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َُّ ب َ رُّ   بُِفَ ويهُّ اُّوَغي رَُّ ْورُّ  ُّآْل
ُُّ َه ُِِّ َُّ َوضُّ َفي اُّم بَِفُِّو اُّ َُ َدَهمُّ رت  ت َصصَِِ

 -َوَيْحُرُم َوََل َيصُِِّ

 َُّ ْتَق بُِفْشَترُّي. -رَُّ ْورُّ َصْجرَُّرةُّ بَِفُِّو   َُّلي ضُّ

هُّ. َويرُّ َُ بُِفْشَترُّي: َاْسٌخ ُِّخُّ  َوَصَصرت

نُْغَفي:  َويُرُه.َوَمْه َميَت مُّ  َرَطَل  ُّ

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

 َأْْجَِعنَي.  َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه،

َُّ َوَيْحُرُم َوََل ): قَاَل َرِْحَه  الِلَّ   َفي اُّم بَِفُِّو اُّ َُ َدَهمُّ  ت َصَصرت
 . (...َيصُّ

ذكر بعد ذلك املبيع والعوض هل  ،ملا ذكر رْحه للا أن امللك زمن اخليارين للمشرتي
 ت )قال: أم ال ففيه زمن اخليارين  ألحدمها أن يتصرف

يف زمن اخليارين  :أي (َوَيْحُرُم َوََل َيصُّ
 ت )

ألنه    ؛ من الناحية التكليفية بينه وبني للا أيمث  :أي  (َوَيْحُرمُ )، وقوله:  أمران  (َوَيْحُرُم َوََل َيصُّ
ُِلَواٌء،ُُيقول: » ملسو هيلع هللا ىلصوالنيب طرف اآلخر قد نقض الشرط الذي بينه وبني ال َُغاِدٍر ُِلك لِ  ي  ْرَفع 

 . (2) «َفِقيَل:َُهِذِهَُغْدرَة ُف ََلِنُْبِنُف ََلنٍُ
 ت )

والذي ال   ،يف حق املخلوقني يف املبيع أبنه ابطل من الناحية الوضعية  :أي (َوََل َيصُّ
َُّ )قال: أمران يصح من التصرفات يف زمن اخليار  َفي اُّم بَِفُِّو اُّ َُ َدَهمُّ يف السلعة  :أي (َصَصرت

فلو أن املشرتي تصرف فيها   ،املباعة من البائع للمشرتي إذا كان لكل واحد منهما اخليار
 .ال يصح تصرفه اريوللبائع اخل

فلو بعد  ، لو أن شخصًا اشرتى سيارة وقال الطرفان يل اخليار مدة أسبوع :مثال ذلك 
وكذلك لو أن  ،لبائع على خيارهألنه يف زمن اخليار وا ؛يومني ابع املشرتي السيارة بطل البيع

 . ألن املشرتي له اخليار أيضاً  ؛البائع ابع السيارة يف الذمة على مشرٍت آخر ال يصح
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قال:  :- اجمللس أو الشرط يالذي ال يصح التصرف فيه يف زمن خيار  - الثاينُواألمر
( ُُّ َه ُّ واشرتط يف هذا العوض أن يكون معيناً  ،  لمبيع سواء كان نقداً أو عيناً لأي: املقابل    (َوضُّ

أيضاً ال جيوز وال يصح للمشرتي التصرف يف    أي املعني يف هذه البيعة  (بُِفَ ويهُّ اُّوَغي)لذا قال:  
 .هذا العوض املعني

واتفق الطرفان على أن العشرين  بعشرين كتاابً  لو أن شخصاً اشرتى جواالً  :ذلك  مثال
هي العوض يف املبيع فَل جيوز للمشرتي أيضاً   - ين والفَلينالكتاب الفَل -هذه املعينة  كتااب

نت واتفق عليها بني  ي ِ ألهنا ع   ؛يف زمن اخليار - وهي الكتب -العوض أن يتصرف يف هذا 
 . التصرف فيه ي العوض فللمشرت أما إذا مل يعنيَّ  ،الطرفني

ساعة بعشرين قلماً من النوع الفَلين ومل يعني هذه األقَلم   شخص  لو اشرتى  :مثال ذلك 
 . هذا املبيعيف ألهنا مل تعني عوضاً  ؛فللمشرتي التصرف يف هذه األقَلمبعينها 

اُّوَغي )قال:   يف األمرين املاضــينيوملا بني رْحه للا أنه يف زمن اخليارين ال يصــح التصــرف 

 َُّ  .صح :فلو أذن الطرف اآلخر ابلتصرف يف املبيع أو يف العوض املعني :أي (رَُّ ْورُّ  ُّآْل
ذلك: لو أن شخصا اشرتى بيتاً واشرتط املشرتي خيار الشرط مدة شهر فَل يصح   مثال

حىت تنتهي مدة اخليار إال   على قول املصنف للمشرتي أن يؤجر ذلك البيت وإمنا جيعله خالياً 
 أو حنو ذلك يصح.  يف البيت بتأجريه أو هبته إذا أذن البائع للمشرتي يف التصرف 

أنه يصح التصرف فيه ابألجرة ومثن األجرة ينظر إن فسخ البيع فتكون   :الثاينُوالقول
 . مضي البيع فتكون األجرة للمشرتيوإن أ   ،للبائع

 بعد ذلك أن جتربة املبيع ال أبس هبا  بنيَّ   ، بني رْحه للا أنه ال يصح التصرف يف املبيع  وملا 
َُّ )يف زمن اخليار لذلك قال:   .فله ذلك  (رَُّ ْورُّ َصْجرَُّرةُّ بَِفُِّو

مثال ذلك: لو أن شخصًا اشرتى سيارة واشرتط املشرتي اخليار أسبوعًا فكما سبق ال 
هي   السيارة هل ربةيصح التصرف يف السيارة ابستخدامها أو أجرهتا إال إذا كان من ابب جت

 سليمة أو صاحلة الستخدام املشرتي فيصح. 
استثىن رْحه للا مسألة  أو العوض املعني ابطل وملا بني رْحه للا أن كل تصرف يف املبيع

ْتَق بُِفْشَترُّي)واحدة وهي:  أي: لو اشرتى رجل عبداً وجعل له اخليار عشرة أايم لكنه   ( َُّلي ضُّ
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تتشوف إىل  لشريعةوألن ا ،ألن العتق كالطَلق يقع ولو هازالً  ؛بعد يومني أعتق العبد فيصح
 .العتق لذا جعلت بعض احملرمات كفارهتا يف العتق

ف يف املبيع من املشرتي فإنه إذا تصر   كان بعد ذلك رْحه للا أن خيار الشرط إذا  مث بنيَّ 
َترُّي)دل على فسـخ خياره لذا قال:  َُ بُِفِشْ رت  ابلبيع -أي: وتصـرف املشـرتي يف املبيع   (َوَصِصَ

ــاقاة فيما يصـــــح فيها   وأاملزارعة أو   اهلبة أو األجرة أو اإلعارة  أو هُّ ): الق -املســـ َويرُّ ٌخ ُِّخُّ  (َاسِِْ
كأن يقول أحد الطرفني   -أي: أن اخليار يبطل ابلقول   ،عملي خليار املشـــرتي فســـخ هذا  :أي

 .يبطل اخليارفكل تصرف يف املبيع  ويبطل أبمر آخر وهو الفعل، - لآلخر فسخت خياري
فسخ البائع اخليار ابلفعل يصح أيضاً إذا كان له خيار مثل: لو اشرتى رجل سيارة   ولو

أو حاالً  مني تصرف يف املبيع سواء يف الذمة  فلو بعد يو   ،فاشرتط البائع اخليار له مدة ثَلثة أايم
إذا كان   أما -مل يشرتطه  - وهذا فيما إذا مل يكن للمشرتي خيار  ألن اخليار له  ؛صح تصرفه

رَُّ ْورُّ )يف قوله:  كما سبقاملشرتي   إال إبذنفَل يصح تصرف البائع  املشرتي قد اشرتط اخليار

َُّ ب َ رُّ   .( ُّآْل
ذكر بعد ذلك فيما لو مات  ،ذكر رْحه للا أن البائع واملشرتي هلما اخليار يف احلياة وملا

َويُرهُ )أحدمها أو كَلمها فقال:   نُْغَفي: َرَطَل  ُّ لو مات املشرتي يف زمن اخليار   :أي  (َوَمْه َميَت مُّ
هو   الشرطألن    ؛ةال ينتقل خياره إىل الورثوكذا البائع لو مات    ،بطل اخليار وال ينتقل إىل الورثة

 . مبوتهالذي أقامه ويبطل 
   : سبحانه لورثة النتقال املوروث إليهما لقولهإىل اأن اخليار ينتقل  الثاين:ُوالقول

ۡزَوَُٰجُكمۡ }
َ
بُعُ ٱ َولَُهن  }ولقوله   ،{ َولَُكۡم نِۡصُف َما تََرَك أ ا تََرۡكُتمۡ   لرُّ  . [12 ]النساء:  {ِمم 

 . انتقال املبيع وكذا العوض إىل الورثةوهو هو القول الراجح  وهذا
ويليه إبذن للا   ،ار الشرطيويكون املصنف رْحه للا هبذا قد انتهى من خيار اجمللس وخ

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

 


