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.  َوإِْن َشَرَطاُه ِِلََحِدِهَما ُدوَن َصاِحبِِه: َصحَّ

لِِه. ْيِل: َيْسُقُط بَِأوَّ  َوإَِلى الَغِد، َأِو اللَّ

 .-َوَلْو َمَع َغْيَبِة اآلَخرِ، َوُسْخطِِه  -َولَِمْن َلُه الِخَياُر: الَفْسُخ 

َة الِخَياَرْيِن لِْلُمْشَترِي، َوَلُه   َنَماُؤُه الُمنَْفِصُل َوَكْسُبُه.َوالُمْلُك ُمدَّ

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

 َأْْجَِعنَي.  َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه،

 .(َوإِْن َشَرَطاُه ِِلََحِدِهَما ُدوَن َصاِحبِِه: َصحَّ ): قَاَل َرِْحَه  الِلَّ  

ال  اجمللس والشرط  اذكر بعد ذلك أن خيار   ،كر رْحه للا خيار اجمللس وخيار الشرطذ ملا  
 . يكفي أن يشرتطه واحد يشرتط فيهما أن يكون اشرتاطهما من الطرفني بل 

 وإن شرط البائع واملشرتي خيار اجمللس أو خيار الشرط :أي (َوإِْن َشَرَطاهُ )لذا قال: 
 :أي (َصحَّ ) : الذي مل يشرتط (ُدوَن َصاِحبِهِ ) ،اشرتطه واحد منهما فقط :أي (ِِلََحِدِهَما)

ألن الشرط حق للمتبايعني فإن   ؛وصح الشرط يف خيار الشرط ،صح الشرط يف خيار اجمللس
َُأَحد ُه َا»  :ملسو هيلع هللا ىلصأسقطه فله ذلك لقول النيب   ،  (2)متفق عليه  «فَ تَ َبايَ َعاَُعَلىَُذلركَُاآلَخَر،َُُُُأْوُُي َّيِر 

 . إذا مل خيري أحدمها اآلخر لزم البيع :ومعناه
لو أن رجَلا اشرتى ساعة من احملل واملشرتي وجد أن    : يف خيار اجمللس مثَلا   :ذلك   مثال

فيلغى خيار اجمللس يف حق املشرتي  أان أشرتط إلغاء خيار اجمللس    :فقال املشرتي  ،الساعة ْجيلة
ابب أوىل ومن  ، سقط حقه ألنه مل ي   ؛فسخ البيع أو ميضيهيله أن ف ويبقى خيار اجمللس للبائع 

 فيصح؛ ألنه حق للمخلوق. إذا شرطا ْجيعاا إلغاء خيار اجمللس
لغاء خيار اجمللس فيصح ويلزم إا: أشرتط ملو تبايعا سيارة وقال كل واحد منه  :مثل

 البيع. 
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ذكر بعد  لكل واحد من املتبايعني أن يسقطه،  ذكر رْحه للا أن اخليارين السابقني وملا 
ْيلِ )، وإىل الصباح :أي (َوإَِلى الَغدِ ): فقال  ،ذلك إذا حددا زمناا خليار الشرط أي:  (َأِو اللَّ

لِهِ )خيار الشرط ينقضي إىل الغد قال املصنف:    :أو أحدمها  وإذا قال املتبايعان    :أي  (َيْسُقُط بَِأوَّ
الشرط أول الليل قال:  رينتهي خيا :وكذا لو قال  ،الشمس ينتهي خيار الشرطأول طلوع 

لِهِ )  الشمس يسقط خيار الشرط. عند غروب أي:  (َيْسُقُط بَِأوَّ
أفكر إىل  دعين  :فاشرتط املشرتي خيار الشرط وقال لو اشرتى شخص بيتاا  :ذلك  مثال

ع، وأول الغدوة طلوع الشمس،  عند طلوع الشمس يلزم البي  :على قول املصنف رْحه للا   الغد،
 .  يلزم البيع  إذا غربت الشمسف  -تبايعا يف الظهر    :مثَلا و   -إىل الليل  وكذا إذا قال: أان أشرتط  

ومعرض السيارات  ، : لو اشرتاي سيارةفمثَلا  ،أن هذا عائد إىل العرفُ:الثاينُوالقول
،  -الساعة التاسعة  - إذا فتح املعرض خيار الشرط ينتهي  :فنقول ، يفتح الساعة التاسعة مثَلا 

 . يكون املشرتي يستطيع اللقاء ابلبائع اوهبذ
أشرتط خيار الشرط إىل   :وقال املشرتي  وكذلك لو مثَلا اشرتى شخص أرضاا يف رمضان

اء راضي والعرف يف الليل بعد العش ال يتبايعون األيف الغالب  ويف رمضان الناس يف النهار    ،الغد
 ، وهكذا. مثَلا 

ذكر بعد ذلك  اشرتاطه،ذكر رْحه للا أن لكل من املتبايعني يف اخليارين السابقني  وملا
 وعلمه أم ال؟لو أراد أحدمها أن يسقط الشرط فهل يلزم رضا اآلخر  

 . يف مدة اخليار ما دام ،أي: فسخ البيع (َولَِمْن َلُه الِخَياُر: الَفْسُخ ): فقال
حىت    :أي  (َوُسْخطِهِ )  ، حىت ولو كان البائع مثَلا غائباا   :يعين  (َوَلْو َمَع َغْيَبِة اآلَخرِ )قال:  

 ألن من مثرات الشرط هو ؛سوف يسخط أو سخط، فالفسخ يصحلو علم بفسخ البيع و 
 الفسخ إن رغب الطرفان.

أشرتط أن يكون يل اخليار ثَلثة    : لو أن شخصاا اشرتى جواالا وقال املشرتي  :ذلك   مثال
فسخت البيع فالبيع ينفسخ حىت    :يته فتح اجلوال ومل يعجبه فقالوملا ذهب املشرتي إىل ب  أايم،

للخصومة  اا درء من رغب يف الفسخ فسخهق وث ِ وي   مل يرض ابلفسخ، ولو كان البائع غائباا أو
 اثنني على الفسخ. شهد مثَلا في  
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 ليس بعقد، وإمنا إلغاءن الفسخ أل  ؛خرفسخ ولو مع غيبة اآليف أنه ميكن أن ي   والسبب
 .فَل يشرتط حضور الطرف اآلخر يف خياري الشرط واجمللس

بعد ثَلثة أايم والسيارة  مث يل اخليار أسبوع،  : ارة وقال البائعي لو أن شخصاا ابع س  وكذا
، ويسلم ةلزم املشرتي إبعادة السيار وي    ، فيصح  فسخت البيع  اشهدوا أين  : مع املشرتي قال البائع

 البائع الثمن للمشرتي. 
فيما    ذكر بعد ذلك ،  الفسخ بدون حضور اآلخر أو رضاهرْحه للا أن للطرفني    ذكر  وملا

 يار فلمن يكون؟ إذا حصل مناء للمبيع يف مدة اخل
مث بعد  ذلك: لو أن شخصاا اشرتى بقرة واشرتط املشرتي أن اخليار له مدة شهر  مثال
  :قال البائع -وهي مهلة خيار الشرط  -مث بعد والدهتا خبمسة أايم  ،ولدت البقرةأسبوعني 

 يكون للمشرتي.  -والذي هو الولد  -ىل البائع والنماء  إعاد البقرة فت   ،أان فسخت بيع البقرة
َة الِخَياَرْينِ )املبيع،    ملك أي:    (َوالُمْلُك )  : قال رْحه للا  لذا يعين: مدة خيار اجمللس   (ُمدَّ
له  ه، وأيضاا  بيع انعقد، وللمشرتي أن يقبض املبيع وعليه ضمان؛ ألن ال(لِْلُمْشَترِي)  ،أو الشرط

مل   نْ إمضى البيع فهو على العقد السابق و   نْ إ  -عل اخلياران للتفكري  وإمنا ج    ،غنمه وله خراجه 
 ، فهو ملكه وله اخلراج وله الضمان. - ض البيع يفسخمي

خر: لو أن رجَلا ابع آلخر آومثال ، مثاله: البقرة السابقة (َنَماُؤُه الُمنَْفِصُل َوَلُه )قال: 
املشرتي استخدم السيارة أجرة أيخذ مال لتأجري الناس  و  ،سيارة وجعل البائع اخليار أسبوعاا 

مدة   - أان فسخت البيع  :مث قال البائع ، مخسة آالف :يف خَلل هذه األايم اخلمسةفربح 
 للمشرتي.  -رايل الذي هو مخسة آالف  -النماء وهذا فالسيارة نعيدها للبائع  -اخليار 

  ، يل اخليار شهران :عليها رطب وقال البائع : لو أن شخصاا ابع مئة خنلةآخر مثال
البائع أو  مث بعد ذلك فسخ  ،وخَلل شهر املشرتي أخذ الرطب وابعه بعشرين ألف رايل

َمْنََُبَعَُعْبًداَُوَله َُماٌلُ»  :ملسو هيلع هللا ىلصلقول النيب    ؛من حق املشرتي  املشرتي البيع فهذا النماء املنفصل
َتاعُ  َُأْنَُيْشََترطَه ُاْلم ب ْ ،ُإرَّلَّ بعد البيع ال ع املْجمن ابع عبد مث  :وجه الداللةو  (1) «َفَمال ه ُلرْلَبائرعر

 فهذا هو معىن احلديث  ، اشرتط املشرتي  إال إذا  للبائع   و البيع فهأما ما كان قبل    فهو للمشرتي، 
 فداللته خفية.  

 

 . من حديث ابن عمر رضي للا عنهما ( 1244والرتمذي )( 3433( وأبو داود ) 6380أْحد ) واه  ر ( 1) 
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 .يارين للمشرتيكسب املبيع يف مدة اخل  :أي (َوَكْسُبهُ ): قال
م العبد فاملشرتي علَّ  والبائع جعل اخليار له شهراا  اشرتى عبداا   ن شخصاا أذلك: لو  مثال

فَل شك أن  خَلل مدة خيار الشرط، ءمث فسخ البائع الشرا ،وأتقنهمثَلا  بيوترماستخدام الك
  والبائع يعطيها املشرتي   كم هي  فيطالب املشرتي بقيمة زايدة العبدالعبد املتعلم هبذا تزيد قيمته  

مث ملا تعلمها أصبحت  ،  العبد وهو جاهل هذه الصنعة عشرة آالف رايل  يمة ت قلو كان  :فمثَلا 
 يعطي املشرتي مخسة آالف رايل. فالبائع مته مخسة عشر ألف رايل، قي

 ،تعاىفو   مريضاا مثَلا العبد  كان    وأن مَ الس ِ   :يذكر املصنف رْحه للا النماء املتصل مثل  ومل
متصَل ابملبيع فَل يطالب وإمنا يبقى    هذا النماء ليس للمشرتي  :فمفهوم قول املصنف رْحه للا

 . املشرتي به
به؛ ألنه تعب يف رعايته  ىل أن املشرتي له أن يطالب  إوذهب شيخ اإلسَلم رْحه للا

 إطعامه وحنو ذلك.و 
عشرة ل وقام هذا العبد يعمل فحصَّ  ن رجَلا اشرتى عبداا ألو  :للكسبأيضاا  ومثال

 للمشرتي وليس للبائع للحديث السابق. آالف رايل فهذا الكسب يكون

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


