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 الخيار -2

 :أقسام البيوع 

 تنقسم البيوع إلى قسمين:

 بيوع مباحة.. وبيوع محرمة.

، والصرف، لَـمفالبيوع المباحة تنقسم إلى أقسام كثيرة كبيع الخيار، والس  

 واألصول، والثمار وغير ذلك من البيوع التي شرعها هللا لعباده.

ربا، وبيوع الغرر والبيوع المحرمة تنقسم كذلك إلى أقسام كثيرة كبيع ال

وغير ذلك من البيوع التي حرمها هللا ورسوله؛ لما فيها من الضرر 

 والغرر والجهالة والظلم.

 هو طلب خير األمرين من اإلمضاء أو اإللغاء.الخيار : 

واألصل في البيع اللزوم؛ ألن القصد منه نقل الملك، إال أن الشارع أثبت 

 فيه الخيار رفقاً بالمتعاقدين.

 شروعية الخيار: حكمة م 

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

 وال تأمل، وال نظر في القيمة والسلعة، فيندم أحد المتبايعين أو كالهما.

ي تسمى الخيار، يتمكن  ِّ من أجل ذلك أعطى اإلسالم فرصة للترو 

من إمضاء البيع أو  المتبايعان أثناءها من اختيار ما يصلح وما يناسب

 فسخه.

َزاٍم َرضَي هللاه َعْن  يمِّ ْبنِّ حِّ عَانِّ البَـي ِّ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرسهوله ا : قالَ الَ َعنهه قَ  َحكِّ
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يَارِّ َما البِّ  قَا، أْو قال: حَ  لَـمْ خِّ ىيَتَفَر  قَا، فَإِّْن َصدَقَا وَ  تـ  َك بَـي  يَتَفَر  ـمَ نَا بهورِّ ا لَـهه

ي ـمَ عِّ بَـيْ  فِـّ ـحِّ ا َوَكذَبَا تَـمَ ا، َوإِّْن كَ هِّ ـمَ عِّ بَـيْ قَْت بََرَكةه مه  .(1)متفق عليه .«اهِّ

 :أقسام الخيار 

 ينقسم الخيار إلى أقسام كثيرة وأشهرها عشرة وهي:

خيار المجلس.. والشرط.. والغبن.. والتدليس.. والعيب.. والخيانة.. 

وخيار االختالف في الثمن.. وخيار تفرق الصفقة.. وخيار اإلعسار.. 

 ؤية.وخيار الر

 خيار المجلس: -1

وهو حق للمتبايعين معاً، فإذا تفرقا لزم البيع، وإن أسقطاه سقط، وإن 

 أسقطه أحدهما بقي خيار اآلخر.

ومدته: من حين العقد إلى التفرق باألبدان، وتحرم الفرقة من المجلس 

 خشية أن يستقيله.

قود ويثبت خيار المجلس في البيع، والصلح، واإلجارة، وغيرها من الع

التي يهقصد منها المال، أما العقود الالزمة التي ال يهقصد منها المال مثل 

عقد الزواج والخلع فال يثبت فيها خيار المجلس، وكذلك ال يثبت في 

 العقود غير الالزمة كالوكالة، والشركة، والمضاربة.

َي هللاه  ـما َعنِّ اْبنِّ عهَمَر َرضِّ هه أملسو هيلع هللا ىلص  ٬َعْن َرسهولِّ ا َعْنـهه إِّذَا تَبَايََع : »الَ قَ  نـ 

ٍد مِّ  النِّ فَكهلُّ َواحِّ جه ـمَ الر  يَارِّ َما الا بِّ ْنـهه قَا، َوَكانَا جَ  لَـمْ خِّ يعـيَتَفَر  ً مِّ ره خَ ـ، أْو يه ا  ي ِـّ

قَا بَْعدَ أْن البَـيْ ذَلَِّك، فَقَْد َوَجَب  لَـىا اآلخر، فَتَبَايَعَا عَ ههـمَ أَحده  ، َوإِّْن تَفَر  عه
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دٌ مِّ تْـره يَ  لَـمْ يَتَبَايَعَا وَ  ـمَ ْك َواحِّ  .(1)متفق عليه .«عه البَـيْ َع، فَقَْد َوَجَب البَـيْ ا ْنـهه

 خيار الشرط: -2

 وهو أن يشترط المتبايعان أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة.

 فيصح هذا الخيار ولو طالت.

من حين العقد إلى أن تنتهي المدة المشروطة، ومتى انقضت  ومدته:

 م يفسخ العقد لزم البيع.المدة المعلومة ول

ويسقط الخيار بإسقاطهما له بعد العقد، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار 

اآلخر، وينقطع بموت أحدهما، ويسقط الخيار بالقول، كما يسقط 

بتصرف المشتري في المبيع ببيع، أو وقف، أو هبة؛ ألن ذلك دليل 

 رضاه.

َي هللاه  ِّ الن  َعنِّ  َعْنـههـما َعنِّ اْبنِّ عهَمَر َرضِّ ي  تَبَايِّعَْينِّ الإِّن  : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّ مه

يَارِّ البِّ  يخِّ ـمَ عِّ بَـيْ  فِـّ قَا، أْو يَكهونه  لَـمْ ا َما هِّ يَارالبَـيْ يَتَفَر   .(2)متفق عليه .«اً عه خِّ

 خيار الغبن: -3

وهو أن يهغبن البائع أو المشتري في السلعة غبناً يخرج عن العادة، وهذا 

 غش والجشع والظلم.الغبن محرم؛ لما فيه من ال

فإذا غهبن أحدهما فهو بالخيار بين اإلمساك أو الفسخ، كمن انخدع بمن 

يتلقى الركبان، أو بزيادة الناجش الذي ال يريد الشراء، أو كان يجهل 

  ة، أو ال يحسن المماكسة في البيع.القيم
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فيثبت الخيار لكل مغبون في مثل هذه الصور، وهو مخير بين أن يهمضي 

ويفوض أمره إلى هللا، وأن يرد المبيع ويأخذ قيمته، وأن يأخذ قدر البيع 

 ما غهبن به.

 

 خيار التدليس: -4

وهو أن يهظهر البائع السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منه، مثل 

 إبقاء اللبن في الضرع عند البيع ليوهم المشتري بكثرة اللبن ونحو ذلك.

لكذب والخداع، فإذا وقع ذلك فهو وهذا الفعل محرم؛ لما فيه من الغش وا

بالخيار بين اإلمساك أو الفسخ، وإذا حلبها ثم ردها، رد معها صاعاً من 

 تمر عوضاً عن اللبن.

يَعْن أ ْكبَاَن، : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أن  َرسهوَل ا َعنهه  ةَ َرضَي هللاه ْيـرَ ههرَ  بِـّ ا الرُّ ال تَلَق وه

كهْم عَ  بَاٍد، َوال عِّ بَْعٍض بَـيْ  لَـىَوال يَبِّْع بَْعضه ٌر لِّ ، َوال تَنَاَجشهوا، َوال يَبِّْع َحاضِّ

وا  ا: إِّْن بَـهَ ْحتَلِّ ـالن َظَرْينِّ بَْعدَ أْن يَ  ْيـرِّ َو بِّخَ فَـهه غَنََم، َوَمنِّ اْبتَاَعَها التهَصرُّ

َطَها َرد َها َوَصاعيَـهَ َرضِّ  ً ا أْمَسَكَها، َوإِّْن َسخِّ ْن  ا  .(1)متفق عليه .«رٍ تَـمْ مِّ

 عيب:خيار ال -5

والعيب كل ما يهنقص قيمة المبيع، فإذا اشترى اإلنسان سلعة، ثم وجد بها 

 عيباً فهو بالخيار:

م السلعة  إما أن يردها ويأخذ الثمن، أو يمسكها ويأخذ أرش العيب، فتقو 

م معيبة، ثم يأخذ الفرق بينهما.  سليمة، ثم تقو 
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ا، فقول بائع وإن اختلفا عند من حدث العيب كعرج وفساد طعام ونحوهم

 مع يمينه إن لم تكن بينة ألحدهما.

ويحرم على البائع أن يبيع سلعة بها عيب دون بيانه للمشتري؛ لما في 

 ذلك من الغش ألخيه المسلم.

ي ههَرْيـَرةَ  َي هللاه َعْنـهه  َعْن أبِـّ نَا لَـيْ َل عَ َحـمَ َمْن : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أن  َرسهوَل ا َرضِّ

الَح فَ  ن الَـيْ الس ِّ ن الَـيْ ، َوَمْن َغش نَا فَ َس مِّ  .(1)أخرجه مسلم .«َس مِّ

 خيار الخيانة: -6

وهو أن يخبر بالثمن بخالف الواقع، أو ظهر أنه أقل مما أخبر به، كما 

لو باعه ساعة بمائة، فجاءه رجل وقال: بعنيه برأس ماله، فقال له: رأس 

للمشتري ماله مائة وخمسون، فباعه عليه بذلك، ثم تبين كذب البائع، ف

 الخيار بين اإلمساك وأخذ الفرق، أو الفسخ وأخذ القيمة.

 ويثبت هذا الخيار في بيع التولية، والشركة، والمرابحة، والمواضعة.

 وال بد في جميعها من معرفة البائع والمشتري رأس المال.

 وهذا البيع محرم؛ لما فيه من الخيانة والكذب.

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڦ ڦ ڦ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ)قال هللا تعالى: 

 .[28 -27]األنفال:(   چچ

 خيار الخالف في السلعة أو الثمن: -7

وهو أن يختلف المتبايعان في قدر الثمن، أو عين المبيع، أو صفته، أو 

مقداره، ولم تكن بينة ألحدهما، فالقول قول البائع مع يمينه، ويخير 

 المشتري بين القبول أو الفسخ.
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 لصفقة:خيار تفرق ا -8

ً بينه وبين غيره بغير إذن شريكه، فيصح البيع في  كأن يبيع مشاعا

 نصيبه بقسطه، وللمشتري الخيار إن جهل الحال.

 خيار اإلعسار: -9

وهو أن يظهر للبائع أن المشتري معسر أو مماطل، فللبائع الخيار بين 

 إمضاء البيع، أو الفسخ حفاظاً على ماله.

 خيار الرؤية: -10

وهو أن يشتري شيئاً لم يره وله الخيار إذا رآه، فإذا رآه فهو بالخيار إن 

 شاء أخذ المبيع بجميع الثمن، وإن شاء رده.

وكذا لو باع البائع ما لم يره، ووصفه للبائع، فله الخيار إذا رآه، إن شاء 

 أمضى البيع، وإن شاء فسخ البيع.

 :خطر الغش 

 وفي كل معاملة.الغش محرم في كل شيء، ومع كل أحد، 

فهو محرم في المعامالت كلها، ومحرم في األعمال المهنية، ومحرم في 

الصناعات، ومحرم في العقود والبيوع وغير ذلك؛ وذلك لما فيه من 

الكذب والخداع، ولما يسببه من الخصام والعداوة والبغضاء، فال يليق 

 باإلنسان فضالً عن المسلم فعله.

ي ههَرْيـَرةَ  َي هللاه َعْنـهه  َعْن أبِـّ نَا لَـيْ َمَل عَ ـَمْن حَ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أن  َرسهوَل ا َرضِّ

الَح فَ  ن ا، َوَمْن َغش نَا فَ لَـيْ الس ِّ ن الَـيْ َس مِّ  .(1)أخرجه مسلم .«َس مِّ
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 :أنواع العيوب في البيع 

 العيوب في البيع تنقسم إلى قسمين:

 ع.عيوب مؤثرة في ذات المبيع، وعيوب مؤثرة في كمال المبي

 العيوب المؤثرة في ذات المبيع:  -1

هي العيوب التي تمنع من المنافع الموجودة في السلعة كأن يبيعه بقرة 

مريضة، أو سيارة بها عطل، وال يخبره بالعيب، أو يبيعه أرضاً على أن 

لها وثيقة معتبرة، ثم يظهر أن الوثيقة مزورة، فللمشتري في مثل هذه 

، ورد السلعة، وأخذ الثمن؛ ألنه عيب يمنع الصور الحق في إبطال البيع

 االنتفاع.

 :عيوب الكماالت -2

فالكماالت هي األوصاف التي تزيد في قيمة السلعة وجمالها كأن يشترط 

عليه سيارة على صفة كذا، أو لونها كذا، فإذا لم توجد المواصفات، 

 .فللمشتري الخيار في إمضاء البيع، أو فسخه ورد السلعة، وأخذ الثمن

 :حكم البيع المطلق 

بعها بألف مثالً، والزائد لك، فباعها  :إذا أعطى أحد سلعة لرجل وقال له

 بألفين، فهذا بيع محرم؛ ألنه إجارة بالمجهول، وإضرار بالسوق.

فها لك بما تيسر وآخذ مائة لاير جاز؛ ألن  ولو قال لصاحبها: أهَصر ِّ

السلعة بألف ولك مائة األجرة معلومة، وكذا لو قال له صاحبها: بع هذه 

 لاير جاز.

 :حكم البيع بعد التفرق 
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 يقع البيع الزماً بالتفرق باألبدان إال في حالتين:

: أن يقول: بعتك هذه الدار بمائة ألف لاير، وليس لك خيار، ثم يقبل األولى

 ذلك المشتري، فحينئذ يلزم البيع، ويسقط خيار المجلس.

راء هذه الدار بكذا على أن لي الخيار : أن يقول المشتري: قَبلت شالثانية

ثالثة أيام، ويقبل ذلك البائع، فيبقى البيع معلقاً، فإذا تمت المدة فللمشتري 

 أن يمضي البيع أو يفسخه.

 :حكم تلف المبيع في مدة الخيار 

إذا تلف المبيع في مدة الخيار فإن كان التلف قبل القبض انفسخ البيع، 

مشتري كان من ضمانه، وإن تلف المبيع بعد وضمنه البائع، وإن أتلفه ال

 القبض في مدة الخيار فهو من ضمان المشتري.

 :طرق إسقاط الخيار 

 طرق إسقاط الخيار ثالثة:

وهو أن يقول أحدهما: أسقطت الخيار أو أبطلته، أو  اإلسقاط الصريح: -1

 رضيت بالبيع وقبلته، فهذا يهبطل الخيار، ويلزم البيع.

وهو أن يوجد ممن له الخيار تصرف يدل على إجازة  :اإلسقاط داللة -2

البيع، وإثبات الملك. كالتصرف فيه بالبيع أو الهبة، أو الوقف، أو يسكن 

حدث فيها بناًء؛ ألن هذه التصرفات دليل ـالمشتري الدار المبيعة، أو يه 

 اختيار الملك.

 إسقاط الخيار بطريق الضرورة: -3

 ماً بأمور:فيسقط الخيار، ويصبح البيع الز
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 مضي مدة الخيار المتفق عليها، ولم يفسخ أحدهما العقد. -1

هالك المبيع في مدة الخيار قبل القبض يهبطل البيع، ويهسقط الخيار، وإن  -2

 هلك بعد القبض لزم البيع، وضمنه المشتري.

 إذا أصاب من له الخيار جنون أو إغماء ونحوهما مما يزول به العقل. -3

 العيب رشروط ثبوت خيا: 

 يشترط لثبوت خيار العيب ما يلي:

قد ثبوت العيب قبل التسليم.. جهل المشتري بوجود العيب عند الع

ن العيب في البيع.. أال يزول العيب قبل والقبض.. عدم اشتراط البراءة م

 الفسخ.. أال يكون العيب طفيفاً تمكن إزالته دون مشقة.

 :أوجه الرد بالعيب 

 ة أوجه:الرد بالعيب على ثالث

  لعة على البائع، ويأخذ الثمن كله.: أن يرد المشتري السأحدها

وهذا إذا كانت السلعة على حالها، ولم يحدث بها عيب عند المشتري، 

 ولم يعلم بالعيب، ولم يرض به، فهذا له الخيار بأخذها أو ردها. 

ذا : ليس له أن يردها، ولكن له أن يرجع بنقصان العيب، وهذا فيما إالثاني

 حدث فيها عيب آخر عنده.

: ليس له أن يردها، وال يرجع بنقصان العيب، وهذا إذا كان قد علم الثالث

 بالعيب وقت الشراء، أو رضي به بعده.

وإذا أراد المشتري رد السلعة على البائع بسبب العيب حلف باهلل أنه لم 

 يعلم بالعيب وقت الشراء، ولم يرض به حين علم.
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  واالستصناع:الفرق بين السلم 

 ، ويؤخر المبيع.ثمنال: هو بيع آجل بعاجل، يهقد م فيه السلم أو السلف

 : عقد مع ذي صنعة على عمل شيء معين.وعقد االستصناع

وتكون مادة الصنع من الصانع كاالتفاق على صنع أواني، أو أحذية 

 ونحوهما.

 

رة ال فإن كانت العين من المستصنع ال من الصانع، فإن العقد يكون إجا

 استصناعاً.

 وينعقد االستصناع باإليجاب والقبول بين الطرفين.

وهو عقد الزم يشبه السلم؛ ألنه بيع معدوم، لكن أجيز للحاجة إليه، 

 ويفترق عنه من حيث أنه ال يجب فيه تعجيل الثمن، فيكفي فيه العربون.

والباعث على عقد السلم شدة حاجة البائع إلى نقود، والباعث على عقد 

 االستصناع رغبة وحاجة المستصنع.

 :شروط عقد االستصناع 

 العلم بالثمن جنساً، ونوعاً، وقدراً، وصفة.  -1

 العلم بالمصنوع جنسه، ونوعه، وقدره، وصفته. -2

واالستصناع كالسلم في ذلك؛ ألن كالًّ منهما مبيع، والمبيع يشترط كونه 

 معلوماً غير مجهول.

ً أن يكون المصنوع  -3 ا يجري فيه تعامل الناس كالثياب واألحذية مممباحا

 واآلالت؛ ألن العبرة في العقود المقاصد النافعة.

This file was downloaded from QuranicThought.com


