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 خيار الشرط
ن يبيع أحدمها & ؛ًاخليار الذي سببه اشرتاط أحد املتعاقدين شرطا يف العقد:  أي"الشرطو": قوله رمحه هللا

ًاآلخر شيئا، ويشرتط عليه مهلة يف إمضاء العقد أو رده َُأو خيري أحدمها «: ولذلك قال يف احلديث؛ ً ُ ََ َ َِّ ُ ْ
َاآلخر َ ًمينح أحدمها اآلخر خيارا مدة من الزمن: أي] )1531(، ومسلم )2112(البخاري [ »ْ ً. 

ً وهذا مما اشرتطه أكثر الفقهاء يف خيار الشرط؛ أن يكون مدة معلومة، ال "معلومة ًمدة": رمحه هللاوله ق
 .ًيكون جمهوال؛ ألن جهالته تفضي إىل املنازعة

ًا أو خيريه سنة ما دام أن العني ً كأن خيريه شهر؛ولو كانت املدة طويلة: يأ "طالت ولو": رمحه هللاقوله 
dًقية؛ كأن يبيعه أرضا مثال ويقول  .لك اخليار سنة، مىت ما أردت رد السلعة فلك احلق: ً

اآلن كثري من السلع يشرتط فيها اخليار، مبنح املشرتي خيار الرد خالل مدة معينة بشروط معينة، أو ما 
َّأشبه ذلك من الشروط اليت تقيد kا العقود، ف َكل هذا يندرج فيما يعرف خبيار الشرطُ ُ. 

 خيار الغنب
خيار الغنب، واملقصود dلغنب اخلداع، وعرف  :النوع الثالث من اخليارهذا هو ، "الغنب": قوله رمحه هللا

ومن اخليار الثابت ألحد املتعاقدين أن :  أي"والغنب":  فقوله. بغريهم&نه املكس، سواء أكان خبداع أ
 .و أن خيدع يف العقدينقص يف العقد أ

 صور الغنب
 وهذا ما عليه الفقهاء من حصر صور الغنب يف هذه ؛"والتلقي واملسرتسل النجش يف" :قوله رمحه هللا
 :الصور الثالث
النجش، وهو ز�دة مثن السلعة ممن ال يرغب شراءها، إمنا يريد رفع الثمن على املشرتي،  :الصورة األوىل

أن يف العقد ز�دة يف الثمن على هذا النحو ألجل جمرد رفع السعر ورفع مثن وهذا من الغنب، فإذا تبني 
 .ملن تضرر اخليارأو املبيع، دون رغبة حقيقية يف الشراء، فللمشرتي اخليار، 

ُهو من جيهل القيمة وال حيسن أن مياكس، هذا تعريف املسرتسل، ومسي  و؛ املسرتسل:الصورة الثانية
ًمسرتسال؛ ألنه ميضي مع ما يقال له من مثن دون متييز، فال يعرف أمثان السلع، وال يعرف املماكسة، 

، �يت )ما يعرف يكاسر(املماكسة هي طلب نقص الثمن، استنقاص الثمن، ويسميه الناس مكاسرة، و
ال، فهو جيهل األمثان، والثاين ال حيسن أن ـال، وقد يكون مبائة ريـألف ري: يقولكم هذا؟ : يقول

مياكس، وسواء كان هذا أو هذا فهو مندرج يف املسرتسل، إذا بيع بثمن أعلى من الثمن الذي تباع به 
 .ًهذه السلعة عادة

يه، فيشرتي منهم قبل أن ينزلوا املقصود به أن خيرج من البلد ليتلقى اجلالبني إل، والتلقي :الصورة الثالثة
ًالسوق، ومن املعلوم أن هذا التلقي سوف يكون مؤثرا يف السعر؛ ألن القادم لن يبيع بسعر السوق إذا 
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 وهلذا جاء يف الصحيح قوله ؛دخل، كما أنه قد خيفى عليه سعر الشيء يف السوق، وdلتايل يدخله الغنب
َْال تـلقوا اجل«: ملسو هيلع هللا ىلص ُ ََّ َ ِْلب، فمن تـلقاه فاشرتى منه، فإذا أتى سيده السوق فـهو Jخليار، أو فـهو خبري َ ُ َُ ُِ َِ َ َُ َُ َ َ َ َْ ََ ْ َِ ِ َ َُّ ِّْ َ َْ َِ ُ ْ ِ ََ ََّ ََ

ُالنظرين؛ إن شاء أن ميضي اْلعقد وإن شاء أن حيله َّ ِ ِِ ُِ ْ ْ ْ َْ َ ََّ ََ ََ َ ْ َ َ ُْ ِ ْ  .] بنحوه)1519(مسلم [ »ََ

 خيار العيب
خيار العيب، وهو فيما إذا حصل يف املبيع نقص هو النوع الرابع؛ وهو ، هذا "عيبوال": قوله رمحه هللا
 .ينقص القيمة

 ؟العيب ما هو ضابط :فإن قيل

يف املبيع ما ينقص قيمته ومل يفطن له املشرتي، أن إذا تبني ف ؛هو كل ما تنقص به قيمة املبيع :فاجلواب
 . العقد وإمضائه فإن للمشرتي اخليار يف فسخ؛ومل خيرب به البائع

ً، لكن يشرتط يف هذا أن يكون النقص قائما وقت العقد، أما ما حدث من "نقص بكل": وله رمحه هللاق
 .نقص بعد العقد فإنه مضمون على من دخل ذلك يف ملكه

 
 


