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 الخـيــار - 2

  :حكمة مشروعية الخيار 

 ،الخيار في البيع من محاسن اإلسالم، إذ قد يقع البيع بغتة من غير تفكيرر

فيندم المتبايعان أو أحردمما، مرن أ رل ذلر   ،وال نظر في القيمة ،وال تأمل

س ت رمى الخيرار ت يرتمكن المتبايعران أاناامرا  ،أعطى اإلسرالم فرةرة لرتررو 

 أو ف خه.  ،ب كالً منهما من إمضاا البيعمن اختيار ما يناس

ررِيامع ر رري   عنرره قررالُ قِرراِل ِرس رر ل     ْت بحررنت حت رري البِي تعِررانت ُ »×عررن ِحكت

رـِما  َِ لِـه  قِا، فِرننح ِةردِقِا ِوبِيَّنِرا ب ر رت قِا، أوح قالُ ِحتَّى يِتِفِرَّ ْح يِتِفِرَّ يِارت ِما لِـ بتالخت

ـِما، ِوإنح ِكتِـ هت ـِمافتي بِيحـعت هت قِتح بِِرِكة  بِيحـعت ـحت  .(1)متفق عريه«. ِما ِوِكذِبِا م 

  :أقسام الخيار 

 ومنهاُ  ،لرخيار عدة أق ام

ُ ويثبت في البيع والصرح واإل ارة وغيرمرا مرن المعاو رات خيار المجلس -1

قصد منها المال، وم  حق لرمتبايعين معاً، ومدته مرن حرين العقرد إلرى  التي يـ 

ان، وإن أسقطرررـاق سقرررـ ، وإن أسقطرررـه أحررردمما بقرررـي خيرررار التفررررا بادبرررـد

 اآلخر، فنذا تفرقا ليم البيع، وتحرم الفرقة من المجرس خشية أن ي تقيرـه. 

ُ بررأن يشررترم المتبايعرران أو أحرردمما الخيررار إلررى مرردة معر مررة خيااار الشاار  -2

فيصح ولر  مالرت، ومدتره مرن حرين العقرد إلرى أن تنتهري المردة المشررومة، 

مضررت مرردة الخيررار ولررْ يف ررا المشررترم المبيررع لرريم البيررع، وإن قطعررا  وإذا

 الخيار أاناا المدة بطل؛ دن الحق لهما. 

ُ كما ل  اخترفرا فري قردر الرثمن، أو عرين البيرع، أو خيار اختالف المتبايعين -3

ةفته، ولْ تكن بي نة فالق ل ق ل البراعع مرع يمينره، وي رـخيَّر المشرترس برين 
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 ا. القب ل أو الف 

ُ وم  ما ي نقص قيمة المبيع، فنذا اشترى سرعة وو د بها عيبراً خيار العيب -4

فه  بالخيار، إما أن يردما ويأخذ الرثمن، أو يم ركها ويأخرذ أرل العيرب، 

م ال رعة سريمة م معيبة ،فتق   ويأخذ الفرا بينهمرا، وإن اخترفرا عنرد  ،اْ تق  

 مع يمينه، أو يترادان.  فق ل باعع ،ِمنح حدث العيب كعرج، وف اد معام

غبن الباعع أو المشترس في ال ررعة غبنراً يخررج عرن خيار الغبن -5 ُ وم  أن يـ 

العادة والعرف، وم  محرم، فنذا غ بن فه  بالخيار بين اإلم اَ والف را، 

كمن انخدع بمن يترقى الركبان، أو بييادة النرا   الرذس ال يريرد الشرراا، 

 المماك ة في البيع فره الخيار. أو كان يجهل القيمة وال يح ن

ُ ومرر  أن يظهررر البرراعع ال رررعة بمظهررر مرغرر   فيرره ومرري خيااار التاا ليس -6

لي ممره بكثررة الررربن  ؛خاليرة منره، مثرل إبقراا الرربن فرري الضررع عنرد البيرع

ونح  ذل ، ومذا الفعل محرم، فنذا وقع ذل  فه  بالخيار بين اإلم راَ أو 

 الف ا، فنذا حربها اْ ردما، رد معها ةاعاً من تمر ع  اً عن الربن. 

، فررمشرترس متى بان خالف الواقع أو بان أقل مما أخبر به خيار اإلخبار بالثمن -7

ا، أو الف ا، كمرا لر  اشرترى قرمراً بماعرة، فجرااق الخيار بين اإلم اَ وأخذ الفر

بعنيه برأس ماله، فقالُ رأس ماله ماعة وخم  ن، فباعه عريه، ر ل وقالُ 

، اررْ تبررين كررذ  البرراعع فررمشررترس الخيررار، ويثبررت مررذا الخيررار فرري الت ليررة

والم ا ررعة، وال بررد فرري  ميعهررا مررن معرفررة البرراعع  ،والمرابحررة ،والشررركة

 مال. والمشترس رأس ال

حفاظاً عررى  ؛فررباعع الف ا إن شاا إذا ظهر أن المشتري معسر أو مما ل -8

 ماله.

 :خطر الغش 

الغ  محرم في كل شيا، ومع كل أحد، وفي أس معامرة، فه  محرم فري 
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المعامالت كرهرا، ومحررم فري ادعمرال المهنيرة، ومحررم فري الصرناعات، 

لكرذ  والخرداع، ولمرا ومحرم في العقر د والبير ع وغيرمرا؛ لمرا فيره مرن ا

 ي ببه من التشاحن والتناحر.

ِمرنح ِحرـِمِل ِعرِيحنِرا »قِراِلُ  ×عن أبري مريررة ر ري   عنره أنَّ ِرس ر ِل   

نَّا نَّا، ِوِمنح ِغشَّنِا فِرِيحِس مت الِح فِرِيحِس مت  .(1)أخر ه م رْ«. ال  ت

 وتجر   ُ مي ف ا العقرد ور ر ع كرل مرن المتعاقردين بمرا كران لره، اإلقالة

 بأقل أو أكثر منه. 

 :حكم اإلقالة 

اإلقالة سنة لرنادم من باعع ومشتر، ومي سرنة فري حرق المقيرل، مباحرة فري 

حق الم تقيل، وتشرع إذا ندم أحرد المتبرايعين، أو  الرت حا تره بال ررعة، 

 أو لْ يقدر عرى الثمن ونح  ذل . 

  َِّب فيهرا النبري اإلقالة من معروف الم رْ عرى أخيه إذا احتاج إليها، ِرغ× 

يِاِمةت »بق لهُ  رتـماً أِقِالِـه    ِعثحِرتِـه  يِـ ِم القت أخر ه أبر  داود «. ِمـنح أِقِاِل م  ح

 .(2)وابن ما ه
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