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أ :أال ن َّ  ي
أعي ن ا َنهي َّن َنََََّّّّْ  أ  ْ

َن نِي: أ أالثَّا ُاممَّن   أمن    ً أأ-مَّا ا َّن   َ مي أ ن لنم  اأأأ-ون َي ن َأون
أال ن َّ  ي  ن

نأمي َّن ُا ا َّي ن اب  ون

. ن ن أبنطنلن طن ن أقن َنو  َأ ها تا أما ا ت  ضن أمن

أ :أالبني عي
ث باتا أعي َن أأ-ون ننن ا أبيمن   ُ حا الصُّ ًيأعي:أ-ون نرن جن

اإلي .َأون :أال ن   ن
ُي أتن ًٍأَلن ُنىأما ا أعن َنو  َأ

ما ي أالذِّ

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

 َأْْجَِعنَي.  َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه،
 :واملراد خبيار الشرط  أي: الثاين من أقسام اخليار هو خيار الشرط،أأ(الثانِي:):  َرِْحَه  الِلَّ  قَاَل  

ن اأ)  :فه املصنف بقولهيار بعد خيار اجمللس وعرَّ أن يزيد املتبايعان أو أحدمها مدة اخل َنهي ن  ْ َن أ  ْ
 (َن

:أال ن   يأ) ، أن يشرتط البائع واملشرتي أو أحدمها :أي
أثناء عقد البيع أو يف عقد  :يعين (عي

 ويف اإلجارة يف حالتني كما سيأيت.  - الذي مبعىن البيع - الذي سيأيت الصلح
لو قبل أن  : مثال ذلك  ، لو اشرتطاه قبل العقد ال يصح :وعلى قول املصنف رْحه للا

 .أان أطالب خبيار الشرط فعلى قول املصنف رْحه للا ال يصح : أحدمهاعقدا البيع قاال أو ي
:أال ن   يأ)أ:وقوله

:أال ن   يأ) :الشحححرتاط خيار الشحححرط قال أي: الزمن الصححححيح (عي
 :يعينأ(عي

أ.متديد مدته فلهخيار شرط أثناء أو يف  ،خيار اجمللسأثناء أثناء إجراء العقد أو يف 
لو أراد شخص أن يشرتي عمارة فقال أحدمها    :مثال لو كان خيار الشرط يف العقد مثلو 

وكذلك لو طالب به يف   ،هنا يصح خيار الشرط ؛أان أطالب خبيار الشرط : - حني العقد -
املتبايعان العقد الساعة التاسعة وبقيا يف خيار اجمللس مل يقوما منه   الو عقد :خيار اجمللس مثل

ويصح  ، يف خيار اجمللس اللََّتنْيِ إال بعد ساعتني فيصح خيار الشرط أثناء هاتني الساعتني 
 .أخرى إذا كان يف خيار الشرط األول كذلك متديد خيار الشرط مدة  

أشرتط خيار الشرط مدة أسبوع   : اعمارة فقال أحدمهيف مثال ذلك: لو تبايع رجَلن 
  : فبعد مخسة أايم ومها يف خيار الشرط قال أحدمها لآلخر ،م أفسخهأأفكر هل أمضي البيع 

وله   ،ألهنما ما زاال يف خيار فله أن ميضي ابلعقد ؛ فيصحإىل شهر د متديد خيار الشرط  يأان أر 
 . وله أن ميدد اخليار، أن يفسخه
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يختار البائعان ل متديد زمن :يف الزمن وليس يف املكان يعينمث بني أن خيار الشحححححححرط هو  
ً أ)لذا قال:  أو أحدمها إمضحححححححاء البيع أو فسحححححححخه وليس مكاان  واشحححححححرتط رْحه للا أن  :يعين (ما ا

أ)تكون هذه املدة معلومة فقال:   ً ُاممن  أما ا أطلب خيار الشححححححرط مدة أسححححححبوع   :فيقول مثَل   (من  
 َل بد من التحديد. فأو شهر وهكذا 
َّن  أ)قحال:  َ مي أ ن لنم  ليس هنحا  دحديحد ملنتهى هحذه املحدة فلحه أن ميحد هحذه املحدة إىل  :يعين (ون

بد من اتفاق الررفني ال  :أي  ،من رضحا الرر  اخخر وال بدَّ ، عشحر سحنواو وهكذا وأسحنتني  
 .مل يصح به الشرط واخخر مل يرضَ ط أحدمها هذا فلو اشرت 

وملا ذكر رْحه للا تعريف خيار الشحرط ذكر بعد ذلك م  تبدأ مدة خيار الشحرط فقال: 
ن) َّن ُا ا َّي ن اب  أال ن َّ  يأ)وابتحداء املحدة  :يعين (ون  ن

خيحار أشححححححححححححححرتط  :حني العقحد قحال أححدمهحا  :فمثَل   (مي
فلو كان  من انتهاء خيار اجمللس،بداية هذا األسحححححححبوع من العقد وليس    ؛الشحححححححرط مدة أسحححححححبوع

 انتهى العقد يف السححاعة العاشححرة ينتهي خيار الشححرط السححاعة العاشححرة األسححبوع القادم ح  ولو
 .خيار اجمللس يف الساعة الثانية عشرة

فذكر   ، املدةوملا ذكر رْحه للا م  تبدأ مدة خيار الشرط ذكر بعد ذلك م  تنتهي هذه  
 ن:ن املدة تنتهي أبحد أمريأرْحه للا 

هاأ) قال:  :األمرُاألول تا أما ا ت  ضََّّن اأمن َي ن خيار شحححححرط مدة عشحححححرة اشحححححرتط أحدمها   :مثَل   (ون
 ويلزم البيع.  بعد عشرة أايم ينتهي خيار الشرط، ،أايم

ن نأ)قال:  :األمرُالثاين طن ن أقن إلغاء خيار الشرط بعد لو أن املتبايعني اتفقا على  :يعين (َنو 
 .ال نريد خيار الشرط :قاالفأسبوعني 

أ)قال رْحه للا:   عنها  أي: خيار الشرط يسقط ويلزم البيع وإذا مضت املدة عّبَّ (أبنطنلن
(أرْحه للا بقوله:    ملسو هيلع هللا ىلصوالدليل على خيار الشرط قول النيب  ، (يلزم البيع)واألدق لو قال: )بنطنلن

َُعَلىُش ر وِطِهمُْـال» وهذا  ، صحَّ  :فإذا اشرتط أحد الررفني على اخخر شرطا   (1) «م ْسِلم وَن
َها }   :سبحانه لهشرط صحيح ولعموم قو  يُّ

َ
َٰٓأ ِينَ ٱيَ ِ  َّلذ ۡوفُواْ ب

َ
فهذا عقد  ، [ 1 ]املائدة:  {لُۡعُقودِ  ٱ َءاَمُنٓواْ أ

 فيلزم.جعل فيه شرط 
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وقال لصاحب احملل أان أشرتط  ،على خيار الشرط: لو أن شخصا  اشرتى جواال   مثال
فخَلل ثَلثة أايم   مدة ثَلثة أايمد أم ال ينظر هل ذاكرة اجلوال تصلح يل فيما أر أثَلثة أايم 

وكذلك البائع له أن يشرتط فيقول:  ،مثنه كامَل   اجلوال وأيخذ للمشرتي أن يفسخ البيع ويعيد
فلو بعد عشرين ساعة ، آخر غري  بشرط أفكر يوم فقد أيتيين مشرتٍ  أان أبيعك هذا اجلوال

 وهكذا.  ،للبائع أن يفسخ البيع ويعيد اجلوال له
د و ذكر بعد ذلك ما هي العق  ، الشرط ومدته ابتداء  وانتهاء  ذكر رْحه للا تعريف خيار  وملا 

 : عقود رْحه للا أن الذي يدخل فيه ثَلثة فذكراليت تدخل يف خيار الشرط 
:أالبني عيأ)قال:  :األولُالعقد

َنث باتا أعي وقال املشرتي   شخصا  اشرتى كتااب  لو أن  :مثل (ون
فيثبت فيه خيار الشرط   ، ري والدي الكتاب هل يعجبه أم اليل خيار الشرط يوم ح  أ    :للبائع
أ.يصحو 

ننن اأ)قال:  ُ:الثاينُالعقد أبيمن   ُ حا الصُّ ويثبت خيار الشرط يف الصلح الذي مبعىن  :يعين (ون
 .البيع وهو ما كان على عوض من عني أو دين

آخر أنه أعراه عشرة آال  رايل فأنكرها املدعى ذلك: لو أن شخصا ادعى على    مثال
مث تصاحلا على أن يعيد املدعى عليه للمدعي ثَلثة   ، وقال مل يعريين عشرة آال  رايل عليه

يل الشرط أو أطلب خيار  أشرتط أو  :آال  رايل فلكل من املتصاحلني حني العقد أن يقوال
فيصح خيار الشرط يف الصلح الذي   ؛أو أفسخه  هل أمضي الصلحفكر  اجمللس مدة ثَلثة أايم أ  

 البيع.  ىنمبع
ًيأ)  :قالُُ:الثالثُُوالعقد نرن جن

اإلي  :ويثبت يف عقد اإلجارة يف حالتني  ،عقد اإلجارةأي:    (ون
ما يأ) :قالُوىلاألُاحلالة :أالذِّ

ذا كانت اإلجارة يف الذمة فيدخل فيها خيار  إأي: أ(عي
يل خيار الشرط   :بعد شهر فقال العامل  ا  ذلك: لو أخذو عامَل  يبين لك جدار   مثال،  الشرط

 . عقد اإلجارة فيصح إذا كان يف الذمة امدة أسبوع وذلك بعد أن كتب
لو أن شخصا  أراد أن يركب الرائرة من املدينة إىل الرايض بعد ستة أشهر   :آخر ومثال
أم أفسخه اإلجارة  ههذيل خيار الشرط شهرا  كامَل  أفكر هل أمضي عقد  :وقال الراكب

 . ألن إنفاذ عقد اإلجارة مل يبدأ بعد ؛يصح
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:أال ن   نأ)قال:  :  -جارة  عقد اإل  ا يصح فيهيتال  -   الثانيةُُةواحلال
ُي أتن ًٍأَلن ُنىأما ا أعن   : أي  (َنو 

 .ة األجرةمد داخلة يفال تكون هذه املدة يصح خيار الشرط يف مدة 
ذلك:  لو أن طالبا  يف اجلامعة اإلسَلمية استأجر شقة واتفقا أن يكون بداية العقد   مثال

أما إذا كان   ،يصح خيار الشرط ؛ مدة أسبوعالرالب أن يكون اخليار له  بعد شهر فاشرتط
 . خيار الشرط داخَل  يف مدة األجرة فعلى قول املصنف رْحه للا ال يصح

قال أريد  تبدأ األجرة من اخن    ملدة سنة  لو أن طالبا  يف اجلامعة استأجر شقة   :مثال ذلك 
ال    :أان أريد خيار الشرط مدة شهر فعلى قول املصنف  :فلو قال الرالب  ، أن أسكن فيها اخن

فيتضرر بذلك على قول املصنف رْحه للا   جارةألنه قد مضى يف عقد اإل ؛رطيصح هذا الش 
ألنه انفسخ عقد  ؛ئا  من األجرةأخذ شيوال يكون املؤجِ ر  املؤجر فيفسخ األجرة بعد شهر

وإمنا يف الذمة أو يف   ،  يكون يف مدة األجرةرْحه للا يف خيار الشرط أالَّ اشرتط لذا األجرة، 
 ألجرة. مدة قبل بدء عقد ا

ألنه    ؛لم وال يف الصر ال يصح خيار الشرط يف عقد السَّ   :وعلى قول املصنف رْحه للا
لم تسليم الثمن معجَل  ويشرتط يف عقد السَّ  ،يشرتط يف عقد الصر  التقابض لئَل يكون راب

 .لمفلو جعلنا فيه خيار الشرط على قول املصنف رْحه للا مل يصح السَّ  ،منثقبل امل
يصح يف ْجيع العقود ح  يف خيار   الشرطوذهب شيخ اإلسَلم رْحه للا إىل أن خيار 

 خيار الشرطفلو فسخ املستأجر عقد األجرة بعد انقضاء    األجرة مباشرة الشرط الذي يلي عقد  
 .فيدفع املستأجر أجرة املثل

وأما يف اجمللس، فيشرتط التقابض كما يشرتط التقابض أيضا  يف خيار  :ا يف الصر وأم
فلو فسخ املشرتي بيع السلم نعريه الثمن  السلم فيدفع الثمن ويكون خيار الشرط له أيضا ، 

 واملثمن مل يستلمه بعد ولو استلمه يعيده. 
َحلذ } اإلابحة قال سبحانه:  البيع  ألن األصل يف  ؛ وهذا هو القول الراجح

َ
ُ ٱ َوأ   {ۡۡلَۡيعَ ٱ  ّللذ

 . لم كلها من أنواع البيعواإلجارة والصر  والسَّ  ،[ 275 ]البقرة: 
يه فسحة فوكثري من املسلمني جيهلون هذا الشرط ف، وخيار الشرط من ُماسن اإلسَلم

ما مع كثرة سلع  ال سيَّ ييق عليه يف الشراء أو التأين فيه ضوعدم الت ،الختبار املشرتي السلعة
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وكثرة خصائص كل واحدة منها بسبب إغداق للا على   ، وتباينها ، واختَلفها  ،وتنوعها، اليوم
 عبيده يف هذا الزمن هبذه النعم الكثرية. 

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


