشر الساعات اخل ما عشر ساعات مل يتفرقا هل -

 .وتبايعا واتفقا على إبطال خيار اجمللس هلما ذلك ويصح
ولو   ،ستة عشر ساعة هذا كله خيار جملس - الطائرة يف -اجلو  ولو تبايعا مثًَل يف

 . صحراء وتفرقا حىت ابتعدا عن بعض ينتهي خيار اجمللسيفكاان 
ألنه مل  ؛ولو جلسا يف غرفة مث أنزل الستار بني البائع واملشرتي ال يزال خيار اجمللس

 . خيرج أحدمها
 

 ( من حديث حكيم بن حزام رضي للا عنه. 1532( ومسلم )2110واه البخاري )ر( 1) 
 . ما ( من حديث ابن عمر رضي للا عنه1531(، ومسلم )2112واه البخاري )ر( 2) 



 كله على الشراءوكله واحد على البيع واآلخر و  : مثَلً  -وإذا كان البائع واملشرتي واحد 
ُ.ألنه أينما حترك فهو ابئع ومشرتي  ؛فليس له خيار اجمللس -

ْلُح ): - الذي له خيار جملس قال - والعقدُالثاين يثبت خيار   :يعين (ِبَمْعنَاهُ  َوالصُّ
 .إذا كان فيه عوض :اجمللس إذا كان الصلح مبعين البيع أي

على أنه  سيارات فاصطلحا  أربعختاصم مع آخر على  صاً خ مثال العوض: لو أن ش
  ، يف بيع فيدخل فيه خيار اجمللس صلحوهو  ،هذا صلح بعوضفيبيعه واحدة من تلك األربع 

فتنازعا يف أربع سيارات مث اصطلحا  - يف غرفة فيه - ات فلو كاان جالسني يف معرض سيار 
أما إذا كان صلحاً بغري عوض   ،سخا يف هذه الغرفة لكل واحد منهما الفسيارة فما دام على

 . واصطلحا عليه فإلزام وليس فيه خيار جملسكاإلصَلح بني الزوجني ترجع لبيتها وحنو ذلك 
ُ.أن الصلح صلح على بيع أصَلً والدليل على الصلح 

ألن اإلجارة عقد الزم  ؛(َواإِلَجاَرةِ )قال: : -الذي له خيار اجمللس  - الثالثُوالعقد
ري يف ذلك العقد وهو خيار  كفيها عوض فجعل اإلسَلم للمؤجر واملستأجر مهلة للتف

 .اجمللس
ؤجر شققًا فاستأجر هذا يذلك: لو أن طالبًا يف اجلامعة دخل على مكتب  مثال

فبعد توقيع العقد لطالب اجلامعة أن  ،الطالب شقة من املكتب العقاري ملدة سنة ووقع العقد
  ،سواء بسبب أو بدون سببمنه  مل خيرجو  يف املكتب العقاري ميفسخ هذا العقد ما دا

 ألهنما ما زاال يف اجمللس ؛الثمن دفعوكذلك لصاحب املكتب أن يفسخ العقد حىت ولو 
 وهلما اخليار. 

خلِّاحلديث السابق » :والدليل على اإلجارة ُِبِّ َُلَُْيَ تَ َفرَّقَاَُيارُِّالبَ ي َِّعانِّ ألن اإلجارة   ؛ «َما
ُعلومة.مهي بيع منافع مدة 

ْرِف ): - الذي له خيار جملس قال - الرابعُوالعقد املراد ابلصرف هو بيع   (َوالصَّ
ألن له   ؛ خاصاً  وهو جزء من البيع لكن يفرد له العلماء ابابً  ،الذهب والفضة خاصة  النقدين

خلَِّيارُِّ» ملسو هيلع هللا ىلص: قول النيب يفويدخل ام ختصه وإال فهو جزء من البيع كأح ُِبِّ ََُلُُْالبَ ي َِّعانِّ َما
 . «يَ تَ َفرَّقَا



مثال ذلك: لو أن امرأة ذهبت إىل السوق فاشرتت من صاحب احملل لزواجها ذهباً  
مبئة ألف رايل واستلم البائع املبلغ واستلمت هي الذهب ووضعته يف حقيبتها وجلست يف 

له ذلك وينفسخ البيع ال أريد البيع أان فكرت  :ل ساعة مل خترج وكذا البائع مل خيرج مث قالاحمل
ُ. وأتخذ مثنها كامَلً 

َلمِ )قال:  :-خيار جملس الذي له  - اخلامسُوالعقد واملراد ابلسلم أتجيل   (َوالسَّ
 .الثمن وأتخري املثمن بثمن أقل

السيارة   بيعبكم  :وقال هلملو أن شخصاً ذهب إىل وكالة السيارات للبيع مثال ذلك: 
قال ف فقال صاحب الوكالة مبئة ألف، -  مرسيدسسيارة  :مثَلً  –كم بعد سنة ياليت ستصل إل

أان أعطيك اآلن مثان مئة   :املشرتي فيقول ،فيكون جمموعها مليون أان أريد عشر سيارات 
وكالة السيارات مدة ساعتني   سنة وجلسا يف مكتب بعدألف رايل وتعطيين هذه السيارات 

أان قررت فسخ  :ومها يف مكتب وكالة السيارات قال املشرتي مثوكتبا العقد وسلم الثمن، 
 .له ذلك  :البيع

ولكنه بيع خمصوص فيدخل يف عموم  ؛ نه بيعأل ؛ ل على أن عقد السلم له خياريوالدل
خلَِّيارَُِّماََُلُْيَ تَ َفرَّقَا»قول النيب عليه الصَلة والسَلم:  ُِبِّ  . «البَ ي َِّعانِّ

فليس هلا خيار   (ُدوَن َسائِرِ الُعُقودِ ) : لذكر رْحه للا العقود اليت هلا خيار اجمللس قا وملا
واهلبة بغري عوض والوقف والعتق وغري  كالوكالة والوديعة والعارية   ؛مثل العقود اجلائزة ،جملس
 .ذلك 

ن كان  إو  ،ض كالنكاح والطَلق واخللعو العقود الَلزمة اليت ليس مقصودها الع وأيضاً 
 . منا مقصود اخللع هو الفراقإو  مقصود اخللع هو العوض اخللع له عوض ولكن ليس

يف بداية خيار  ذلك  تفصيل وقد ذكران - مما سبق أن العقود أقسامها ثَلثة  فتبني
 وقسم يدخله خيار اجمللس. ،ال يدخلهما خيار اجمللس قسمان ،- اجمللس

 وللا أعلم، وصلى للا وسلَّم على نبينا ُممد، وعلى آله وأصحابه أْجعني. 

 


