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َقا ُعْرفًا بَِأْبَدانِِهَما. ُكلٍّ ِمَن الُمَتَبايَِعْيِن: الِخَياُر َما َلْم َيَتَفرَّ
 َولِ

   ْ َْْ ا َم ْ َْ َُ آِلَياُر اإآَلرِ، َوإِ
َِ َهُه َأَ:ُدُقَما: َب ََ ْْْ َإ، َوإِْن َأسْ ََ َْْ َهاُه: سْ ََ ْْْ َوإِْن َنَفَياُه، َأْو َأسْ

ُتُه: َلِزَم الَبْيُع.  ُمدَّ

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

 َأْْجَِعنَي.  َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه،
ُكلٍّ ِمَن الُمَتَبايَِعْيِن: الِخَياُر َما َلْم َيَتَفرَّ ): قَاَل َرِْحَه  الِلَّ  

 .(...َقا ُعْرفًا بَِأْبَدانِِهَماَولِ

ذكر بعد ذلك ما هو اجمللس الذي يكون فيه   ،ا ذكر رْحه للا مب يثبت خيار اجمللسمَّ ـل
  ،البائع واملشرتي :أي( َولُِكلٍّ ِمَن الُمَتَبايَِعْينِ )لزم البيع فقال: وإذا انفض اجمللس  ،اخليار
َقا)  ،يف إمضاء البيع أو فسخه  :أي  (الِخَيارُ )   ، يفارق أحدمها اآلخر ابألبدان  :يعين  (َما َلْم َيَتَفرَّ

 .(بَِأْبَدانِِهَما):  ، ويكونإىل العرف ومل حيدده الشرع  التفرق عائد  أن    :أي  (ُعْرفًا)  :ويكون التفرق
ََُلُْ»: ملسو هيلع هللا ىلصلقول النيب  (َولُِكلٍّ ِمَن الُمَتَبايَِعْيِن: الِخَيارُ )وقوله:  َُما خلَِّيارِّ ُِبِّ البَ ي َِّعانِّ

 . واملشرتي له اخليار ،فالبائع له اخليار  ،(2) « يَ تَ َفرَّقَا
َقا ُعْرفًا ِبَأْبَدانِِهَما) وقوله: وهذا   ،أي: مدة خيار املخلس ما داما يف اجمللس (َما َلْم َيَتَفرَّ

 .اجمللس حسب العرف
اجمللس ميتد حىت يدبر أحدمها عن اآلخر وال يسمع صوت فإذا كاان يف صحراء فخيار 

 . أحدمها اآلخر
وإذا تبايعا يف السيارة    ، من كان يف غرفة إذا خرج أحدمها منها أو خرجا منها ْجيعا    وخيار

، وكذلك الطائرة ولو طال الزمن ،فخيار اجمللس ينقضي بنزول أحدمها أو كليهما من السيارة
ولو كان    ،فهما يف خيار اجمللس  كامَل    صغرية ومكثا يف البحر شهرا    وكذلك لو تبايعا يف سفينة

قماش من ستارة وحنوها فَل  وجعل بينهما    خر اآلطرف  الخر يف  اآلأحدمها يف طرف من الغرفة و 
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اإلمضاء أو يعترب أن خيار اجمللس قد انقطع فما داما يف خيار اجمللس فلكل واحد منهما 
 الفسخ.

ذكر بعد ذلك أبن لكل واحد منهما أو   ،وملا ذكر رْحه للا ما حدده الشرع يف التفرق
البائع    ى أي: وإن نف  (َوإِْن َنَفَياهُ )لذا قال:    ،كليهما إلغاء خيار اجمللس سواء قبل العقد أو بعده 

وسقط خيار   صحَّ  ؛فَل خيار للمجلس تبايعناإذا  :واملشرتي خيار اجمللس قبل العقد فقاال
يَ تَ َفرَّقَا،ُوََكاََنُُ»: ملسو هيلع هللا ىلصاجمللس لقول النيب  خلَِّيارَُِّماَُلَُْ ه َماُِبِّ ن ْ ٍدُمِّ ،َُفك لَُُّواحِّ إَِّذاُتَ َباَيَعُالرَّج اَلنِّ

فَ تَ َبايَ َعاَُعَلىَُذلَِّك،ُُ»  ،ابلنفي أو اإلسقاطهذا الشاهد يعين:    «اُاآلَخرََُجِّيًعا،َُأْوُُي َّي ِّ َُأَحد ه َُ
ُيَ تَ َبايَ َعا َُأْن ُبَ ْعَد ُتَ َفرَّقَا َُوإِّْن ُالبَ ْيع ، َُوَجَب َُوَجَبُُُفَ َقْد ُفَ َقْد ُالبَ ْيَع، ه َما ن ْ ُمِّ ٌد َُواحِّ َوَلََُْيْْت ْك

 .انتفى فإن نفياهخيار اجمللس جعله اإلسَلم ليرتوى الطرفان أو أحدمها  وألن، « البَ ْيعُ 
َهاهُ )  قال: ََ ال    :مث قاال  ،اشرتيتاآلخر    :مث قال  ، بعد عقد البيع قال بعتك   :يعين  (َأْو َأْس
ََإَ )   :قال املؤلف  ؛نريد خيارا   وهو ملصلحتهما وللحديث السابق اخليار ألهنما أسقطاه    :أي  (َس

 «. َأْوُُي َّي ِّ َُأَحد ه َاُاآلَخرَُ»

َوإِْن ): قالف أنه لو أسقطه أحدمها مل يسقط خيار اآلخربني رْحه للا  مث بعد ذلك 

َههُ  ََ َُ آِلَياُر اإآَلرِ )  ،أحد املتبايعني  :أي  (َأَ:ُدُقَما)  ، خيار اجمللس  :أي  (َأْس
َِ   ؛أي: مل يسقط  (َب

 .من أسقطه ال يسقط حق اآلخرف ألن خيار اجمللس حق لكل واحد على انفراد
ُتهُ )رْحه للا ما هي مثرة خيار اجمللس فقال :  بني  مث بعد ذلك   ا َمَ ْ  ُمدَّ َْ وإذا  قوله:    (َوإِ

ُتهُ ) ا َمَ ْ  ُمدَّ َْ َلِزَم  )مضت مدة مكث أحدمها يف جملس البيع ومل يفسخ قال:  :قصده (َوإِ

ألن خيار اجمللس ليس   ؛لكان أوىل (وإْا تفرقا لزم البيع)ولو قال املصنف رْحه للا:  ، (الَبْيعُ 
عمد  تسقاط اجمللس كأن ييف جملس واحد فهما يف خيار وال جيوز االحتيال إل  فما داما  ،له مدة

 . اخليارأحدمها اخلروج ليسقط 
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ألن اخليار   ؛ خيار لكليهما فليس هناك ألحدمها أو وكيل كان البائع واملشرتي وكيل  ولو
ذلك: لو أن شخصا  أراد أن يبيع   مثال، يسقط ابلتفرق وهو جسد واحد ال ميكن أن ينفصل

أان   :فهنا يقول ،ألين مسافريف شرائه أان أريد أشرتي البيت وقد وكلتك  :فأتى رجل وقالبيته 
 . بعت واشرتيت وليس له خيار

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


