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 -ب اخليار يف البيع
 .سائل املعامالت ما يتعلق 	خليار�ين م

 :البيع صفته أنه عقد الزم، والعقود تنقسم من حيث اللزوم إىل ثالثة أقساموبيان ذلك أن 
 .ال سبيل إىل فسخه إال برضا الطرفنيما وهي  :عقود الزمة: القسم األول
، دون رضا اآلخر، ا فسخه الطرفنيلكل واحد من وهي العقود اليت جيوز :عقود جائزة: القسم الثاين

 .ال يتوقف الفسخ على رضا اآلخرحبيث 
ًعندما توكل شخصا يف أمر فلك أن تفسخ الوكالة ف ؛ الوكالة: ذلكمثالو  دون - إذا مل تكن Yجر -ِّ

ًإذنه، والوكيل له أن يفسخ الوكالة دون رضا املوكل، هذا يسمى عقدا جائزا ً. 
ً كان جائزا من طرف، الزما من طرفما: النوع الثالث لون له 	لرهن، فهو جائز من جهة ِّ وميث:ً

 .صاحب احلق، والزم من جهة من بذل الرهن لتوثيق احلق الذي عليه
يلزم الطرفني إذا مت، وال حيل ألحدمها فسخه إال : ال خالف بني العلماء أنه عقد الزم؛ أيفالبيع أما 

 .برضا اآلخر
 يف بيان أحكام املعامالت؛ ألنه الطريق الذي ينحل - رمحه هللا -، اخليار أتى به "اخليار": رمحه هللاوله ق

لزوم عقد البيع ال ينحل إال برضا الطرفني، أو بوجود سبب من أسباب اخليار اليت وبه لزوم عقد البيع، 
 .من الصور -رمحه هللا  -سيأيت ذكرها فيما ذكره املؤلف 

 .)اختار(در للفعل اسم مص: يف اللغةفاخليار 
 : وهو أصناف.طلب خري األمرين؛ من إمضاء العقد أو فسخه، هذا املقصود 	خليار: ويف االصطالح

ًفأدخل قسما من  -رمحه هللا  -اخليار سبعة أقسام، وأمجل املؤلف : أي "أقسام سبعة": رمحه هللاوله ق
على  .ار مثانية أقسام، أو مثانية أنواعاألقسام مل يذكره، وقد نص عليه بعض أهل العلم؛ حيث جعل اخلي

 .كل حال األمر يف هذا يسري
 خيار اFلس

اخليار الذي سببه ا{لس، فهذا من 	ب إضافة الشيء إىل : ، أي"ا{لس خيار -1": رمحه هللاقوله 
مكان التعاقد، وليس :  أيا{لس و؛ اخليار الذي سببه كون املتعاقدين يف جملس العقد:؛ أيسببه

ملقصود به ا{لس الذي جيلس فيه، إمنا املقصود به مكان التعاقد، سواء كان يف جملس أو يف طريق أو يف ا
اخليار الثابت للمتعاقدين : خيار ا{لس أيفتم فيه عقود البيع، تمركب أو يف حمل بيع أو غري ذلك مما 

 .ما داما يف ا{لس
�، فإذا تفرق املتبايعان حسا Yن تفرقا Yبدا�ما فغادر أحدمها "ًحكما أو �حسا يتفرقا مل ما": وله رمحه هللاق

ًمكان العقد، أو حكما Yن انقطع ما يتعلق 	لعقد، وانصرفا إىل غريه من شئون احلياة وصنوف احلديث 
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خيار ا{لس �بت ممتد إىل أن يتفرق ؛ فغري العقد الذي أبرماه، فإنه يف هذه احلال ينقضي خيار ا{لس
ًاقدان حسا أو حكمااملتع �. 

ًاْلمتابيعان -خليار ما مل يـتـفرقا وكاI مجيعا«: قال -ملسو هيلع هللا ىلص  -ودليل ذلك ما جاء يف الصحيح أن النيب  ََِ َ ََ َ َّ َ َ ََ َ ََْ ِ َِ ْ ِ ِ ِ ُ« 
ِفهذا بيان ثبوت اخليار للمتابيعني ما داما جمتمعني ما مل . ] )1531(، ومسلم )2112(البخاري [

 .َّرقايتف
 التفرق يف خيار اFلسصور   

 :والتفرق ذكر فيه الفقهاء صورتني
 .التفرق احلسي بتفرق األبدان :الصورة األوىل

 التفرق احلكمي، وهو بقاء األبدان يف املكان، لكن مغادرة احلديث إىل حديث آخر :الصورة الثانيةو
ني يف سيارة يف سفر، فباع أحدمها اآلخر ًغري البيع، وهذا يكون يف صور عديدة؛ كأن يكو� مثال راكب

َشيئا، هنا مها يف ا{لس الذي مت فيه العقد مل يفرتقا مدة عشر ساعات، مت البيع يف الساعة األوىل، مث  ً
انصرفا إىل حديث آخر من شئو�ما؛ ففي هذه احلالة التفرق حسي أو حكمي؟ التفرق حكمي؛ أل�ما 

حلاجتهما لإلقامة واالجتماع، لكن التفرق يف هذه احلال ال ميتد إىل  ؛استمرا وامتد بقاؤمها يف املكان
ًقوفني، حبسا يف مكان مدة أن يكو� موك�اية جملسهم، قد يطول، يبقيان مدة طويلة يف مكان واحد،  َ ُِ

 بينهما، فهنا التفرق يثبت 	لتفرق احلكمي، وهو أن ينتقال إىل حديث آخر غري ٌمن الزمن، فتم بيع
 .حديث العقد الذي مت بينهما

 
 


