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تأريخ القبول2019/9/8 :

المستخلص:

تنتقل ملكية المبيع إلى المشترى وملكية الثمن إلى البائع ،إذا تحققت شروطه وأركانه فيكون

الزماً ،إال أن الشارع الحكيم قد راعى مصالح العباد ،فربما أن أحد المتعاقدين قد يكون استعجل

للتروي تسمى الخيار ،ليتمكن المتبايعان أثناءها
بعض الشيء ولم َّ
يترو في األمر ،فيعطى فرصةً ِّ

من اختيار ما يصلح وما يناسب من إمضاء البيع أو فسخه؛ وذلك رفقاً به وحفاظاً على تمام
ِّع ِ
رضاه بالعقد ورغبته به ،فقد َّ
ان بِا ْل ِخَي ِار َما لَ ْم َيتَفََّرقَا ،أ َْو َيقُو ُل
صح عن رسول اهلل ((( :)ا ْلَبي َ
أَح ُد ُهما لِص ِ
اختَْر))( .)1وهذا دليل على ثبوت خيار المجلس للمتبايعين.
احبِ ِهْ :
َ َ َ
هذا وقد اختلف العلماء فرأى بعضهم أن التفرق المقصود في البيع هو التفرق باألبدان فكل
الحق في إمضاء العقد أو فسخه ما دام يضمها مجلس العقد ،وال ينتهي
واحد من المتبايعين له
ّ
هذا الخيار إال بالتفرق باألبدان .وهذا ما ذهب إليه جمهور الشافعية والحنابلة ،وكذلك بعض
الفقهاء من السَّلف والخلف ،وهذا يعني ثبوت خيار المجلس عندهم .والبعض اآلخر من العلماء
يرون بأن التفرق المقصود في البيع إنما هو بتمام العقد بإيجابه وقبوله ،فإذا تم اإليجاب والقبول

فقد تم مجلس العقد وامتنع الخيار الذي كان جائ اًز أثناء العقد ،وال يشترط لذلك التفرق باألبدان.

وهذا ما ذهب إليه جمهور الحنفية والمالكية .وكال الفريقين تمسك بأدلة متعددة ،وقد ذكرنا بعضاً

منها في صلب البحث.

 قسم اللغة العربية/فاكلتي اآلداب /جامعة سوران /أربيل.

( )1أخرجه البخاري في صحيحه ،المسمى  -الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل

الجعفي البخاري
(صلى اهلل عليه وسلم) ،-أبو عبداهلل محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة
ّ
ي ،شركة القدس ،القاهرة /مصر،
علي
الحلبي األثر ّ
ّ
علي بن حسن بن ّ
(ت256هـ) ،قام على اشرافهّ :
2008م ،عن ِ
) ،كتاب البيوع ،باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع ،رقم
ابن ُع َم َر (
الحديث (.)63/2( )2109
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وقد قسَّمت البحث إلى مقدمة ،ومبحثين ،وخاتمة ،مع ذكر المصادر والمراجع التي
اعتمدت عليها.
الكلمات المفتاحيَّة :العقد ،المذاهب الفقهيَّة ،البيوعات ،خيار المجلس .

المقدَّمة

الحمد هلل ِّ
الصالة والسَّالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
رب العالمين ،و َّ

أجمعين ،وبعد:

َّ
إن من محاسن اإلسالم في البيع الخيار ،وربما يقع البيع بغتة من غير تفكير وال

تأمل ،وال نظر في القيمة والسلعة ،فيندم أحد المتبايعين أو كالهما ،من أجل ذلك راعى
فشرع لهم خيار المجلس؛ لضمان رضاهما ،وحفظ
الشارع الحكيم مصالح العبادَّ ،
مصلحتهما ،ودفع الضرر عنهما.

إذا حصل اإليجاب والقبول في البيع؛ ينعقد العقد ما دام المتعاقدان في مجلس العقد،

ويكون لكل منهما الخيار في فسخ العقد أو إمضائه ما داما مجتمعين في المجلس ولم
ثم أن الفقهاء اختلفوا في معنى
يتفرقا ،أو يتخايرا ،ودليلهم في ذلك حديث البيِّعان بالخيارَّ ،
التفرق المذكور في الحديث ،هل هو التفرق باألبدان أو التفرق باألقوال.

ومن أسباب اختيار هذا الموضوع حاجة االنسان إلى معرفة أحكام المعامالت المالية،

ال سيما عندما يتردد في البيع أو ِّ
الشراء ،فجعل له رسول اهلل (ُّ )
حق الرجوع عند ذلك
ما دام في مجلس العقد.

وتظهر أهمية هذه الدراسة في بيان المقصود من التفرق في خيار المجلس ،وذكر

مسائل متعددة كتطبيق فقهي في بيان التفرق الحاصل بين البائع والمشتري.

سنحاول في بحثنا هذا أن نبيِّن التفرق المقصود في خيار المجلس عند العلماء،

وذكر بعض المسائل الفقهية المندرجة تحتها  .فاقتضى طبيعة البحث أن يشتمل على
مقدمة ،وثالثة مباحث وخاتمة.

فأما المبحث األول :خصصته لمفهوم خيار المجلس ،وذلك من خالل مطلبين.

في المطلب األول قمت ببيان المدلول اللغوي واالصطالحي للخيار والتفرق ،وفي

المطلب الثاني ذكرت آراء العلماء في المقصود من التفرق في خيار المجلس.

وأما المبحث الثاني :قمت بذكر األدلة التي استدل بها المذاهب الفقهية ،ومناقشتها.
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وأما المبحث الثالث فخصصته للتطبيقات والفوائد الفقهية.

وفي الخاتمة ذكرت أهم النتائج التي توصلت إليه من خالل هذه الدراسة.

وفي الختام أسأل اهلل تعالى أن أكون قد أصبت في دراستي ،و وفقت ببيان الموضوع

بشكل صحيح ،فأن أصبت فمن اهلل تعالى ،وان أخطأت فمن نفسي ،وأستغفر اهلل تعالى
ٍ
محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم ،وآخر دعوانا ان
من ذلك .وصلَّى اهلل وسلَّم على سيِّدنا

الحمد هلل ِّ
رب العالمين.

المبحث الأ َّول

مفهوم خيار المجلس
نبين المدلول اللغوي واالصطالحي للخيار والتفرق ،وذكر آراء
من المستحسن أن ّ
العلماء في المقصود من التفرق في خيار المجلس ،وذلك من خالل مطلبين.

المطلب الأ َّول

المدلول اللغوي واالصطالحي للخيار والتفرق
ّأوالا -الخيار لغة:
وخيَّرتُه َبْي َن َّ
الشْيَئْي ِن أَي
الخيار:
االختَِي ِارَ ،و ُه َو َ
"االس ُم ِم َن ْ
طلَ ُ
ْ
ب َخْي ِر األَمرينْ َ .
ُ
()1
ِ
يار" .
فَ َّو ْ
ضُ
ت إِليه الخ َ
وهو مأخوذ" :من (خير) َبين األَ ْشَياء فضل َب ْعضها على بعض و َّ
الش ْيء على َغيره
َ
َ
()2
االختَِيار ُيقَال َخيره َبين َّ
الشْيَئْي ِن" .
النا فوض إِلَْي ِه ْ
فَضله َعلَْي ِه َوفُ ً
ثاني ا -الخيار اصطالح ا" .هو طَلَب َخْي ِر األَمرْي ِنِ ،م ْن إِم ِ
فس ِخه"(.)3
ْ َ
ُ
ضاء العقد أو ْ
َْ
َُ
()1
"استُ ْع ِم َل
ت بين الشيئين أ ْف ُر ُ
ثالثا -التفرق لغة :من (فرق) "فَ َرْق ُ
ق فرقا وفرقانا" َ ،و ْ
ِ ِ
اق ِفي األَْب َد ِ ِ
ان بِاْل ِخَي ِار َما لَ ْم َيتَفََّرقَا))(ُ )2ي ْح َم ُل َعلَى تَفَُّر ِ
ِّع ِ
ق
اال ْفتِ َر ُ
ان ،في اْل َحديث ((اْلَبي َ

( )1لسان العرب ،محمد بن مكرم بن على ،ابن منظور األنصاري اإلفريقي (ت711هـ) ،ط ،3دار صادر،
بيروت /لبنان1414 ،هـ.276-266 /4 ،

( )2المعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى ،وآخرون ،دار الدعوة ،د ،ط  ،د ،ت.264 /1 ،

محمد خليل عيتاني ،ط ،4دار
محمد بن الخطيب الشربيني (ت973هـ) ،اعتنى بهّ :
( )3مغني المحتاجّ ،
المعرفة ،بيروت /لبنان1431 ،هـ 2010/م.58/2 ،
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ض ِع التَّفَُّر ِ
األَْب َد ِ
ق"( .)3قال ابن األثير:
َص ُل َما َل ْم تَتَفََّر ْق أَْب َد ُانهُ َما؛ ألََّنهُ اْل َح ِقيقَةُ ِفي َو ْ
انَ ،واأل ْ
ِ
ان ،واال ْفتِراق ِفي اْل َك ِ
اءَ ،و ِمْنهُ ْم كاْل َخطَّابِي(َ )4ي ْج َع ُل التَّفَُّرق بِاألَْب َد ِ
الم.
التَّفَُّرق واال ْفت َراق َس َو ٌ
َ
ّ
الر ُجلَْي ِن فتَفََّرقَا( ،)5ومنه( :افترق) اْلقَ ْوم ،أي:
ت َبْي َن َّ
المْي ِن فا ْفتََرقَا ،وفََّرْق ُ
ُيقَا ُل :فَ َرْق ُ
ت َبْي َن اْل َك َ
ضا(.)6
فَارق َبعضهم َب ْع ً
رابعا – التَّفأُّر ُ ِ ِ
ص ِطالأ ِح الَ َي ْخ ُرُج َم ْعَناهُ َع ِن اْل َم ْعَنى اللُّ َغ ِويِّ.
ق في اال ْ
ِ
ص ِطالأ ِح ا  ،هو:
خامس ا -خيار المجلس ا ْ
عند الحنفية ،هو:

اْلم ِ
وج ِب"(.)7
ُ

ِ
ِ
"خَي ِار اْلقَُب ِ
إيج ِ
َن َي ْقَب َل ِفي َم ْجلِ ِ
اب
ولَ ،و ُه َو أ ْ
س اْل َع ْقد َب ْع َد َ

( )1الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،أبو نصر إسماعيل بن

حماد الجوهري الفارابي (ت393هـ) ،تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار ،ط ،4دار العلم للماليين ،بيروت،

لبنان 1407 ،هـ1987/م.1540 /4 ،

( )2أخرجه البخاري في صحيحه ،عن ِ
ابن ُع َم َر (
يجوز البيع ،رقم الحديث (.)63/2( )2109

) ،كتاب البيوع ،باب إذا لم يوقت في الخيار هل

( )3المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،أحمد بن محمد بن

علي الفيومي المقري (ت770هـ) ،ط ،1شركة القدس ،القاهرة /مصر1429 ،هـ2008/م ،ص-454:

.455

ى ،المغرب في ترتيب المعرب ،ناصر بن عبد السيد أبى
المطَِّرِز ّ
( )4ينظر :المغرب في ترتيب المعربُ ،
ى (ت610هـ) ،د ط ،دار الكتاب العربي ،بيروت /لبنان،
الم َ
طِّرِز ّ
المكارم ابن على ،برهان الدين الخوارزمي ُ
ص.359 :

( )5النهاية في غريب الحديث واألثر ،النهاية في غريب الحديث واألثر ،مجد الدين ،المبارك بن محمد بن
محمد ،الجزري ابن األثير (ت606هـ) ،تحقيق :طاهر أحمد الزاوي  -محمود محمد الطناحي ،المكتبة
العلمية ،بيروت /لبنان1399 ،هـ 1979 -م.439 /3 ،

( )6ينظر :المعجم الوسيط .685 /2 ،

( )7الهداية في شرح بداية المبتدي ،برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الرشداني المرغيناني

(ت 593هـ) ،اعتنى بتصحيحه :طالل يوسف ،ط ،1دار احياء التراث العربي ،بيروت/لبنان 1425 ،هـ/

 2004م . 23/3 ،رد المحتار على الدر المختار ـ حاشية ابن عابدين ـ ،ابن عابدين ،محمد أمين بن عمر

بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت1252هـ) ،ط ،2دار الفكر ،بيروت /لبنان1412 ،هـ -

1992م.582 /4 ،
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عند المالكية ،هو" :البيع الذي جعل فيه الخيار ،أي التروي ألحد المتبايعين في

األخذ والرد"(.)1

عند الشافعية ،هو" :أن يتخير المتعاقدان ،في الفسخ واإلجازة ،بعد العقد ما لم

يتفرقا"(.)2

عند الحنابلة" :موضع الجلوس ،والمراد به مكان التبايع"(.)3
يمكن أن يستنتج من هذه التعاريف ،بأن خيار المجلس هو :حق كل من المتعاقدين

يتفرقا بأبدانهما(.)4
في فسخ العقد أو إمضائه ما داما مجتمعين في المجلس لم َّ

سادسا  :مجلس العقد :هو الوحدة الزمنية التي تبدأ من وقت صدور اإليجاب

والقبول ،وتستمر طوال المدة التي يظل فيها العاقدان منصرفين إلى التعاقد ،دون ظهور
إعراض من أحدهما عن التعاقد ،وتنتهي بالتفرق ،وهو مغادرة أحد العاقدين للمكان الذي

( )1حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،لإلمام محمد بن أحمد بن
عرفة الدسوقي المالكي (ت 1230هـ) ،على الشرح الكبير ألبي البركات سيدى أحمد بن محمد العدوي،

الشهير بالدردير (ت1201هـ) ،قام بتخريج أحاديثه :محمد عبداهلل شاهين ،ط ،2دار الكتب العلمية ،بيروت

/لبنان1424 ،هـ2003/م.171/4 ،

( )2المهذب في فقه اإلمام الشافعي ،أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت476هـ) ،دار
الكتب العلمية ،بيروت /لبنان1416 ،هـ1995/م ،4 /2 ،نهاية المطلب في دراية المذهب ،نهاية المطلب

في دراية المذهب ،إمام الحرمين عبدالملك بن عبداهلل بن يوسف الجويني (ت478هـ) ،تحقيق :أ.د.

عبدالعظيم محمود الديب ،ط ،1دار المنهاج ،بيروت /لبنان ،جدة /المملكة العربية السعودية،

1428هـ2007/م.16/5 ،

( )3المبدع في شرح المقنع ،إبراهيم بن محمد بن عبد اهلل ،ابن مفلح (ت884هـ) ،ط ،1دار الكتب العلمية،
بيروت /لبنان 1418 ،هـ 1997 -م.62 /4 ،

( )4ينظر :المغني ،عبداهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت620هـ) .تحقيق :د .عبداهلل بن
عبدالمحسن التركي ،د .عبد الفتاح محمد الحلو ،ط  ،3دار عالم الكتب ،الرياض /سعودية،

1417هـ1997/م.11/6 ،
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حصل فيه العقد( . )1أي مدة الخيار" :يثبت خيار المجلس للعاقدين من حين العقد حتى
يتفرقا بأبدانهما من المكان الذي تعاقدا فيه ،سواء طال المجلس أم قصر"(.)2

ومعنى هذا :أن العقد ال يلزم إال بإنهاء مجلس العقد بالتفرق أو بالتخيير ،وليس ذلك

في كل العقود وانما في العقود الالزمة من الجانبين فقط القابلة للفسخ ،وهي عقود

المعاوضات المالية :كالبيع بأنواعه ،وصلح المعاوضة واإلجارة؛ ألن الدليل المثبت له
وهو الحديث ورد في البيع ،فيقاس عليه ما في معناه من عقود المعاوضات(.)3

المطلب الثاني
التفرق في خيار المجلس
اختلف الفقهاء في معنى التفرق المذكور في األحاديث النبوية الشريفة  -اآلتي
سردها ضمن أدلة المذهبين  ، -هل هو التفرق باألبدان أو التفرق باألقوال ،على
مذهبين ،وسبب االختالف يرجع الى ثبوت خيار المجلس عند بعضهم ،وعدم ثبوته عند

اآلخرين(.)4

المذهب الول :أن المقصود بالتفرق في خيار المجلس هو التفرق بالبدان.
هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة ،منهمُ :ع َمر ،وعلي بن أبي طالبَ ،و ْاب ِن
ِ ٍ
ِِ
ُع َم َر ،و ْاب ِن َعَّب ٍ
َسلَ ِم ِّي( ،)والتابعين ،منهم:
اسَ ،وأَبو ُه َرْي َرةََ ،و َحكيم ْب ِن ح َزامَ ،وأَبِي َب ْرَزةَ األ ْ
َ
ص ِريُّ ،و ُشرْي ٌح ،و َّ
يد ْب ُن اْلم َسي ِ
ط ُاو ٌس (رحمهم اهلل
اءَ ،و َ
الش ْعبِ ُّيَ ،و َع َ
َس ِع ُ
طٌ
ِّبَ ،واْل َح َس ُن اْلَب ْ
َ َ
ُ
َ

( )1ينظر :مغني المحتاج ،الخطيب الشربيني ،58/2 ،والمغني ،ابن قدامة ،11/6 ،والموسوعة الفقهية

الكويتية ،صادر عن و ازرة األوقاف والشئون اإلسالمية /الكويت ،ط -1مطابع دار الصفوة – مصر ،ط-2

دار السالسل – الكويت ،وكذلك طبع الو ازرة1404 ،هـ 1427/هـ.169/20 ،

( )2مقدمة في المعامالت المالية وبعض التطبيقات المعاصرة ،د .يوسف الشبيلي (دورة ألقيت في حفر
الباطن لعام 1426هـ).

( )3ينظر :الفقه اإلسالمي وأدلته ،أ .د وهبة الزحيلي ،ط ،8دار الفكر المعاصر ،بيروت/لبنان،

1425هـ2005/م.3104/4 ،

( )4نجد بأن القائلين بخيار المجلس هم الذين يقولون بأن التفرق يكون باألبدان ،وأما النافون لخيار
المجلس يعتبرون العقد الزماً من فور انعقاده باإليجاب والقبول.
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تعالى)( ،)1وبه قال أبو يوسف من الحنفية( ،)2و ْاب ُن َحبِ ٍ
يبَ ،والسُُّي ِ
ي َو َعْب ُد اْل َح ِم ِيد َّ
ور ُّ
الصائِغُ
من المالكية( ،)3والشافعية( ،)4والحنابلة(،)5وبه قالت أيضاً الزيدية( ،)6والظاهرية(،)1
واإلمامية(.)2

ِ
َّ
افعي اليمني
( )1ينظر :البيان في مذهب االمام ال ّشافعي ،أبي الحسن يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني الش ّ
النوري ،ط ،1دار المنهاج ،بيروت /لبنان1421 ،هـ2000 ،م،17-16/5 ،
محمد ّ
(ت558هـ) ،اعتنى به :قاسم ّ
والمغني البن قدامة ، 10 /6 ،وشرح السنة ،محيي السنة ،أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي
الشافعي (ت516هـ) ،تحقيق :شعيب األرنؤوط ،محمد زهير الشاويش( ،ط ،2المكتب اإلسالمي ،دمشق ،بيروت،
األص ُّح) .وصحيح مسلم بشرح االمام النووي -المنهاج شرح
1403هـ1983 /م .40-39 /8 ،وقال البغوي( :وهو
َ
صحيح مسلم  ،-أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت676هـ) ،تحقيق :محمد بيومي ،ط ،1دار الغد الجديد ،القاهرة/

مصر1429 ،هـ2008 /م.150/10 ،

اب قَْب َل اْلقَُب ِ
يج ِ
ان َب ْع َد ِ
ف بِتَفَُّر ِ
ق األ َْب َد ِ
ول" .البحر الرائق شرح كنز الدقائق
وس َ
اإل َ
( )2قال ابن نجيم المصري"َ :وأ ََّوَلهُ أ َُبو ُي ُ
(في فروع الحنفية)( ،كنز الدقائق) ألبي البركات عبد اهلل بن أحمد بن محمود المعروف بحافظ الدين النسفي

(ت710ه ) ،والشرح ( البحر الرائق) لإلمام زين الدين بن ابراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري الحنفي (ت
 970ه ) ،ضبطه وخرج آياته وأحاديثه :الشيخ زكريا عميرات ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت /لبنان1418 ،هـ/
1997م.441/5 ،
( )3ينظر :الذخيرة ،شهاب الدين أبي العباس ،أحمد بن إدريس القرافي المالكي(ت684هـ) ،تحقيق :محمد حجي،
سعيد أعراب ،محمد بو ُخبزة ،ط ،1دار الغرب اإلسالمي ،بيروت/لبنان1994 ،م ،20/5 ،والشرح الكبير للشيخ
الدردير وحاشية الدسوقي ، 91 /3 ،وبلغة السالك ألقرب المسالك ،أحمد الصاوي ،تحقيق :محمد عبد السالم شاهين،
دار الكتب العلمية ،لبنان /بيروت1415 ،هـ1995/م.80 /3 ،
( )4ينظر :األم ،محمد بن ادريس الشافعي (ت204هـ) ،تحقيق :د .رفعت فوزي عبدالمطلب ،ط ،1دار الوفاء،
جمهورية مصر العربية1422 ،هـ2001م ،10-9/4 ،والحاوي الكبير ،علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت450
هـ) ،تحقيق :علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت /لبنان،
1414هـ1994/م ، 34/5 ،وروضة الطالبين وعمدة المفتين ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
(ت676هـ) ،حقق أصوله :د .خليل مأمون شيحا ،ط ،1دار المعرفة( ،بيروت /لبنان) (1427هـ 2006 /م،64/2 ،
ومغني المحتاج.60-58/2 ،
ِ
سي (ت622هـ)،
الع ّدة شرح ُ
( )5ينظر :المغني البن قدامة ( ،)10/6و ُ
العمدة ،بهاء الدين عبدالرحمن بن ابراهيم المقد ّ
الروض
تحقيق :عبدالرحمن فهمي الزواوي ،ط ،1دار الغد الجديد ،المنصورة /مصر1426 ،هـ2005/م ،ص ،256و َّ
المربع بشرح زاد المستنقع ،الشيخ منصور بن يونس البهوتي (ت1051هـ) ،تحقيق :بشير محمد عيون ،ط ،2مكتبة

دار البيان ،دمشق  /سوريا1420 ،هـ 1999/م  ،ص.240-239

الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار ،أحمد بن يحيى بن المرتضى(ت840هـ)،
( )6ينظر :البحر ّ

اعتنى به :محمد محمد تامر ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت /لبنان1422 ،هـ2001/م-345/3 ،
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وبه قال أيض ًا :الزهري ،واألَوَز ِ
اق بن راهويةَ ،وأَُبو ثَْوٍر (َ .)3و ِمن أَه ِل
اع ُّيَ ،وِا ْس َح ُ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يسى َو َّ
ام
الب ِاق ُر َو َّ
الص ِاد ُ
البْيت قال به َ
َ
َحم ُد ُ
العابِد َ
ق َوَز ُ
بن ع َ
ين َ
ين َوأ َ
الناص ُر َواإل َم ُ
()4
َي ْحَيى(رحمهم اهلل تعالى) .

فالمثبتون لخيار المجلس وهم الشافعية والحنابلة والظاهرية  -وغيرهم من الفقهاء -

يرون بأنه إذا انعقد العقد بتالقي اإليجاب والقبول يقع العقد جائ اًز أي غير الزم ،ما دام

المتعاقدان في مجلس العقد .ويكون لكل من العاقدين الخيار في فسخ العقد أو إمضائه،
ما داما مجتمعين في المجلس لم يتفرقا بأبدانهما ،أو يتخايرا .ويحد طبيعة التفرق :العرف

الشائع بين الناس في التعامل ،وهذا هو خيار المجلس(.)5

اب أوال أق ُب ِ
يج ِ
الزٌم ِب ِ
البيع ِ
ول،
المذهب الثاني :ذهب بعض آخر من الفقهاء الى َّ
اإل أ
أن أ
يه ِخيار الم ِ
ت ِف ِ
س ِب أح ٍ
جل ِ
ال ،وان التفرق المقصود به هو بالقوال والكالم دون
ثب ُ
أوال أي ُ
أُ أ
البدان.
 ،347والسيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار ،الشوكاني (ت1250هـ) ،تحقيق :محمد صبحي بن
وسُبل السَّالم
حسن حالق ،ط ،3دار ابن كثير ،دمشق /سوريا ،بيروت /لبنان2008/1429 ،مُ ،636/2 ،
َشرح ُبلوغ المرام ،محمد بن إسماعيل األمير اليمني الصنعاني (ت 1182هـ) ،ط ،2دار إحياء التراث

العربي ،بيروت /لبنان1422 ،هـ2001 /م.44 /3 ،

( )1ينظر :المحلى ،علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت456هـ) ،تحقيق :أحمد محمد شاكر ،الطبعة

الوحيدة ،مكتبة دار التراث ،القاهرة /مصر2005 ،م ،469/8 ،والروضة الندية شرح الدرر البهية ،أبو

ي (ت1307هـ) ،تحقيق وتخريج :الشيخ محمد بن رياض
الطيب صديق بن حسن خان
ِّ
القنوجي البخار ّ
اللبابيدي ،دار الكتاب العربي ،بيروت /لبنان1426 ،هـ 2005/م.427/2 ،

( ) 2ينظر :المبسوط في فقه اإلمامية ،تأليف :شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي

(ت 460هـ) صححه وعلق عليه :محمد تقي الكشفي ،المطبعة الحيدرية ،طهران/ايران1387 ،هـ.78/2 ،

النووي (ت 676هـ) ،تحقيق:
( )3ينظر :المجموع شرح المهذب ،محيي ّ
الدين أبي زكرّيا يحيي بن شرف ّ
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،د .أحمد عيسى حسن المعصراوي وآخرون ،ط ،1دار الكتب العلمية،
بيروت /لبنان1423 ،هـ2002/م ،274/10 ،والمغني البن قدامة.10/6 ،

( )4ينظر :نيل األوطار ،محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني (ت1250هـ) ،تحقيق :عصام
الدين الصبابطي ،ط ،1دار الحديث ،مصر1413 ،هـ 1993 -م.220 /5 ،

( )5ينظر :الفقه اإلسالمي وأدلته (.)3106 /4
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هو ماذهب إليه الحنفية( ،)1والمالكية(،)2وبعض فقهاء السلف .كما نفاه من الفقهاء
ِ
يم َّ
َه ِل اْل ُكوفَ ِة،
الن َخ ِع ِّيَ ،وأ ْ
الذين لم تدون مذاهبهم ،منهم :الثوري والليث والعنبري ،وِاْب َراه َ
َه ِل اْل َم ِد َين ِة(.)3
يعةَ ْب ِن أَبِي َعْب ِد َّ
الر ْح َم ِنَ ،و َ
طائِفَ ٍة ِم ْن أ ْ
َوَربِ َ
أي
عند أصحاب هذا القول :أن العقد متى تم في مجلسه بصدور القبول امتنع على ِّ

ألي منهما
من المتعاقدين بعد ذلك أن يرجع؛ ألن صفة العقد اإللزام ،وال إلزام إذا أجزنا ِّ
الرجوع .فيجعلون مجلس العقد ينفض ضرورة بصدور القبول؛ َّ
لئال يكون ألحد من
المتعاقدين حق الرجوع بعد صدور القبول  ،وأن يكون المجلس قد انفض بصدور القبول.

األدلـة :استدل كل من أصحاب القول األول والثاني بأدلة من السنة والقياس،

وسيأتي  -ان شاء اهلل  -سردها في المبحث الثاني.

( )1ينظر :مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ،عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو
بشيخي زاده (ت1078هـ) ،تحقيق :خليل عمران المنصور ،دار الكتب العلمية ،بيروت /لبنان1419 ،هـ

1998/م ،11/3 ،واللباب في شرح الكتاب ،عبدالغني الغنيمي الدمشقي الميداني ،تحقيق :أحمد جاد ،دار
الحديث ،القاهرة /مصر1430 ،هـ2008 /م ،مجلد األول/ج /2ص ،4:والهداية ،23/2 ،والبحر الرائق،

.441/5

( )2ينظر :بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،ابن رشد الحفيد (ت595هـ) ،ط ،1دار احياء التراث العربي،

بيروت /لبنان1412 ،هـ 1992/م ،216/2 ،والكافي في فقه أهل المدينة المالكي ،أبو عمر يوسف بن
عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت463هـ) ،تحقيق :أبو أسامة سليم بن عيد

الهاللي السلفي ،ط ،1دار ابن حزم ،بيروت /لبنان1434 ،هـ2013/م ،849/2 ،والذخيرة للقرافي،20/5 ،

والقوانين الفقهية ،محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي (ت 741هـ) ،تحقيق :عبدالكريم الفضلي ،المكتبة

العصرية ،صيدا ـ بيروت1426 ،هـ2005/م ،ص.296:

( )3ينظر :البيان في المذهب الشافعي ،17-16/5 ،والمجموع ،274/10 ،وصحيح مسلم بشرح االمام
النووي ،150/10 ،ونيل األوطار ،220 /5 ،والقوانين الفقهية البن جزي ،ص.296
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المبحث الثاني
الدلة والمناقشة
كثر االحتجاج واالستدالل في هذه المسألة ،وذكر أدلة الفريقين بصورة عامة وموجزة

تفي بالغرض.

َّأوالا -استدل أصحاب المذهب الول – القائلين بأن المقصود بالتفرق في خيار

المجلس هو التفرق بالبدان -بأدلة عديدة من الكتاب ،والسنة ،والنظر والمعقول،
منها:

ِ
ِ
ِ
ِ
المتََبايِ َع ِ
ون َ
ين بِالخَي ِار في َبيع ِه َما َما لَم َيتَفََّرقَا أ َْو َي ُك ُ
البيعُ
 - 1بقوله ( (( :)إ َّن ُ
ِخَي ًارا))(.)1
وجه الداللة :يدل هذا الحديث الشريف بأن العقد بين المتبايعين ال يلزم ما لم يتفرقا

ُّ
ويدل أيضاً إثبات الخيار من الشرع للمتبايعين ،وهما
عن مكان انعقاده أو يختا ار لزومه،
متبايعان بعد تمام البيع باإليجاب والقبول ،أما قبل ذلك فهما متساومان(.)2

) ،كتاب البيوع ،باب كم يجوز الخيار؟ ،رقم
( )1أخرجه البخاري في صحيحه ،عن اب ِن ُع َم َر(
ار علَى ص ِ
ِ
ٍِ ِ
((المتََبايِ َع ِ
احبِ ِه َما لَ ْم َيتَفََّرقَا
الحديث .63/2 ،2107 :وفي رواية أخرى:
ان ُك ُّل َواحد م ْنهُ َما بِالخَي ِ َ
َ
ُ
ار)) .أخرجه البخاري في صحيحه ،عن ِ
إِالَّ َب ْي َع ا ْل ِخَي ِ
) ،كتاب البيوع ،باب البيعان
ابن ُع َم َر(
بالخيار ما لم يتفرقا ،رقم الحديث ،64/2 ،2111 :وأخرجه مسلم في صحيحه ،صحيح مسلم ،لإلمام أبي

الستة ورقّمه:
وخرج أحاديثه على الكتب ّ
الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت261هـ) ،حقّق أصوله ّ
محمد فؤاد عبدالباقي ،ط ،1دار عالم الكتب ،الرياض /السعودية1417 ،هـ1996 /م ،كتاب البيوع ،باب

ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ،رقم الحديث .1163/3 ،1531 -43 :واللفظ للبخاري .وفي رواية ثالثة:
ُّ
ار)) .أخرجه البخاري ،عن ِ
ِّع ْي ِن ال َب ْي َع َب ْيَنهُ َما َحتَّى َيتَفََّرقَا إِالَّ َب ْي َع ا ْل ِخَي ِ
) ،كتاب
ابن ُع َم َر (
(( ُكل َبي َ
البيوع ،باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ ،رقم الحديث ،64/2 ،2113 :وأخرجه مسلم في
صحيحه ،كتاب البيوع ،باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ،رقم الحديث.1163/3 ،1531 -43 :

( )2ينظر :المنتقى شرح الموطأ ،سليمان بن خلف بن سعد ،التجيبي القرطبي الباجي األندلسي

(ت474هـ) ،ط ،1مطبعة السعادة  -بجوار محافظة مصر1332 ،هـ( .ثم صورتها دار الكتاب اإلسالمي،

القاهرة  -الطبعة :الثانية ،بدون تاريخ) ،55 /5 ،ونخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني
اآلثار ،محمود بن أحمد بن موسى ،الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (ت855هـ) ،المحقق :أبو تميم ياسر

بن إبراهيم ،ط ،1الناشر :و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية – قطر1429 ،هـ 2008 -م.417 /11 ،
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وان كل ما يطلق عليه في العرف تفرق يحصل به المقصود ،فكان ابن
) إذا بايع فأراد أن ال يقيله َم َشى هنيهة ثم رجع ،والحديث وان جاء بلفظ:
عمر(
((المتبايعين)) يشمل ما في معنى البيع من عقود المعاوضة(.)1
َّ
ِ ِ
ِ
بالتخاي ِر
إما
يار
المجلسَّ :
ُ
ومعنى قوله ( (( :)إال بيع الخيار)) إال بيعاً قطَ َعا فيه خ َ
ص َد ِ
عقد قُ ِ
ِ
ك
به تملي ُ
خيار بينهما إذا قلنا :يصحُّ ،وألنهُ ٌ
بعدَ العقد أو باعهُ على َّأنهُ ال َ
بمجرِد ِ
ِ
لع(.)2
العقد ،كال ِهبة ،وفيه احترٌاز من
يلزم
الخ ِ
ِ
َّ
النكاح و ُ
المال ،فال ُ

واعترض المالكية على االستدالل بهذا الحديث :بأنه مخالف لعمل أهل المدينة .كذا

ذكر اإلمام مالك في الموطأ( .)3ألن من أحد شروط العمل بخبر اآلحاد عند اإلمام مالك:
عدم مخالفته إلجماع أهل المدينة(.)4

وأُجيب :بأن هذا الشرط لم يوافق عليه الجمهور فال يلزمهم ،وقد ثبت القول بخيار

المجلس وبأنه مروي عن بعض الصحابة والتابعين( ،)5وهؤالء وغيرهم كانوا من أهل
المدينة فكيف يصح إجماع ألهل المدينة مع خالف هؤالء؟.

( )1ينظر :مغني المحتاج ،58/2 :والمغني البن قدامة ،11/6 :و مسائل من الفقه المقارن مسائل من
الفقه المقارن ،أ.د هاشم جميل ،ط ،1دار السالم ،دمشق ،سورية1428 ،هـ2007/م  ،ص،223 :

والموسوعة الفقهية الكويتية.170 /20 ،

( )2ينظر :البيان في مذهب الشافعي.18/5 ،
وف ،وال أَمر معمو ٌل بِ ِه ِف ِ
ِ
ِ
يه" .ينظر :الموطأ ،االمام مالك بن
( )3قَا َل َمالِ ٌ
كَ " :ولَْي َس لهَ َذا ع ْن َدَنا َح ٌّد َم ْع ُر ٌ َ ْ ٌ َ ْ ُ
أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني (ت 179هـ) ،تصحيح وتعليق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار
ِ
اب َب ْي ِع ا ْل ِخَي ِ
ار ،رقم الحديث:
اب ا ْلُبُيوِعَ ،ب ُ
إحياء التراث العربي ،بيروت  -لبنان1406 ،هـ1985 /م ،كتَ ُ
.671 /2 ، 79
( )4ينظر :الذخيرة.23/5 ،

( )5سبق وأن أشرنا إليهم في المثبتين لخيار المجلس .ينظر :المغني البن قدامة.10/6 ،
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واعترض الحنفية أيضاً :بأن هذا الحديث خبر آحاد( ،)1وهو مخالف لظاهر الكتاب،

تعم به البلوى( .)2وأجيب :بأن هذه شرائط للعمل بخبر اآلحاد التزم بها
وأنه وارد فيم ُّ
تعم به البلوى ،ألن الذين
الحنفية ،وقد خالفهم فيها الجمهور ،وأن خيار المجلس ليس ِم َّما ُّ
يفسخون العقد بناء على خيار المجلس يعتبرون قلة بالنسبة لمن ال يفسخونه(.)3

) قال :قال رسو ُل ِ
 -2واستدلوا بما أخرجه مسلم عن ِ
اهلل (:)
ابن ُع َم َر(
َُ
ِِ
ِ
ِ
ٍِ ِ
((إِ َذا تََب َاي َع اْل ُمتََبايِ َع ِ
ون
ان بِاْلَبْي ِع َف ُك ُّل َواحد مْنهُ َما بِاْلخَي ِار م ْن َبْيعه َما َل ْم َيتَفََّرقَا ،أ َْو َي ُك ُ
بْيعهما عن ِخي ٍار ،فَِإ َذا َكان بْيعهما عن ِخي ٍار فَقَ ْد وجب))( ،)4قَ َ ِ
ان ِإ َذا َب َاي َع
ََ َ
َ َ ُ َُ َ ْ َ
َ ُ َُ َ ْ َ
ال َنافعٌ :فَ َك َ
َن َال ُي ِقيلَهُ ،قَ َام فَ َم َشى ُهَنَّيةً ،ثَُّم َر َج َع ِإلَْي ِه
َر ُج ًال ،فَأ ََر َاد أ ْ
وجه الداللة :الحديث ي شير إلى ثبوت الخيار لكل من المتبايعين في إمضاء البيع
تفرقا بأبدانهما انقطع هذا الخيار ،ولزم البيع(.)5
وفسخه ما داما مصطحبين ،فإذا َّ

( )1خبر اآلحاد ويسمى أ َْيضا خبر ا ْلو ِ
احدُ ،ه َو" :ا ْل َخَبر الَِّذي لم تبلغ نقلته ِفي ا ْل َكثَْرة مبلغ ا ْل َخَبر ا ْل ُمتََواتر
َ َُ
َ
ِ
ان ا ْلمخبر َواح ًدا أَو اثَْن ْي ِن أَو ثَالثَة " .توجيه النظر إلى أصول األثر ،طاهر بن صالح (أو محمد
َس َواء َك َ
الدمشقي (ت1338هـ) ،المحقق :عبد الفتاح أبو غدة،
صالح) ابن أحمد بن موهب ،السمعوني الجزائري ،ثم
ّ
ط ،1مكتبة المطبوعات اإلسالمية ،حلب -سورية1416 ،هـ 1995 -م .108 /1 ،وقال محمود طحان:
اصطالحا" :هو ما لم يجمع شروط المتواتر ،ويفيد العلم النظري؛ أي العلم المتوقف على النظر
خبر الواحد
ً
واالستدالل" .تيسير مصطلح الحديث ،محمود بن أحمد بن محمود طحان النعيمي ،ط ،10مكتبة المعارف،

1425هـ2004-م ،ص.27 :

( )2ينظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي(ت587هـ)،

تحقيق :د .محمد محمد تامر ،ط ،2دار الحديث ،القاهرة  /مصر1426 ،هـ2004 ،م ،156/7 ،والمغني
البن قدامة.8 /6 ،

( )3مسائل من الفقه المقارن للدكتور هاشم جميل (.)25/2

( )4أخرجه البخاري في صحيحه ،عن ِ
ابن ُع َم َر (
بعد البيع؛ فقد وجب البيع ،رقم الحديث ( ،64/2 ،)2112وأخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب البيوع ،باب
)،كتاب البيوع ،باب إذا خير احدهما صاحبه

ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ،رقم الحديث .1164-1163/3 ،)1531( -45( ،واللفظ له.

( )5ينظر :طرح التثريب في شرح التقريب ،أبو الفضل ،عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي

(ت806هـ) ،أكمله ابنه :أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي ال ارزياني  ،ابن العراقي (ت826هـ)،
الطبعة المصرية القديمة.149 /6 ،
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 – 3استدلوا بما أخرجه البخاري عن ِ
ال َّ
النبِ ُّي (:)
ابن ُع َم َر(
ال :قَ َ
) قَ َ
ان بِاْل ِخي ِار ما لَم يتَفََّرقَا ،أَو يقُو ُل أَح ُدهما ِلص ِ
ِّع ِ
اختَْر))(.)1
احبِ ِهْ :
ْ َ
َ َ ْ َ
َ َُ َ
((اْلَبي َ

وجه الداللة :ظاهر الحديث يشهد لمن ذهب إلى أن التفرق المقصود في البيع هو
()2
ِ
ِ
بما َندم أحد
التفرق األبدان  .وأَن اْل ُعقُود في اْل َغالب تقع َب ْغتَة من غير ترو َوال فكرُ ،
ور َ
المبتاعين بعد اْلفَوات ،جعل َّ
مجلس حد التروي(.)3
الش ْرع اْل ْ
واعترض :بأن هذا اللفظ يتصور صدوره من أحدهما قبل القبول أيضاً بأن يقول

الموجب للقابل بعد صدور االيجاب :اختر على معنى أتقبل البيع أم ال ؟ .وبذلك يكون

مراد الحديث خيار القبول ال خيار المجلس(.)4

ِّع ِ
ان بِاْل ِخَي ِار َما لَ ْم َيتَفََّرقَا ـ أو قال :حتى
 -4واستدلوا بقول رسول اهلل (:)
َ
((البي َ
()5
ص َدقَا َوَبيََّنا ُب ِ
ت َب َرَكةُ َبْي ِع ِه َما)) .
َّ
ور َك لَهُ َما ِفي َبْي ِع ِه َما َوِا ْن َك َذَبا َو َكتَ َما؛ ُم ِح َق ْ
يتفرقا ـ فَِإ ْن َ
وجه الداللة :الحديث يدل على أمور متعددة عند البيع ،ومنها :إثبات خيار المجلس،
وأن لكل واحد من المتبايعين الخيار بين اإلمضاء أو الفسخ ،ما داما في محل التبايع.
تفرقا ثبت البيع ووجب ،وليس لواحد منهما بعد ذلك الخيار إال بسبب يوجب الفسخ،
فإذا ّ
كخيار شرط ،أو عيب يجده قد أخفى عليه ،أو تدليس أو تعذر معرفة ثمن ،أو مثمن(.)6
( )1أخرجه البخاري في صحيحه ،عن ِ
ابن ُع َم َر (
يجوز البيع ،رقم الحديث (.)63/2( )2109

) ،كتاب البيوع ،باب إذا لم يوقت في الخيار هل

( ) 2ينظر :عون المعبود شرح سنن أبي داود ،ومعه حاشية ابن القيم ،محمد أشرف بن أمير بن علي بن
حيدر ،العظيم آبادي (ت1329هـ) ،ط ،2دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان 1415 ،هـ.232 /9 ،

( ) 3ينظر :كشف المشكل من حديث الصحيحين ،جمال الدين ،عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي

(ت597هـ) ،المحقق :علي حسين البواب ،دار الوطن ،الرياض ،السعودية ،دت.536 /2 ،
( )4هامش المجموع (. )277/10

( )5أخرجه البخاري في صحيحه ،عن ِ
ابن ُع َم َر (
ونصحا ،رقم الحديث ،54/2 ،2079 :وأخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب البيوع ،باب الصدق في البيع

) ،كتاب البيوع ،باب إذا بين البيعان ولم يكتما

والبيان ،رقم الحديث .1164/3 ،1532-47 :واللفظ للبخاري.

( ) 6ينظر :بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار في شرح جوامع األخبار ،عبد الرحمن بن ناصر بن
عبد اهلل ،آل سعدي (ت1376هـ) ،تحقيق :عبد الكريم بن رسمي ال الدريني ،ط ،1مكتبة الرشد1422 ،هـ
2002 -م ،ص.100 :
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ِ
َن َّ ِ
 -5واستدلوا بما أخرجه أبو داود عن أبي ُه َرْي َرةَ ( )أ َّ
َن
َم َر ُمَنادَيهُ أ ْ
النب َّي ( )أ َ
ِ
ان إِالَّ َع ْن تََر ٍ
ِّع ِ
اض))(.)1
ي ثَالَثًا (( :الَ َي ْفتَ ِرقَ َّن َبي َ
ُيَناد َ
وجه الداللة :يدل الحديث على عدم جواز التفريق بين العاقدين إالَّ عن تراض بينهما
فيما يتعلق بإعطاء الثمن ،وقبض المبيع ،واال فقد يحصل الضرر ،وهو منهي في الشرع،
وكما يدل الحديث على ثبوت خيار المجلس لهما ،واال فال معنى لهذا القول حينئذ(.)2

 -6واستدلوا بما أخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ،أن رسو َل
َّ
ِ
ِ
اهلل ( )قال(( :البيِّع ِ ِ
َن
ص ْفقَةَ خَي ٍارَ ،والَ َيح ُّل لَهُ أ ْ
ان بِالخَي ِار َما لَ ْم َيتَفََّرقَا إِال أ ْ
َن تَ ُك َ
ون َ
َ َ
()3
ِ
َن َي ْستَِقيَلهُ)) .
ُيفَ ِار َ
صاحَبهُ َخ ْشَيةَ أ ْ
ق َ
بايعان ِ
((المتَ ِ
بالخيار ما
وجه الداللة :الحديث دليل على خيار المجلس؛ لقوله (:)
ُ
فترقَا))  ،وأما قوله ((( :)أن ِ
لَ ْم َي ِ
يستقيلَه)) فالمراد به الفسخ؛ ألنه لو أريد به االستقالة
حقيقة لم يكن للمفارقة معنى ،لذلك يتعين حملها على الفسخ وعلى ذلك حمله الترمذي
وغيره من العلماء ،فقالوا معناه :ال يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ
( )1أخرجه أبو داود في سننه ،سنن أبو داود ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق ،األزدي
الس ِجستاني (ت275هـ) ،تحقيق :شعيب األرنؤوط  -مح َّمد ِ
كامل قره بللي ،ط ،1دار الرسالة العالمية،
َ
ِّ ْ
َ
1430هـ2009 /م ،عن أبي هريرة  ، وبلفظ(( :ال يفترقن إثنان إال عن تراض)) ،كتاب اإلجارة ،باب
في خيار المتبايعين ،رقم الحديث (  ،)327 /5( )3458قال شعيب األرنؤوط( :صحيح لغيره).

( )2ينظر :شرح المشكاة ،المسمى بـ(الكاشف عن حقائق السنن) ،الحسين بن عبد اهلل الطيبي (ت743هـ)،

تحقيق :د.عبد الحميد هنداوي ،ط ،1مكتبة الباز ،مكة المكرمة ،الرياض /السعودية1417 ،هـ 1997 -م،

 .2123 /7وتحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ،أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري
(ت1353هـ) ،د ،ط ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان.378 /4 ،

( )3أخرجه الترمذي في سننه ،الجامع الكبير  -سنن الترمذي  ،-محمد بن عيسى بن َس ْورة الترمذي ،أبو
عيسى (ت279هـ) ،تحقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت /لبنان1998 ،م ،عن

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( ،)كتاب البيوع ،باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا ،رقم
يث َح َس ٌن) ،وقال األلباني( :حديث حسن) .ينظر:
(ه َذا َح ِد ٌ
الحديث ،541/2 ،)1247( :وقال الترمذيَ :
سنن الترمذي ،بتحقيق وتعليق :أحمد محمد شاكر ،وآخرون ،ط ،2شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي
الحلبي – مصر1395 ،هـ 1975 -م ،542/3 ،وأخرجه أبو داود في سننه ،كتاب البيوع ،باب ِخيار
المتبايعين ،رقم الحديث ،325/5 ، 3456 :قال شعيب األرنؤوط( :إسناده حسن).
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البيع ،فالمراد باالستقالة فسخ النادم وحملوا نفي الحل على الكراهة؛ ألنه ال يليق بالمروءة،
وحسن معاشرة المسلم ،ال أن اختيار الفسخ حرام ،وأما ما روي عن ابن

عمر(

)

أنه

كان إذا بايع رجالً فأراد أن يتم بيعه قام يمشي هنيهة فرجع إليه فإنه محمول على أن ابن

عمر لم يبلغه الخبر(.)1

 -7استدلوا من السنة الفعلية بأن رسول اهلل ( )خيَّر أعرابياً بعد البيع ،أي قال له:

مصرح به في الحديث بروايته األخرى ،أنه عليه الصالة
اختر؛ لكي ينبرم العقد ،وذلك
َّ
والسالم بايع رجالً فلما بايعه قال له« :اختر» ،ثم قال رسول اهلل ((( :)هكذا البيع))(.)2
 -8بآثار من الصحابة والتابعين ( )منها :ما ورد عن ابن عمر (

(( كانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا))(.)3

) قوله:

وجه الداللة :دل هذا الخبر بصريح القول على أن أمد خيار المجلس للمتعاقدين معاً

ما لم يتفرقا باألبدان أو يجعل أحدهما لصاحبه الخيار ،فيختار .ومن المقرر في أصول
الحديث ،وأصول الفقه ،أن قول الصحابي من السنة كذا :له حكم الحديث المرفوع(.)4
 -9واستدلوا له أيضا بالمعقول والنظر ،منها:

أ  -حاجة الناس الداعية إلى مشروعيته؛ ألن اإلنسان بعد أن بيعه الشيء قد يبدو
له فيندم ،فبالخيار الثابت له في المجلس يمكنه التدارك.
( )1ينظر :سبل السالم َشرح ُبلوغ المرام.35 /3 ،
( )2أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ،السنن الكبرى ،أحمد بن الحسين بن علي الخراساني ،أبو بكر
البيهقي (ت458هـ) ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا ،ط ،3دار الكتب العلمية ،بيروت /لبنان1424 ،هـ/

 2003م ،كتاب البيوع ،باب المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا اال بيع الخيار ،رقم الحديث (،)10441
 .444/5وقال الهيثمي( :رجال الصحيح) .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،علي بن أبي بكر بن سليمان

الهيثمي (ت807هـ) ،المحقق :حسام الدين القدسي ،مكتبة القدسي ،القاهرة /مصر1414 ،هـ1994 ،م،

الهيثمي.100/4 ،

( ) 3أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب البيوع ،باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم
ينكر البائع على المشتري ،رقم الحديث (.65/2 ،)2116

الروياني (ت502هـ)
( )4ينظر :بحر المذهب في فروع مذهب اإلمام الشافعي ،عبدالواحد بن اسماعيل ّ
تحقيق :أحمد ع ّـزو عناية الدمشقي ،ط ،1دار إحياء التراث العربي ،بيروت /لبنان1423 ،هـ2002/م،

30/6ـ.31
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التفرق كذلك ال
ساوِم ّإنما هو باألبدان والكالم ،كان
بَّ -
ُ
لما كان االجتماع على التّ ُ
يكون اإلَّ بهما(.)1

ج -احتج بعض من ذهب إلى أن التفرق هو تفرق البدن بأن المتبايعين إنما

يجتمعان باإليجاب والقبول ألنهما كانا قبل ذلك متفرقين فال يجوز أن يحصال مفترقين

بنفس الشيء الذي به وقع اجتماعهما عليه(.)2

د -أن المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم ألن الشارع علق عليه حكما ولم يبينه،
فدل على أنه أبقاه على ما يعرفه الناس كالقبض واإلحراز ،فالتفرق العرفي هو التفرق

باألبدان كذلك فسره ابن عمر وتفسيره أولى ألنه راوي الحديث(.)3

ومن أقوال أصحاب هذا المذهب ،قال الشافعيَّ " :
اآلخر
قام وولَّى
َ
إن أحدهما إذا َ
ق"( .)4وذكر الشيرازي :بأنه يثبت لكل واحد من المتبايعين ُّ
حق
وقع التَّ ُّ
فر ُ
ظهرهُ ....فقد َ
الخيار بين الفسخ واإلمضاء إلى أن يتفرقا أو يتخايرا ،وأن التفرق يكون بأبدانهما بحيث
إذا كلَّم صاحبه عن العادة لم يسمع كالمه(.)5

َن اْلبْيع يْل َزم بِتَفَُّرق العاقدين؛ لِ َداللَ ِة اْلح ِد ِ
يث َعلَْي ِهَ ،وليس هناك
َ
وقال ابن قدامة" :بأ َّ َ َ َ ُ
ق إلَى عر ِ
ِ
الن ِ
ق ،واْل َم ْر ِج ُع ِفي التَّفَُّر ِ
َّ ِ
ِ
ف َّ
اس
ِخ َ
ُْ
الف بين الفقهاء في لُُزوم البيع َب ْع َد التفَُّر َ
ِ
ِ
وع َ ِ ِ ِ
َن َّ
ونهُ تَفَُّرقًا؛ أل َّ
ع َعلَّ َ
الش ِار َ
يما َي ُع ُّد َ
ق َعَلْيه ُح ْك ًماَ ،ولَ ْم ُيَبيِّْنهَُ ،ف َد َّل َذل َك َعلَى أََّنهُ
ََ
ادته ْم ،ف َ
ات مستَ ْدبِ ار ص ِ
ٍ
احبِ ِه َّ
أ ََر َاد َما َي ْع ِرفُهُ َّ
عد تفرقاً ،وكذلك لو ابتعدا عن
اس ،فلو َمشي ُخطُ َو ُ ْ ً َ
الن ُ
اد ِة لو تكلَّم َّ
عد تفرقاً"(.)6
بعضهما بِ َحْي ُ
الم اآلخر ِفي اْل َع َ
ث ال َي ْس َمعُ أحدهما َك َ

الرازي (ت395هـ) ،تحقيق :د .عبداهلل بن عبدالمحسن
( )1ينظر :حلية الفقهاء ،أحمد بن فارس بن زكريا ّ
التركي ،ط ،1الشركة المتحدة ،بيروت /لبنان1403 ،هـ1983/م ،ص.124:
( )2ينظر :معالم السنن ،وهو شرح سنن أبي داود ،أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب
البستي المعروف بالخطابي(ت388هـ) ،ط ،1المطبعة العلمية ،حلب /سوريا1351 ،هـ 1932/م/3( ،

 )118و( .)120 /3

( )3ينظر :العدة شرح العمدة ،ص.256:
( )4البيان في مذهب الشافعي (.)18/5

( )5ينظر :المهذب في فقة اإلمام الشافعي للشيرازي (.)4 /2
( )6المغني البن قدامة (.)12 /6
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قال ابن حزم " :و ُك ُّل متَبايِعْي ِن صرفًا أَو َغْيره َفال ي ِ
ص ُّح اْلَبْيعُ َبْيَنهُ َما أََب ًدا َوِا ْن
َ
َ ْ ْ َُ
َُ َ
َ
احدٍ
يه اْلبْيع ،ولِ ُك ِّل و ِ
ان الَِّذي تَعاقَ َدا ِف ِ
ِ
ِ
السْل َعةَ َوالثَّ َم َنَ ،ما لَ ْم َيتَفََّرقَا بِأَْب َدان ِه َما م ْن اْل َم َك ِ
ضا ِّ
تَقَ َاب َ
َ
َ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِمْنهما ْإب َ ِ
َح َّ
َح ُد ُه َما
َن َيقُ َ
ب َ
اآلخ ُر أ َْم َك ِرهَ َولَ ْو َبقَيا َك َذل َك َد ْه َرُه َما إال أ ْ
ول أ َ
طا ُل َذل َك اْل َع ْقد أ َ
َُ
ِ ()1
ِ
ِ
َن تُْبطلَهُ" .
آلخرْ :
لِ َ
َن تُ ْمض َي اْلَبْي َع ،أ َْو أ ْ
اختَْر أ ْ
ثانيا – استدل أصحاب المذهب الثاني – القائلين بأن المقصود بالتفرق في خيار
المجلس هو التفرق بالقوال دون البدان– ،وذلك بأدلة عديدة من الكتاب ،والسنة،
والنظر والمعقول ،منها- :

 -1استدلوا بقوله سبحانه وتعالى :ﭽ...ﯨ ﯩﯪ ﯫ ...ﭼ(.)2
وجه الداللة :في هذه اآلية الكريمة فيها ندب إلى اإلشهاد على العقد توثقة لهما؛

وأل جل االستيثاق فيه ،فلو كان ألحدهما الفسخ بعد العقد المشهود عليه لم يحصل
االستيثاق ،ولبطلت فائدة اإلشهاد(.)3

واعترض الماوردي :بأن المراد به اإلشهاد بعد التفرق في الحال التي يلزم فيها العقد،

وال يمنع أن يكون ذلك إشهادًا على العقد ووثيقة فيه ،كما أن اإلشهاد في خيار الثالث،
يكون بعد أن تقضي الثالث ،وال يمنع أن يكون ذلك إشهادا على العقد و وثيقة فيه(.)4

قال ابن حزم رداً على استدالل النفاة بهذه اآلية" :أنه ليس في اآلية نص وال دليل

ثم أن نص اآلية إنما هو إيجاب اإلشهاد إذا
على بطالن التفرق المذكور في الخبرَّ ،

تبايعنا ،والذي جاءنا بهذه اآلية هو الذي أخبرنا أنه ال بيع أصال إال بعد التفرق عن
موضعهما أو التخيير .فصح يقينا أن قول اهلل تعالى{ :وأشهدوا إذا تبايعتم}

()5

أمر باإلشهاد بعد التفرق ،أو التخيير الذي ال بيع بينهما أصال إال بعد أحدهما"(.)6

إنما هو

( )1المحلى باآلثار (.)469 /7
( )2سورة البقرة  ،اآلية .282 :

( )3ينظر :البناية شرح الهداية ،محمود بن أحمد بن موسى ،الحنفي بدر الدين العيني (ت 855هـ) ،ط،1
دار الكتب العلمية ،بيروت /لبنان 1420 ،هـ2000/م.12/8 ،

( )4ينظر :الحاوي الكبير للماوردي (.)36/5
( )5البقرة ،اآلية.282 :

( )6المحلى.478 -477/8 ،
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ووجه الداللة في هذه اآلية أيضاً ،قالوا :بأن اإلشهاد إن وقع بعد التفرق لم يطابق

األمر ،وان وقع قبله لم يصادف محله ،وحديث "إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع" ولم

يفصل(.)1

أجيب :بأن اآلية مطلقة قيدت بالحديث ،وكخيار الشرط ،وكذلك الحديث وآية

اإلشهاد يراد بهما عند العقد وال ينا فيه ثبوت خيار المجلس كما ال ينافيه سائر

الخيارات(.)2

 - 2بقوله سبحانه وتعالى :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ(.)3
وجه الداللة :يدل ظاهر هذه اآلية الكريمة على إباحة أكل مال الغير بطريق

التجارة عن تراض ،مطلقا عن قيد التفرق عن مكان العقد ،ويترتب عليه جواز األكل في
المجلس قبل التفرق أو التخاير(.)4

اعترض ابن حزم بقوله :أن اهلل سبحانه وتعالى هو الذي ّبين في القرءان التجارة
المباحة والمحرمة ،وأوضح التراضي الناقل للملك من التراضي الذي ال ينقل الملك،

ولواله لم نعرف شيئا من ذلك .وهو الذي أخبرنا :أن العقد ليس بيعا ،وال هو تجارة ،وال هو
تراضيا وال ينقل ملكا إال حتى يستضيف إليـه التفرق عن موضعهما ،أو التخيير ،فهذا هو

البيع ،والتجارة ،والتراضي(.)5

وقالوا أيضاً :بأن اآلية مطلقة وأحاديث خيار المجلس مقيدة ،فيحمل المطلق على

المقيد(.)6

( )1ينظر :سبل السالم َشرح ُبلوغ المرام.45/3 ،
( )2ينظر :سبل السالم َشرح ُبلوغ المرام.45/3 ،
( )3سورة النساء اآلية . 29 :

( )4ينظر :بدائع الصنائع ،156/7 ،والمجموع ،282/10 ،والفقه اإلسالمي وأدلته.3104/4 ،
( )5ينظر :المحلى.477/8 ،

( ) 6ينظر :من فقه المعامالت ،صالح بن فوازن بن عبداهلل آل فوزان ،دار البصيرة ،اإلسكندرية /مصر،

1424هـ 2003/م ،ص.58 :
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 - 3وبقوله سبحانه وتعالى:ﭽﮊ ﮋﮌ ﮍﮎﮏ ...ﭼ(.)1
وجه الداللة :هذه اآلية الكريمة تدل على أن البيع عقد يلزم الوفاء به امتثاالً ألمر

اهلل تعالى ،فلو كان خيار المجلس ثابتاً لم يكن الوفاء بعقد البيع الزماً( .)2قال ابن كثير:
يرى النافون لخيار في مجلس البيع َّ
بأن ََ هذه اآلية يدل على لزوم العقد وثبوته( .)3وقال
الجصاص" :فألزم كل عاقد الوفاء بما عقد على نفسه ،وذلك عقد قد عقده كل واحد منهما
على نفسه فيلزمه الوفاء به ،وفي إثبات الخيار نفي للزوم الوفاء به وذلك خالف مقتضى

اآلية"(.)4

اعترض على ذلك بالقول :هذا حق ،لكن الذي أمرنا بهذا على لسان نبيه ( )هو

اهلل تعالى اآلمر لرسوله ( )أن يخبرنا أنه ال يصح هذا التعاقد وال يتم وال يكون عقدا إال

بالتفرق عن موضعهما ،أو بأن يخير أحدهما اآلخر بعد التعاقد ،واال فال يلزم الوفاء بذلك
العقد ،وهم مجمعون  -أي الحنفية  -معنا على أنه ال يلزم أحدا الوفاء بكل عقد يعقده،
بل أكثر العقود حرام الوفاء بها ،كمن عقد على نفسه أن يزني ،أو أن يشرب الخمر(.)5

 -4كما ذكر اهلل عز وجل في الطالق بقوله :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ ( ،)6يعني :بالطالق ،والطالق :كالم  .فكان الزوج إذا قال للمرأة قد
طلقتك على كذا وكذا فقالت المرأة قد قبلت فقد بانت وتفرقا بذلك القول وان لم يتفرقا

( )1سورة المائدة ،اآلية .1 :

( )2ينظر :البناية شرح الهداية ،11/8 ،وخيار المجلس والعيب في الفقه اإلسالمي ،عبداهلل بن محمد بن
احمد الطيار ،المشرف على الرسالة :مناع خليل القطان رحمه اهلل ،المكتبة الشاملة ،دط ،دت ،ص.41 :

( )3ينظر :تفسير القرآن العظيم ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي

(ت774هـ) ،المحقق :سامي بن محمد سالمة ،ط ،2دار طيبة1420 ،هـ 1999 -م.8 /2 ،

( )4أحكام القرآن ،أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر (ت370هـ) ،تحقيق :محمد الصادق قمحاوي،
دط ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت -لبنان1405 ،هـ.133 /3 ،

( )5ينظر :المحلى.477/8 ،

( )6سورة النساء ،اآلية .130 :
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بأبدانهما ،قالوا فكذلك إذا قال الرجل للرجل قد بعتك عبدي هذا بألف درهم فقال المشتري

قد قبلت فقد تفرقا بذلك القول وان لم يتفرقا بأبدانهما(.)1

وأجيب عن ذلك :بأنه سمي بذلك لكونه يفضي إلى التفرق باألبدان(.)2

 -5استدلوا على أن المراد بالتفرق التفرق بالقول ،كقوله عزوجل :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

()3
دل ظاهر األية الكريمة على أن المراد
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ  .وجه الداللةّ :

بالتفرق هو التفرق باألقوال(.)4

اعترض :أن االيجاب والقبول ليس تفرقاً منهما في القول الن من أوجب القول
فغرضه أن يقبله صاحبه فإذا قبله فقد وافقه وال يسمى مفارقة ( .)5و َّ
ق الَّ ِذي ِفي
أن التَّ ُّ
فر ُ

الختِ ِ
ِ
ان؛ ألََّنهُ ِ
الف اْل َعقَائِ ِد َغالًِبا فَِإ َّن َمن
الزٌم ْ
هما األ َ
اآلية و َ
َ
َبد ُ
الخَب ِر ال َي ْمتَنعُ أَن ُي َر َاد ب َ
ِ ()6
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يدته َه َج َرهُ َولَم ُي َساكنهُ غالًبا .
خصا في َعق َ
َخالَف َش ً

 -6واستدلوا بما أخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ،أن رسو َل
َّ
ان بِ ِ
ِّع ِ
َن
ص ْفقَةَ ِخَي ٍارَ ،والَ َي ِح ُّل لَهُ أ ْ
الخَي ِار َما لَ ْم َيتَفََّرقَا إِال أ ْ
اهلل ( )قالَ :
َن تَ ُك َ
ون َ
((البي َ
قص ِ
َن َي ْستَِقيَلهُ))(.)7
احَبهُ َخ ْشَيةَ أ ْ
ُيفَ ِار َ َ

( ) 1ينظر :شرح معاني اآلثار ،أحمد بن محمد بن سالمة بن عبدالملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي

الحنفي (ت321هـ) ،تحقيق :ابراهيم شمس الدين ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت/لبنان،

1422هـ2001/م.274/3 ،

( )2ينظر :فتح الباري ،أحمد بن علي بن حجر العسقالني (ت852هـ) ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي،
دار المعرفة ،بيروت/لبنان1379 ،هـ.331 /4 ،

( )3سورة البينة  ،اآلية .4 :

( )4ينظر :اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ،جمال الدين علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود
األنصاري الخزرجي المنبجي (ت686هـ) ،تحقيق :د .محمد فضل عبد العزيز ،ط ،2دار القلم  -الدار

الشامية ،دمشق /سوريا ،بيروت /لبنان1414 ،هـ1994/م ،471 /2 ،و رد المحتار على الدر المختار -

حاشية ابن عابدين  ،528 /4 ،-والمجموع.282/10 ،

( )5ينظر :المجموع ،282/10 ،والفقه اإلسالمي وأدلته.3104/4 ،
( )6ينظر :طرح التثريب في شرح التقريب.148 /6 ،
( )7سبق تخريجه.
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وجه الداللة :يدل ظاهر هذا النص على أن صاحبه ال يملك الفسخ اال من من جهة

االستقالة( .)1ولو كان خيار المجلس مشروعاً لم يحتج إلى االستقالة بل يكفيه الخيار(.)2

اعترض الماوردي :بأن في الحديث داللة على أمرين ظاهرين :أحدهما :حجة

عليهم .واآلخر :حجة لهم.
فقوله ((( :)وال َي ِح ُّل لَهُ ِ
صاحبه)) ،حجة عليهم :ألنه يدل على أن البيع لم
ق
يفار َ
َ
شيةَ أَن َيستَِقيلَهُ)) ،حجة لهم
يقع الزما ،وأن فيه خيا اًر يسقط بالتفرق .وأما قوله (َ :)
((خ َ

 ،ألنه يدل على أن الخيار ال يستحق إال باإلقالة .فال بد من تغليب أحد الظاهرين

لتعارضهما ،فكان تغليب الظاهر في إثبات الخيار أحق لسببين -:أحدهما :أن أول
بايعان ِ
بالخيار ما لَ ْم َي ِ
((:المتَ ِ
الخبر يقتضيه ،وهو قوله ()
صفقةَ
فترقَا ،إال أن تكون َ
ُ
ِخ ٍ
يار)) ،واآلخر :أن اإلقالة ال تختص بمجلس التبايع وتبطل بالتفرق :لجوازها بعد التفرق

كجوازها قبله .وانما الخيار يختص بالمجلس ويبطل بالتفرق ،فدل على أنه المراد(.)3
االستِقَالَ ِة هنا" :فَ ْس ُخ َّ
أما
الن ِادِم ِمْنهُ َما لِْلَبْي ِع ،و َّ
واعترض ابن حجر قائالً ،بأن اْل ُم َر ُ
اد بِ ْ
ِ
وء ِةَ ،و ُح ْس ِن ُم َعا َش َ ِرة اْل ُم ْسلِِم إِالَّ أ َّ
اختَِيار
َن ْ
اه ِة؛ ألََّنهُ ال َيلِ ُ
َن ْف َي اْلح ِّل َح َملُوه َعلَى اْل َك َر َ
يق بِاْل ُم ُر َ
حرام"(.)4
اْلفَ ْسخ َ

اما فَالَ َيبِ ْعهُ َحتَّى َي ْستَْوِفَيهُ
 -7واستدلوا أيضاً بقوله (َ (( :)م ِن ا ْشتََرى طَ َع ً
ضهُ))(.)5
َوَي ْقبِ َ

( )1ينظر :بحر المذهب30/6 ،ـ ،31والمجموع.284/10 ،

( )2ينظر :خيار المجلس والعيب في الفقه اإلسالمي ،ص.41 :
( )3ينظر :الحاوي الكبير للماوردي.37-36/5 ،
( )4فتح الباري البن حجر العسقالني.332 /4 ،

( )5أخرجه مسلم في صحيحه ،عن عبداهلل بن عمر(
القبض ،رقم الحديث.1160/3 ،1526 -32 :
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وجه الداللة :أن الحديث قد أباح التصرف بالمبيع بمجرد القبض ،ولم يشترط

التفرق(.)1

اعترض على هذا االستدالل ،وذلك بأن األحاديث المثبتة لخيار المجلس مخصصة

لعموم النصوص ومقيدة إلطالقها؛ ألنها جميعاً نصوص آتية من قبل الشارع ،وعليه فال

يجوز اعمال بعضها واهمال البعض اآلخر ،ما دام إعمال جميع األحاديث ممكناً(.)2
وط ِهم)) ،وفي رواية أخرىِ :
ِ
ِ
((عند
الم ْسل ُم َ
ون َعلَى ُش ُر ْ
 - 8استدلوا بقوله (ُ (( :)
ُشر ِ
وط ِه ْم))(.)3
ُ

وجه الداللة  :يدل الحديث أن العقد بمجرد االيجاب والقبول شرط يلتزمانه فيكون

واجب الوفاء به(.)4

اعترضَّ :
ثم لو صح لكان حجة عليهم؛ ألن
بأن هذا الحديث مرسل عن عطاءَّ ،

شروط المسلمين ليست كل شرط بال خالف ،بل إنما هي الشروط المأمور بها ،أو

المباحة بأسمائها في القرآن وصحيح السنن(.)5

( )1ينظر :الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلمام أبي حنيفة ،عمر بن إسحق بن أحمد الهندي

الغزنوي ،أبو حفص الحنفي (ت773هـ) ،ط ،1مؤسسة الكتب الثقافية1406 ،هـ1986/م ،ص،74 :
ومسائل من الفقه المقارن للدكتور هاشم جميل.19/2 ،

( )2ينظر :مسائل من الفقه المقارن للدكتور هاشم جميل.19/2 ،
َّ
ِِ
ِ
َح َّل
ُّ
( )3أخرجه الترمذي في سننه ،وبلفظ :
َّم َحالَالً ،أ َْو أ َ
((الص ْل ُح َجائٌز َب ْي َن ا ْل ُم ْسلم َ
ين ،إِال ُ
ص ْل ًحا َحرَ
ِ
حراما ،و ِ
وط ِهم ،إِالَّ َشرطًا َحرَّم َحالَالً ،أَو أ َ َّ
يث َح َس ٌن
(ه َذا َح ِد ٌ
اما)) .وقال الترمذيَ :
الم ْسل ُم َ
ْ
ون َعلَى ُش ُر ْ
َحل َح َر ً
ْ
ََ ً َ ُ
َ
يح) ،كتاب األحكام عن رسول اهلل  ،باب ما ذكر عن رسول اهلل  في الصلح بين الناس ،رقم
ص ِح ٌ
َ
ِ
ِ
َّ
اب الش ِرَكة ،باب الشرط في الشركة ،رقم
الحديث ،28/3 ،1352 :وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ،كتَ ُ
الحدبث ، 131 /6 ،11429 :وقال األلباني( :حديث صحيح) .ينظر :إرواء الغليل ،محمد ناصر الدين

األلباني (ت1420هـ) ،إشراف :زهير الشاويش ،ط ،2المكتب اإلسالمي ،بيروت  /لبنان 1405 ،هـ

1985/م ،رقم الحديث (.142 /5 ،)1303

( )4ينظر :المبسوط ،محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي(ت483هـ) ،دار المعرفة،
بيروت /لبنان1414 ،هـ1993 /م.156 /13 ،

( )5ينظر :المحلى.479/8 ،
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َّ
ال ألبيه ،فقال النبي ( )لعمر:
صح أن ابن عمر (
-9
) كان يركب جم ً
((بِعنِي ِه)) ،قال :هو لك يا رسول اهلل ،قال(( :بِعنِ ِ
يه)) ،فباعه من رسول اهلل ( ،)فقال
ْ
ْ
()1
ِ
ِ
َّ ِ
ت)) .
صَنعُ بِه َما شْئ َ
النبي (ُ (( :)ه َو لَ َك َيا َعْب َد الله ْب َن ُع َم َر تَ ْ
وجه الداللة :يدل الحديث على وجوب البيع وأنه يلزم بمجرد االيجاب والقبول من
ألن رسول اهلل ( )وهب الجمل بعد العقد مباشرة
غير حاجة الى التفرق من المجلس؛ ّ
البن عمر وقبل التفرق(.)2
اعترض على ذلك ،فقد أجاب ابن حزم على ذلك  -:بأن هذه الواقعة ربما كانت

ثم أن لزوم العقد غير مقيد بالتفرق من المجلس ،وانما
قبل تشريع الحكم بخيار المجلسَّ ،
هناك التخاير أيضاً ،وليس في الحديث أن النبي ( )لم يخبر عمر قبل ِهبة الجمل لعبد

اهلل(.)3

ٍ
صفقة أو خيار))(.)4
 -10روي عن االمام عمر( )أنه قال  ((:البيعُ عن
وجه الداللة :كما قال أبو عوانة" :الصفقة :أن يضرب بيده على يده ،والخيار :أن
الن ِاف َذةُ ِ
الص ْفقَةُ ِهي َّ
الالزَمةُ في البيع(.)6
يقول إختر"(َ .)5و َّ
َ
اعترض الماوردي عن ذلك ،فقال :بأن هذا الخبر منقطع  -مرسل  -ال تقوم به
حجة .ومعناه عند الشافعي :البيع :صفقة ،بعدها تفرق أو خيار ،فمن المحال تعلق

صح الخبر الحتمل أمرين -:األمر األول :أن
وجوب البيع بالخيار دون الصفقةَّ .
ثم لو ّ
البيع عن صفقة وخيار؛ ألنه قسم البيع إلى قسمين :أحدهما :صفقة ،والثاني :البيع عن
) ،كتاب البيوع ،باب إذا اشترى شيئا فوهب من

( )1أخرجه البخاري في صحيحه ،عن ابن عمر(

ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري ،رقم الحديث.65/2 ، 2115 :

( )2ينظر :مسائل من الفقه المقارن للدكتور هاشم جميل.20/2 ،
( )3ينظر :المحلى482/8 ،ـ.483

( )4أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ،المصنف ،عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني (ت211هـ) ،تحقيق:

حبيب الرحمن األعظمي ،ط ،2المجلس العلمي -الهند ،يطلب من :المكتب اإلسالمي ،بيروت /لبنان،

1403هـَ ،ع ِن ا ْل َحجَّا ِجَ ،ي ْرفَ ُعهُ إِلَى ُع َم َر.52/8 ،
افعي (ت699هـ) ،تحقيق :د .ذياب عبد
( )5مختصر خالفيات البيهقي ،أحمد بن فرح اللّخمي اإلشبيلي ال ّش ّ
الرشد ،الرياض /المملكة العربية السعودية1417 ،هـ1997/م ،ص.273 :
الكريم ذياب عقل ،ط ،1مكتبة ّ
( )6ينظر :المبسوط للسرخسي.156 /13 ،
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خيار .والخيار بمجرده ال يكون بيعاً اال مع الصفقة ،فثبت أن معناه عن صفقة وخيار.

واألمر الثاني :أن معناه أن البيع على نوعين :نوع :فيه خيار الثالث .ونوع :ليس فيه

خيار الثالث (.)1

 -11حملهم الحديث المثبت لخيار المجلس على التفرق باألقوال ال باألبدان ،وهو

أن يقول اآلخر بعد اإليجاب :ال أشتري ،أو يرجع الموجب والمثبت قبل القبول فهو كناية.

فإسناد التفرق إلى الناس مرادا به تفرق أقوالهم كثير في الشرع والعرف(.)2

لتفرق باألقوال ،واسناد التفرق الى الناس مرادا به تفرق
ويكون المراد
بالتفرق هنا ا ّ
ّ
()3
أقوالهم كثير في الشرع والعرف  .كما في قوله تعالى :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

()4
تفرقهم باألقوال واالعتقادات(.)5
ﮕ ﮖ ﭼ  .يريد ّ
واعترض -:بأنه ال يمتنع أن يكون المراد به األبدان؛ ألنهم لما اختلفت اعتقاداتهم

افترقوا بأبدانهم ،واجتمع كل فريق منهم ،وفارقوا مخالفيهم ،ولو كان المراد به االفتراق

باألقوال فهو مجاز(.)6

 -12اعتمد اإلمام مالك بأن عمل أهل المدينة على خالف موجب أحاديث خيار

المجلس ،وهي أحاديث آحاد وعمل أهل المدينة يقدم عليها( .)7وذلك عنده أقوى من خبر

( )1ينظر :الحاوي الكبير للماوردي.37/5 ،

( )2ينظر :رد المحتار على الدر المختار ،حاشية ابن عابدين. 528 /4 ،

( )3ينظر :فتح القدير ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ،المعروف بابن الهمام (ت681هـ)،
دط ،دار الفكر ،بيروت -لبنان.258 /6 ،

( )4سورة البينة  ،اآلية .4 :

( )5ينظر :المغني البن قدامة.11/6 ،

( )6ينظر :التعليقة الكبيرة في مسائل الخالف علي مذهب أحمد ،القاضي أبو يعلى الفَرَّاء محمد بن
الحسين بن محمد بن البغدادي الحنبلي (ت 458هـ) ،المحقق :لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور
الدين طالب ،ط ،1دار النوادر1431 ،م  2010 -هـ.)41 /3( ،

( )7ينظر :بداية المجتهد ،217/2 ،و الذخيرة ، 23-20/5 ،والفروق ،أحمد بن إدريس الصنهاجي
القرافي (ت684هـ) ،وبهامشه :ادرار الشروق على أنوار الفروق البن الشاط ،تحقيق :د .عبدالحميد
هنداوي ،المكتبة العصرية ،صيدا/لبنان1428 ،هـ 2007/م ،مجلد واحد.229 /3 :
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الواحد كما قال أبو بكر بن عمرو بن حزم ،واذا رأيت أهل المدينة أجمعوا على شيء
فاعلم أنه الحق(.)1

اعترض :بأن هذا القول اصطالح له وحده منفرد به عن العلماء فال يقبل قوله في

رد السنن لترك فقهاء المدينة العمل بها ،ولم يكن الفقهاء ورواة االخبار في عصره وال في
العصر الذي قبله منحصرين في المدينة وال في الحجاز ،بل كانوا متفرقين في اقطار

االرض مع كل واحد قطعة من االخبار ال يشاركه فيها أحد فنقلها ووجب على كل مسلم

قبولها(.)2

وأجيب بأن مخالفة الراوي ال توجب عدم العمل بروايته ألن عمله مبني على اجتهاده

وقد يظهر له ما هو أرجح عنده مما رواه وان لم يكن أرجح في نفس األمر(.)3

 -13القياس :قاس الحنفية البيع ونحوه من المعامالت المالية على النكاح والخلع،

بأنه عقد معاوضة ،فوجب أن ال يثبت فيه خيار مجلس كالنكاح والخلع(.)4

اعترض :بأن المعنى في النكاح أنه عقد تبتغى به الوصلة دون المعاوضة ،فلم
يثبت فيه الخيار ،وخالف سائر عقود المعاوضات من البيوع وغيرها ،أال ترى أن خيار

الثالث ال يصح فيه وان صح في غيره( .)5ثم أن المقصود في النكاح والخلع ليس المال،
ولهذا ال يفسدان بفساد العوض بخالف البيع (.)6

( )1ينظر :شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك ،محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (ت1122هـ)،
تحقيق :محمد فؤاد عبدالباقي ،دار الحديث ،القاهرة /مصر1427 ،هـ2006/م.408/3 ،

( )2ينظر :المجموع.287/10 ،

( )3ينظر  :سبل السالم.45 /3 ،

( )4ينظر  :شرح مختصر الطحاوي ،أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت 370هـ)،
المحقق :د .عصمت اهلل عنايت اهلل محمد ،وآخرون ،راجعه وصححه :أ .د .سائد بكداش ،ط ،1دار

البشائر اإلسالمية  -ودار السراج1431 ،هـ 2010 -م ،8/3 ،ورد المحتار على الدر المختار ،حاشية

ابن عابدين ،528 /4 ،والمغني البن قدامة.10/6 ،

( )5ينظر :الحاوي الكبير للماوردي.37/5 ،
( )6ينظر :المجموع .289/10 ،
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لذا أرى بأنه قياس مع الفارق ،حيث قال ابن حجر العسقالني والشوكانيَّ :
بأن هذا
ِ
اس ُد ْ ِ
القياس فَ ِ
ِ
اد َمتِ ِه َّ
ص الشرعي(.)1
الن َّ
صَ
َ
االعتَب ِار؛ وذلك ل ُم َ
 -13من المعقول والنظر ،قالوا-:
أ  -إن البيع صدر من العاقدين مطلقا عن شرط ،والعقد المطلق يقتضي ثبوت

الملك في العوضين في الحال ،والفسخ من أحد العاقدين يكون تصرفاً في العقد الثابت

بتراضيهما ،أو تصرفاً في حكمه بالرفع واإلبطال من غير رضا اآلخر ،وهذا ال يجوز،
كما لم تجز اإلقالة أو الفسخ من أحدهما بعد التفرق(.)2

وقال القرافي بأن األصل في العقود اللزوم؛ ألن العقود أسباب لتحصيل المقاصد من

األعيان ،واألصل ترتيب المسببات على أسبابها(.)3

ب  -قد يقال :إن إقرار خيار المجلس يؤدي الى عدم استقرار المعامالت؛ وذلك

ألن استقرارها يتطلب لزوم العقد بمجرد االنعقاد.
صح فإن باإلمكان التغلب عليه بإجراء العقد ابتداء
والجواب على ذلك" :أن هذا لو ّ
على أساس اختيار اللزوم ،و ٍ
حينئذ ال يبقى ألحد المتعاقدين حق خيار المجلس ،وينبغي
أن يالحظ أن هذا الخيار ثبت بالنصوص الشرعية فإنه ال يحول بأي حال من االحوال

دون استقرار المعامالت ،بل هي أحد عوامل استقرارها"(.)4

ِ
اب
يج ُ
اإل َ
ُرْؤَي ٍة(.)5

بحصول
ومن أقوال أصحاب هذا المذهب ،قال ابن الهمام :يلَ ِزَم اْلَبْي ُع
َ
وحنئذ ال ِخيار لِو ِ
ٍ
اح ٍد ِمْنهُ َما ،إالَّ عند وجود َعْي ٍب أ َْو َع َدِم
َواْلقَُبو ُل بين البائعين،
ََ َ
وقال الموصلّلي" :فَِإ َذا و ِج َد ِ
اب واْلقَُبو ُل لَ ِزَمهُ َما اْلَبْيعُ بِال ِخَي ِار َم ْجلِ ٍ
س؛ أل َّ
َن اْل َع ْق َد تََّم
اإل َ
يج ُ َ
ُ

( )1ينظر :فتح الباري البن حجر ،330 /4 ،ونيل األوطار.221 /5 ،

( )2ينظر :حاشية رد المحتار ،507-506/4 ،وبداية المجتهد .218/2 ،
( )3ينظر :الفروق للقرافي (.)226 /3

( )4مسائل من الفقه المقارن للدكتور هاشم جميل.22/2 ،
( )5ينظر :فتح القدير ،ابن الهمام.257 /6 ،
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اآلخ ِر لِما ِف ِ
ِِِ ِ
ِ ِ ِ ِِ
اإل َ ِ
َح ِد ِهما اْلفَ ْس َخ ِإ ْ ِ
بِ ِ
يه ِم ْن
ض َرٌار ب َ َ
يجاب َواْل َقُبول ل ُو ُجود ُرْكنه َو َش َرائطه ،فَخَي ُار أ َ َ
ص يْن ِف ِ
إِْبطَ ِ
ال َحقِّ ِهَ ،و َّ
يه"(.)1
الن ُّ َ
قال اإلمام مالك في المدونة في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا " :ال ِخَي َار لَهُ َما َوِا ْن لَ ْم
الم وجب اْلبْيع ،ولَم ي ُكن أل ِ ِ
ِ
َن
ال َمالِ ٌ
َي ْفتَ ِرقَا ،قَ َ
َحده َما أ ْ
الم ،فَِإ َذا أ َْو َجَبا اْلَبْي َع بِاْل َك َ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ
ك :اْلَبْيعُ َك ٌ
أن ما ذكره مالِ ٍك ِفي موطَّئِ ِه ،وم ْذهبه ِفي جم ِ
َي ْمتَنِ َع ِم َّما قَ ْد لَ ِزَمهُ" ( .)2و َّ
َص َحابِ ِه أََّنهُ ال
ََ َ
َ َ َُ ُ
اعة أ ْ
َ
َُ
ِخيار ِلْلمتَبايِعي ِن ِإ َذا ع َق َدا بْيعهما بِاْل َك ِ
المَ ،وِا ْن َل ْم َي ْفتَ ِرقَا بِأَْب َدانِ ِه َما( .)3وجاء في متن
َ َ ُ َ َْ
َ َ َ َُ
()4

الرسالة :بأن البيع ينعقد بالكالم وان لم يفترق المتبايعان عن مكانهما

.

القول الراجح -اآلن وقد ذكرنا أدلة المثبتين والنافين لمسألة التفرق المقصود في

خيار المجلس ،وقد ناقشنا بعضاً من تلك األدلة ،يبدو لي ـ واهلل تعالى أعلم ـ رجحان قول

القائلين بخيار المجلس ،وأن التفرق المقصود هو ما يكون باألبدان دون األقوال والكالم،

وذلك ألمور:

 -1قوة أدلتهم ،وأنه ال يصادم نصاً من النصوص الصحيحة وال قياساً من األقيسة

السليمة.

( )1االختيار لتعليل المختار ،عبداهلل بن محمود بن مودود الموصلّلي الحنفي (ت ،)683تحقيق :علي
عبدالحميد أبو الخير ،ومحمد وهبي سليمان ،ط ،1دار الخير ،دمشق/بيروت1419 ،هـ1998/م.245/2 ،

( )2المدونة الكبرى ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني (ت179هـ) ،ط ،1دار الكتب
العلمية ،بيروت /لبنان1415 ،هـ1994/م.222 /3 ،

( )3ينظر :االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار ،ابن عبد البر(ت463هـ) ،تحقيق :د .عبدالمعطي

أمين قلعجي ،ط ،1دار قتيبة ،دمشق /بيروت ،ودار الوعى ،حلب /القاهرة1414 ،هـ1993/م/20 ،

.226

زروق على متن الرسالة ،الشرح ألحمد بن محمد البرنسي الفاسي (ت 899هـ) والمتن
( )4ينظر :شرح ُّ

لعبد اهلل بن أبي يزيد القيرواني (386هـ) ،اعتنى به :أحمد فريد المزيدي ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت/

لبنان1427 ،هـ2006 /م.767/2 ،

851

آراء العلماء يف التفرق املقصود يف خيار اجمللس وتطبيقاته الفقهية (دراسة مقارنة)

م.د .مجال عزيز أمني

 -2القطع بصحة األحاديث الواردة فيه ،وال سيما حديث عبداهلل بن عمر (

)

ان بِاْل ِخي ِار ما لَم يتَفََّرقَا ،أَو يقُو ُل أَح ُدهما ِلص ِ
ِّع ِ
احبِ ِه:
ْ َ
َ َ ْ َ
َ َُ َ
الذي يقول فيه الرسول ((( :)اْلَبي َ
اختَْر))(.)1
ْ
 -3أن هذه األحاديث مصرحة بأن العقد بين المتبايعين ال يلزم ما لم يتفرقا عن
مكان العقد ،أو يختا ار لزومه .وكل ما يطلق عليه في العرف تفرق يحصل به المقصود.
 -4اختار هذا الرأي كثير من أهل العلم(.)2

فسره ابن عمر
صرح الخطابي بأن المراد بالتفرق هو تفرق بالبدن ،وعلى هذا َّ
َّ -5

وهو راوي الخبر ،وعلى هذا وجدنا أمر الناس في عرف اللغة( ،)3وظاهر الكالم إذا قيل:
تفرق الناس ،كان المفهوم منه التمييز باألبدان ،وانما يعقل ما عداه من التفرق في الرأي

والكالم بقيد وصله .وقد سئل أحمد بن يحيى :هل بين يتفرقان ويفترقان فرق ،قال :نعم،
أخبرنا ابن األعرابي عن المفضل ،قال :يفترقان بالكالم ،ويتفرقان باألبدان(.)4

المبحث الثالث

التطبيقات الفقهية

َّ
ان المسائل الفقهية الواردة في خيار المجلس تحتاج الى معرفة نوعية العقد المبرم
بين البائعين ،وكذلك إمكانية امضاء العقد من أحد الطرفين ،وأيضاً عدم إمكانية إكمال
ثم ذكر
العقد بسبب موت أحد المتعاقدين ،ومن َّ

المسائل الفقهية الواردة في التفرق

المقصود من خيار المجلس .فهذا ما نحاول نسلط الضوء عليه خالل المطالب اآلتية.

( )1أخرجه البخاري في صحيحه ،عن ِ
ابن ُع َم َر (
يجوز البيع ،رقم الحديث (.)63/2( )2109

) ،كتاب البيوع ،باب إذا لم يوقت في الخيار هل

( )2ينظر :المغني البن قدامة ، 10 /6 ،والموسوعة الفقهية الكويتية.170 /20 ،
( )3ينظر :المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،ص. 455-454:
( )4ينظر :معالم السنن للخطابي.119 /3 ،
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المطلب الول
خيار المجلس في العقود الالزمة وغير الالزمة
ذكر الشافعية ،والحنابلة بأنه ليس كل العقود يثبت فيها خيار التفرق في المجلس،

وقالوا :بأن العقود ،تنقسم الى قسمين-:

أحدهما( :)1العقود الجائزة أو الغير الالزمة( ،)2إما من الجانبين ،كالشركة ،والوكالة،

والقراض ،والوديعة ،والعارية ،واما من أحدهما ،كالضمان ،والرهن( ،)3فذهب جمهور
الفقهاء من الحنفية ،والمالكية ،والشافعية ،والحنابلة على عدم ثبوت خيار المجلس فيها(.)4

وأما القسم الثاني :العقود الالزمة( ،)5وهي نوعان :واردة على العين ،وواردة على

المنفعة.

الي (ت505هـ) ،تحقيق :أحمد محمود
محمد بن َّ
محمد الغز َّ
محمد بن ّ
( )1ينظر :الوسيط في المذهبّ ،
محمد تامر ،ط ،1دار السَّالم1417 ،هـ1997/م ،101 /3 ،وما بعدها ،وروضة الطالبين،
محمد ّ
ابراهيمّ ،

 ،63-62/2والمجموع شرح المهذب ،178-177 /9 ،ومغني المحتاج ،58/2 ،والمغني البن قدامة/6 ،

 ،49والروض المربع ،ص.240-239

( )2العقود الجائزة أو الغير الالزمة :وهي التي يملك كل من العاقدين فيها حق الفسخ والرجوع ،فتفسخ

بإرادة كل منهما ،ما لم يتعلق ببقائها حق للغير كاإليداع واإلعارة والوكالة والشركة والمضاربة .الفقه

اإلسالمي وأدلته للزحيلي.3190 /4 ،

( )3لكن لو كان الرهن مشروطا في بيع وأقبضه قبل التفرق ،أمكن فسخ الرهن ،بأن يفسخ البيع ،فينفسخ
الرهن تبعا.

( )4ينظر :الهداية ،23/2 ،و الذخيرة للقرافي ،20/5 ،والحاوي الكبير -28 /5 ،وما بعدها ،والمغني البن

الدين أبي
قدامة ،48 /6 ،واإلفصاح عن معاني َّ
الصحَّاح (في مذاهب األئمة األربعة) ،الوزير عون ّ
المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي (ت560هـ) ،تحقيق :د .محمد يعقوب طالب ،مركز فجر

للطباعة ـ المكتبة االسالمية ،القاهرة /مصر ،د ت ،11-8/2 ،واختالف األئمة العلماء ،الوزير أبو

المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني(ت560هـ) ،تحقيق :السيد يوسف أحمد ،ط ،1دار الكتب

العلمية ،بيروت /لبنان 1423 ،هـ  2002/م.350 /1 ،

( )5العقود الالزمة :هي العقود التي ال تحتمل الفسخ ،كالزواج والخلع والطالق ،فال يصح اشتراط الخيار

فيها .ينظر :الفقه على المذاهب األربعة ،عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (ت1360هـ) ،ط ،2دار

الكتب العلمية ،بيروت – لبنان1424 ،هـ 2003 -م ،159 /2 ،،الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي/4 ،

.3109
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فاألول :كالصرف ،وبيع الطعام بالطعام ،والسلم ،والتولية ،والتشريك ،وصلح

المعاوضة ،فيثبت فيها جميعا خيار المجلس( .)1وفي هذا النوع أيضاً :صلح الحطيطة،

واإلبراء ،واإلقالة( ،)2والحوالة ،والشفعة للمشتري( ،)3ال يثبت فيهم خيار المجلس ،وكذلك:
المنفَ َع ِة
ال خيار في الوقف كالعتق ،وال في الهبة إن لم يكن ثوابا .وال َيثُْب ُ
ت فيَ ُ
صْل ِح َ
القسم ِة ،إال إن َك ِ
ِ ِ
ِ
الم َساقَ ِاة َواْل ُم َس َابقَ ِة(.)4
ْ َ
ان فيهَا َرٌّدَ ،و ُ
َوَدم اْل َعمد ،و ْ َ
وأما النوع الثاني :العقود الوارد على المنفعة ،فمنها :النكاح ،والصداق( ،)5والخلع،

والكتابة ،وقد اتَّفق العلماء على عدم ثبوت خيار المجلس فيها( ،)6وفي ثبوت خيار

المجلس في اإلجارة ،وجهان.

المطلب الثاني
امضاء خيار المجلس

هناك طريقتان إلنهاء العقد على الفور -عند القائلين بثبوت خيار المجلس  ،-إذا

أراد المتبايعان ذلك(:)7

 -1المفارقة باألجساد ،بأن يخرج أحدهما من المجلس.

 - 2إسقا ط شرط الخيار في العقد ،فيقول أحدهما تبايعنا وال خيار ،فإن رضي

اآلخر سقط الخيار ،أي َّ
المتعاقدْين لو اتَّفقا على إسقاط الخيار وامضاء البيع بعد العقد
أن
َ
( )1لكن يستثنى من ذلك صور ،يمكن مراجعة المصادر المذاهب الواردة في هذا البحث.
( )2إذا اعتبر اإلقالة فسخاً ،واذا اعتبر اإلقالة بيعاً ،ففيها الخيار.
( )3وفي ثبوت خيار المجلس للشفيع رأيان.
( )4ينظر :الوسيط للغزالي،
والمغني البن قدامة.49 /6 ،

 ،101 /3و روضة الطالبين ،63-62/2 ،ومغني المحتاج،58/2 ،

( )5ال خيار في الصداق على األصح ،ولو ثبت الخيار في الصداق :تفسخ ،و وجب مهر المثل.

الصحَّاح (في مذاهب األئمة األربعة) ،11-8/2 ،واختالف األئمة
( )6ينظر :اإلفصاح عن معاني َّ
العلماء.350 /1 ،

( )7ينظر :الوسيط في المذهب ،104 /3 ،ومغني المحتاج ،60/2 ،والوجيز في الفقه على مذهب االمام
السري ُّ
الدجيلي (ت732هـ) ،تحقيق :مركز البحث العلمي
أحمد ،أبي عبداهلل الحسين بن يوسف بن أبي ّ
واحياء التراث اإلسالمي ،ط ،1مكتبة الرشد ،الرياض /المملكة العربية السعودية1425 ،هـ2004/م،

ص ،177 :والروض المربع ،ص.240:
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َّ
التفرق ،وهذا عند
خيار لهما لزم البيعُ وبطل اعتبار ُّ
وقبل ُّ
التفرق ،أو اتفقا على أنه ال َ
()1
َن ُك َّل ع ْق ٍد ثَبت ِف ِ
ِ
يما َيْنقَ ِط ُع بِ ِه ِخَي ُار اْل َم ْجلِ ِ
س َو ُج ْملَتُهُ :أ َّ
يه َه َذا
َ ََ
الشافعية  ،قال النووي" :ف َ
ِ
َن َيتَفََّرقَا بِأَْب َدانِ ِه َما َع ْن َم ْجلِ ِ
اْل ِخَي ُار ،فَِإَّنهُ َيْنقَ ِط ُع بِالتَّ َخ ِ
َما
س اْل َع ْق ِد .أ َّ
ضا بِأ ْ
ايرَ ،وَيْنقَط ُع أَْي ً
اء اْل َع ْق ِد"(.)2
َن َيقُوال :تَ َخ َاي ْرَنا ،أ َِو ْ
التَّ َخ ُاي ُر ،فَهُ َو أ ْ
اختَْرَنا إِ ْم َ
ض َ
وهو رواية عن االمام أحمد من الحنابلة( ،)3وقال المقدسي" :وال خالف في لزوم
العقد بعد التفرق ما لم يكن سبب يقتضي جوازه"(.)4

واستدل الشافعية والحنابلة بما رواه مسلم عن ِ
) ،عن رسول اهلل
ابن ُع َم َر(
ِ
ِ
الرج ِ ُّ ِ ٍ ِ
يعا ،أ َْو
( )أنه قالِ(( :إ َذا تََب َاي َع َّ ُ
الن فَ ُكل َواحد مْنهُ َما بِاْلخَي ِار َما لَ ْم َيتَفََّرقَاَ ،و َك َانا َجم ً
ِِ
ب اْلَبْي ُعَ ،وِا ْن تَفََّرقَا
َح ُد ُه َما َ
َح ُد ُه َما ا َ
اآلخ َر فَتََب َاي َعا َعلَى َذلك ،فَقَ ْد َو َج َ
آلخ َر ،فَِإ ْن َخي ََّر أ َ
ُي َخي ُِّر أ َ
()5
ِ ِ
ب اْلَبْيعُ))  ،وهو المراد في قوله (:)
َب ْع َد أ ْ
َن تََب َاي َعا َولَ ْم َيتْ ُر ْك َواح ٌد مْنهُ َما اْلَبْي َع ،فَ َق ْد َو َج َ
()6
التفرق .إذاً :بالتفرق ،أو
(( ...إِالَّ َبْي َع اْل ِخَي ِار))  ،ووجهه استثناء امتداد الخيار إلى ُّ
بتخيير أحدهما اآلخر ينتهي خيار المجلس.

اب والقَُب ِ
اإل َ ِ
الزٌم بِ ِ
البيع ِ
أما الحنفية ،والمالكية ،فقد ذهبوا – كما ذكرنا َّ -
ول،
َّ
بأن َ
يج َ
ٍ ()7
وال يثب ُ ِ ِ ِ
المجلِ ِ
س بِ َحال .
َ َُ
ت فيه خَي ُار َ
( )1ينظر :روضة الطالبين وعمدة المفتين.64/2 ،
( )2روضة الطالبين وعمدة المفتين.64/2 ،

( )3قال ابن قدامة" :أن ظاهر كالم الخرقي أن الخيار يمتد إلى التفرق ،وال يبطل بالتخاير قبل العقد وال
بعده ،وهو إحدى الروايتين عن أحمد" .ينظر :المغني البن قدامة.15 /6 ،

( )4الشرح الكبير على متن المقنع ،عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي،

أبو الفرج (ت682هـ) ،دط ،دار الكتاب العربي ،دت.63 /4 ،
( )5أخرجه مسلم في صحيحهِ ،كتَاب ا ْلبيوِع ،باب ثُب ِ
ار ا ْل َم ْجلِ ِ
وت ِخَي ِ
س لِ ْل ُمتََبايِ َع ْي ِن ،رقم الحديث
َ ُ ُ
ُ ُُ
(.1163 /3 ،)1531(/44
( )6أخرجه البخاري في صحيحه ،عن ِ
ابن ُع َم َر(

) ،كتاب البيوع ،باب البيعان بالخيار ما لم

يتفرقا ،رقم الحديث ( ،64/2 ،)2111وأخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب البيوع ،باب ثبوت خيار المجلس
للمتبايعين ،رقم الحديث ( .1163/3 ،)1531(-43واللفظ للبخاري

( )7ينظر :مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ،شيخي زاده ،11/3 ،والهداية ،23/2 ،وبداية المجتهد
ونهاية المقتصد ،ابن رشد الحفيد ،216/2 ،والذخيرة للقرافي.20/5 ،
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المطلب الثالث
موت أحد المتعاقدين
ذهب االمام أحمد الى أن موت أحد المتعاقدين ،قبل التفرق ،يبطل خياره؛ ألنه قد

تعذر منه الخيار ،والخيار ال يورث( ،)1وهذا الرأي وجه لبعض الشافعية كما ذكره

النووي( ،)2ولكن األصح عند الشافعية أن موت المتعاقد ال يبطل خياره ،فيثبت للوارث
قياساً على خيار الشرط(.)3
قال ِ
العمراني من الشافعية :إذا مات المتبايعان ،أو أحدهما في مجلس البيع وقبل
التفرق أو التخاير بينهما ،فقد نص الشافعي َ -ر ِح َمهُ اللَّهُ  -في أكثر كتبه :بأن الخيار ال
يبطل ،وينتقل إلى الوارث(.)4
الحي  -من المتعاقدين يبطل خياره أيضا عند الحنابلة؛ ألنه يبطل
أما الباقي -
ِّ
بالتفرق ،والتفرق بالموت أعظم وأكبر ،ويحتمل أن ال يبطل؛ ألن التفرق باألبدان لم

يحصل .فإن حمل الميت بطل الخيار؛ ألن الفرقة حصلت بالبدن والروح معا( .)5وأما عند

الحي  -من المتعاقدين(.)6
الشافعية يثبت الخيار للباقي -
ِّ
ذكر زكريا االنصاري ،بأنه :لو ورثه جماعة حضور في مجلس العقد ،لم ينقطع
خيارهم بفراق بعضهم له ،بل يمتد حتى يفارقوه كلهم؛ ألنهم كلهم كالمورث ،وهو ال ينقطع

َّث" .المغني
َح ُد ُه َما َبطَ َل ِخَي ُارهُ؛ ألََّنهُ قَ ْد تَ َع َّذ َر ِم ْنهُ ا ْل ِخَي ُارَ ،وا ْل ِخَي ُار ال ُي َور ُ
( )1قال ابن قدامة"َ :وِا ْن َم َ
ات أ َ
البن قدامة .14 /6 ،وينظر :الروض المربع ،ص.240
( )2ينظر :روضة الطالبين.65/2 ،

( )3ينظر :البيان في مذهب اإلمام الشافعي ، 38 /5 ،والوسيط في المذهب ،104 /3 ،وروضة
الطالبين.65/2 ،

( )4ينظر :البيان في مذهب اإلمام الشافعي.38 /5 ،
( )5ينظر :المغني البن قدامة.14 /6 ،

( )6ينظر :الوسيط في المذهب ،104 /3 ،وروضة الطالبين ،65/2 ،ومغني المحتاج.61 /2 ،
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خياره إال بمفارقة جميع بدنه ،أو ورثه جماعة غائبون عن المجلس ثبت لهم الخيار إذا

اجتمعوا في مجلس واحد(.)1
اص ُل اْل ِخ ِ
قال النووي" :ح ِ
الف ِفي ِخَي ِار اْل َم ْجلِ ِ
س ِلْل َو ِار ِث اْل َغائِ ِب ،أ َْرَب َعةُ أ َْو ُج ٍه.
َ
ثَ :علَى
ق َم ْجلِ َس اْل َخَب ِرَ .والثَّانِيَ :حتَّى َي ْجتَ ِم َعاَ .والثَّالِ ُ
َص ُّحهَاَ :ي ْمتَ ُّد اْل ِخَي ُار َحتَّى ُيفَ ِار َ
أ َ
ِ
ِ
يع ،وال َيتَأ َّ
َعلَ ُم"(.)2
اْلفَ ْوِرَ .و َّا
َخ ُرَ .واللَّهُ أ ْ
الربِعَُ :يثُْب ُ
ت لَهُ اْلخَي ُار إِ َذا أَْب َ
ص َر اْل َمب َ َ
وان اختلفا في التفرق فالقول قول منكره بيمينه ،وان طال الزمن لموافقته األصل،
وكذا لو ادعى أحدهما الفسخ قبل التفرق وأنكر اآلخر فالقول قول المنكر بيمينه ،لذلك

وان اتفقا على عدم التفرق وادعى أحدهما الفسخ وأنكر اآلخر فدعوى الفسخ فسخ(.)3

المطلب الرابع
المسائل الفقهية من التفرق المقصود في خيار المجلس

أن لكل من المتبايعين حق إمضاء العقد أو إلغائه ما داما لم يتفرقا باألبدان،
المعلوم ّ
والتفرق يقدر في كل حالة بحسبهاَّ ،
ألن المشهور الراجح من مذهب العلماء أن التفرق
موكول إلى العرفُّ ،
تفرقًا ُح ِكم به وما ال فال(.)4
فكل ما ُيعتبر في العرف ُّ
الر ُجوعُ ِفي التَّفَُّر ِ
صرح النووي بذلكَّ :
اد ِة يرجح إلى عادة الناس،
بأن ُّ
وقد َّ
ق إلَى اْل َع َ
()5
ِ
فما اعتبروه تفرقاً فهو تفرق ملتزم للعقد وماال فَال  .وكذلك قال ابن قدامة :بأن اْل َم ْرجعُ
( )1ينظر :أسنى المطالب ،أبي يحيى زكريا االنصاري (ت 926هـ) ،تحقيق :د .محمد مطرجي ،ط ،1دار
الفكر ،بيروت /لبنان1428 ،هـ ـ 1429هـ2008/م ،92/3 ،ومغني المحتاج.61 /2 ،

( )2روضة الطالبين.66/2 ،

( )3ينظر :الوسيط في المذهب ،104/3 ،ومغني المحتاج ،62 /2 ،وارشاد الساري لشرح صحيح

البخاري ،أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطالني ،شهاب الدين (ت923هـ) ،ط ،7المطبعة

الكبرى األميرية ،مصر1323 ،هـ.44 /4 ،

( )4ينظر :البيان في مذهب اإلمام الشافعي ،18 /5 ،المجموع شرح المهذب ،180/9 ،وأسنى المطالب،

 ،91/3ومغني المحتاج ،61 /2 ،والمغني البن قدامة ،12 /6 ،والروض المربع ،ص ،240:و مطالب
أولي النهى في شرح غاية المنتهى ،مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة ،الرحيبانى مولدا ثم

الدمشقي الحنبلي (ت1243هـ) ،ط ،2المكتب اإلسالمي1415 ،هـ1994 /م ،85 /3 ،ومعالم السنن
للخطابي ،121 /3 ،ونيل األوطار.221 /5 ،

( )5ينظر :المجموع شرح المهذب.180 /9 ،
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ِ
ق يعود إلَى عر ِ
َن َّ
اس و َع َ ِ ِ
الن ِ
ِفي التَّفَُّر ِ
ف َّ
ونهُ تَفَُّرقًا؛ أل َّ
ق َعَلْي ِه
ع َعلَّ َ
الش ِار َ
يما َي ُع ُّد َ
ُْ
ادته ْم  ،ف َ
َ
ض ،و ِ
اسَ ،كاْل َقْب ِ
ُح ْك ًماَ ،ولَ ْم ُيَبيِّْنهُ ،فَ َد َّل َذلِ َك َعلَى أََّنهُ أ ََر َاد َما َي ْع ِرفُهُ َّ
اإل ْح َر ِاز( .)1قال
الن ُ
َ
الخطابي" :واألصل في هذا ونظائره أن يرجع إلى عادة الناس وعرفهم ويعتبر حال المكان
الذي هما فيه مجتمعان"(.)2

اه ِب اْلعلَم ِ
اجح ِمن م َذ ِ
بأن اْلم ْشهور َّ ِ
اء التفرق َم ْو ُكو ٌل إلَى
وقال الشوكانيُ ُ َ َّ :
ُ َ
الر ُ ْ َ
اْلعر ِ
ف(.)3
ُْ

فخيار المجلس يثبت للعاقدين من حين العقد حتى يتفرقا بأبدانهما من المكان الذي

تعاقدا فيه ،سواء طال المجلس أم قصر .وتتضح لنا الصورة أوضح خالل المسائل الفقهية
التي سنوردها.

ص َع َد َسطح
 -1اذا كان المنزل صغي اًر يكون التفرق بخروج أحدهما من المنزل ،أ َْو َي ْ
()4
س وبي ٍ
ِ
ِ
وت – ذات غرف ، -يكون التفرق
البيت  ،وان كانا في دار كبيرة َذات َم َجال ٍ َ ُ ُ
بالتحول من مجلسه إلى مجلس آخر ،وذلك بخطوتين أو ثالث ،أو يدخل من صحن

()5

الدار إلى الصفة( ،)6أو من الصفة إلى البيت .فإن قاما معاً أو ذهبا معاً فالخيار باق ،وال

يكون تفرقاً(.)7

( )1ينظر :المغني البن قدامة.12 /6 ،
( )2معالم السنن للخطابي.121 /3 ،
( )3ينظر :نيل األوطار.221 /5 ،

( )4ينظر :البيان في مذهب اإلمام الشافعي ،18 /5 ،وروضة الطالبين ،65/2 ،وأسنى المطالب،

 ،91/3و اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،محمد بن محمد الخطيب الشربيني (ت977هـ) ،اعتنى به:

محمد محمد تامر ،ط ،2شركة القدس ،القاهرة /مصر2013-2012 ،م ،20 /2 ،والمغني البن قدامة،

 ،12 /6والروض المربع ،ص.240 :
(ص َح َن) َي ُد ُّل َعلَى اتِّ َسا ٍع ِفي َشي ٍء ،والمعنى هنا :و ْسطُ َّ
الد ِار .ينظر :معجم مقاييس اللغة ،أبو
(َ )5
َ
ْ
الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت395هـ) ،المحقق :عبد السالم محمد هارون ،دار الفكر1399 ،هـ /

1979م.335 /3 ،

ِ
السقف .ينظر :المعجم الوسيط.517 /1 ،
صفة) الظلة والبهو الْ َواسع العالي ّ
(( )6ال ّ
( )7ينظر :المجموع شرح المهذب ، 180 /9 ،وكفاية االخيار في حل غاية االختصار ،أبي بكر بن
محمد الحسيني الحصني ِّ
الدمشقي (ت829هـ) ،دار الفكر ،بيروت  /لبنان1414 ،هـ1994 /م،
ّ
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 -2يقول النووي :لو تناديا متباعدين وتبايعا صح البيع .ثم إذا فارق أحدهما
موضعه ،بطل خياره .وهل يبطل خيار اآلخر أم يدوم إلى أن يفارق مكانه؟ فيه احتماالن:

األصح :ثبوت الخيار ،وأنه متى فارق أحدهما موضعه - ،ووصل إلى موضع لو كان

اآلخر معه بمجلس العقد عد تفرقا -بطل خيار اآلخر( .)1وكذلك لو تبايعا وهما في بيتين
من دار أو صحن وصفة ،ينبغي أن يكونا كالمتباعدين فيما ذكرنا ،وأن يثبت الخيار حتى

يفارق أحدهما(.)2

 -3وان كانا في صحراء ،أو سوق ،أو شارع ،أو طريق يكون التفرق بأن يقوم

أحدهما ويولي ظهره ويمشى خطوتين أو ثالثا( ،)3قال أبو سعيد اإلصطخري وغيره من
الحنابلة :إنما يحصل التفرق بأن يتفرقا ،بحيث إذا كلم أحدهما صاحبه بغير صياح وال

مناداة ،بالخطاب المعتاد ..ال يسمع(.)4

 -4يقول النوويَّ :
بأن صحن الدار والبيت الواحد إذا تفاحش اتساعهما كالصحراء.

أي :يحصل التفرق بحيث إذا ولى أحدهما ظهره ومشى قليال ،حصل التفرق على
اع خطَابِ ِه(.)5
بعد َعن َس َم ِ
الصحيح َولَو َل ْم َي ُ
 -5ال يحصل التفرق بأن يرخى ستر بينهما ،أو يشق نهر ،وكذلك ال يحصل
التفرق ببناء جدار بينهما من طين أو جص على األصح أو نحو ذلك( .)1وعلل ذلك

ص ،204-203:واإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،20 /2 ،والمغني البن قدامة ،12 /6 ،والروض
المربع ،ص ،240:وسبل السالم ،44 /3 ،وفقه السنة ،سيد سابق (ت1420هـ) ،ط ،3دار الكتاب العربي،

بيروت /لبنان1397 ،هـ1977 /م ،110/3 ،والفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي ،دُ .مصطفى
ِ
البغا ،علي ال ّش ْربجي ،ط ،3نشر احسان ،ايران1421 ،هـ2001/م.18-17/3 .
الخ ْن ،دُ .مصطفى ُ
( )1ينظر :روضة الطالبين ،65/2 ،وأسنى المطالب ،91/3 ،ومغني المحتاج.408 /2 ،
( )2ينظر :روضة الطالبين.65/2 ،

( )3ينظر :البيان في مذهب اإلمام الشافعي ،19 -18 /5 ،وروضة الطالبين ،65/2 ،وكفاية االخيار،
ص ،204-203وأسنى المطالب ،91/3 ،والمغني البن قدامة ،12 /6 ،والفقه المنهجي على مذهب
اإلمام الشافعي.18-17/3 ،

( )4ينظر :المغني البن قدامة ،12 /6 ،وطرح التثريب في شرح التقريب.155 /6 ،
( )5ينظر :روضة الطالبين ،65/2 ،وأسنى المطالب.91/3 ،
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ِ
زكريا األنصاري ،بأن اْل َم ْجِلس َبا ٍ
ص َل
ق ،ولكن لو َبَنَياه البائعان ،أ َْو ُبن َي بِأ َْم ِرِه َما َح َ
ق(.)2
التَّفَُّر ُ

وقال ابن قدامة" :ولو أقاما في المجلس ،وسدال بينهما سترا ،أو بنيا بينهما حاجزا،

أو ناما ،أو قاما فمضيا جميعا ولم يتفرقا ،فالخيار بحاله ،وان طالت المدة لعدم

التفرق"(.)3

 -6اشترى شخص سيارة ،وكانا مع البائع في مجلس واحد ،فإنه يجوز له التراجع ما
داما في المجلس ولم يتفرقا بأبدانهما.

 -7إذا كان المتبايعان مجتمعين وكانا في مجلس في السوق أو البيت ما عدا

المسجد؛ ألن المسجد ال يصح فيه البيع والشراء ،فإذا كانا في سيارة ،أو طائرة ،أو سفينة،
في أي مكان يجمعهما وتبايعا فيه ،فهما بالخيار ما لم يتفرقا.

 -8التبايع في السيارة يثبت بنزول أحدهما ،أو كانا في داخل السيارة فصعد أحدهما

الى أعالها حصل التفرق(.)4

 -9إذا كانا في الطائرة فيكون التفرق بانتقاله من مكانه الى دورة المياه مثالً ،ومن

الدرجة األولى للدرجة الثانية ،أو من الى الكابينة ،أما من كرسي الى كرسي ال يحصل به

التفرق؛ ألنه يعد مجلساً واحداً(.)5

 -10إن كانا على شبكة اإلنترنت فينتهي الخيار بترك المجلس على الشبكة ،فيخرج

أحدهما من الغرفة في برنامج البال توك مثال أو غيره .أي :فمدة الخيار تستمر حتى
إغالق صفحة المحادثة التي بينهما إن كان البيع قد تم بمحادثة(.)1

( )1ينظر :روضة الطالبين ، 65/2 ،وأسنى المطالب ،91/3 ،والمغني البن قدامة ،13 /6 ،ونيل

المآرب بشرح دليل الطالب ،عبدالقادر بن عمر التغلبي (ت 1135هـ) ،تحقيق :د .محمد سليمان عبداهلل

عمان /األردن1420 ،هـ1999/م ،ص.343 :
األشقر ،ط ،2دار النفائسّ ،
( )2ينظر :أسنى المطالب في شرح روض الطالب (.)91/3

( )3المغني البن قدامة (.)13 /6
الغمام ِة في َشرِح عم َد ِة ِ
امة ،أ.د .عبد اهلل بن محمد بن أحمد الطيار ،ط،1
الف ْق ِه ْ
ْ ُْ
الب ِن قُ َد َ
( )4ينظرَ :وَب ُل َ َ َ
دار الوطن ،الرياض /المملكة العربية السعودية1429 ،هـ1432/هـ.80/4 ،
( )5ينظر :من فقه المعامالت ،صالح بن فوازن (ص.)61-60
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 -11لو كانا في الدكان ،أو المعرض ،فتبايعا وأخذ المشتري سلعته وخرج ،فقد
افترقا عن مجلس العقد ،فهنا لما افترقا فال خيار ،وان كان المعرض كبي اًر ،وفيه عدة

أصناف من السلع ،وعند كل صنف بائع ،فوقف عند هذا الصنف وتبايع مع المسئول

فيه ،وتم البيع ،وأخذ سلعته ،وذهب  -في نفس المعرض -إلى الصنف الثاني؛ فقد افترقا

عن محل عقد الصنف األول(.)2

 -12اذا كان البائعان في دكان صغير ،وخرج أحدهما من الباب فقد افترقا ،واذا
رجع المشتري مثالً ،وقال :رجعت .يقال له :ليس لك خيار ،ثم ينظر :إن ادعيت موجباً

آخر فنعم ،أما لمجرد عدم الرغبة فهذا يكون ممتدًا ما دمت معه في المجلس ،فإذا فارقته
وبعدت عنه فحينئذ افترقت ،فليس لك حق الخيار في المجلس(.)3

 -13إذا كان العاقدان في سفينة ،وكانت السفينة صغيرةً ،يكون التفرق بذهاب هذا
هنا ،أو ذهاب هذا هناك ،وان كانت كبيرة وذات أدوار ،يكون التفرق بصعود أحدهما

أعالها ،ونزول اآلخر في أسفلها(.)4

 -14اذا قام شخص بتعبئة وامالء نموذج شراء ،ثم أرسله إلى البائع ،فتعبئة نموذج
الشراء وارساله إلى البائع يعد إيجاباً ،وارسال البائع إشعا اًر بما يفيد الموافقة يعد قبوالً،
وبإرسال هذا اإلشعار تنهي مدة الخيار(.)5

 -15إذا كانا في مجلس واحد ،ونام أحدهما ،أو سكر ،أو أغمي عليه ،فال يعد

تفرقاً(.)1

( )1ينظر :مقدمة في المعامالت المالية وبعض التطبيقات المعاصرة ،د .يوسف الشبيلي ،وموقع طريق
االسالم ،الخيار في البيع .حامد بن عبداهلل العلي2002/5/23( .م).
الف ِ
مد ِة ِ
قه ِ
امة ،80/4 ،وشرح بلوغ المرام ،عطية بن محمد
ام ِة في َش ْرِح ُع َ
( )2ينظرَ :وَب ُل َ
البن قُ َد َ
الغ َم َ
سالم (ت1420هـ)( ،دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية /الكتاب مرقم آليا ،ورقم الجزء هو
رقم الدرس  231 -درسا) ،المكتبة الشاملة.7 /196 ،

( )3ينظر :وشرح بلوغ المرام ،عطية بن محمد سالم ،7 /196( ،بترقيم الشاملة آليا).

( )4ينظر :اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،20 /2 ،والمغني البن قدامة  ،13 /6 ،والروض المربع،
ص.240:

( )5يبظر :مقدمة في المعامالت المالية وبعض التطبيقات المعاصرة ،د .يوسف الشبيلي.
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ال ،أو دكان صغي اًر كان أو
 -16إذا كانا – البائع والمشتري  -في مكتب كالعقار مث ً

كبي اًر ،يكون التفرق بخروج أحدهما ،وكذلك اذا كانا في – سوبر ماركيت – .

 -17إذا حمل أحد المتعاقدين فأخرج من المجلس مكرهاً ،ينظر إن منع الفسخ بأن

َّ
سد فمه ،لم ينقطع خياره على المذهب الشافعي؛ ألن إبطال حقه قه ار بعيد( .)2وكذلك

للحنابل ة وجهان ،فقد ذكر ابن قدامة بأنه لو فارق أحدهما اآلخر مكرها ،احتمل بطالن
الخيار؛ لوجود غايته ،وهو التفرق ،وألنه ال يعتبر رضاه في مفارقة صاحبه له ،فكذلك في
مفارقته لصاحبه .وأما وجه اآلخر عندهم :ال ينقطع الخيار؛ ألنه حكم علق على التفرق،

فلم يثبت مع اإلكراه ،كما لو علق عليه الطالق( .)3وان أكرها جميعا انقطع خيارهما؛ ألن

كل واحد منهما ينقطع خياره بفرقة اآلخر له ،فأشبه ما لو أكره صاحبه دونه .ولو ضربا

حتى تفرقا بأنفسهما ،ففي انقطاع الخيار قوالن كحنث المكره(.)4

 -18لو هرب أحد العاقدين – البائع أوالمشتري  -ولم يتبعه اآلخر مع التمكن،

بطل خيارهما ،وان لم يتمكن من اللحاق به بطل خيار الهارب فقط( ،)5قال النووي :أنه
يبطل خيارهما بال تفصيل؛ ألنه تمكن من الفسخ بالقول ،وألن الهارب فارق مختارا،

بخالف المكره ،فإنه ال فعل له .واهلل أعلم(.)6

وهو ما ذهب اليه الحنابلة ،قال ابن قدامة :لو هرب أحدهما من صاحبه ،لزم العقد؛

ألنه فارقه باختياره؛ وألن لزوم العقد ال يقف على رضاهما ،ولهذا كان ابن عمر(

)

يفارق صاحبه ليلزم البيع(.)7

( )1ينظر :اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،20/2 ،ونيل المارب بشرح دليل الطالب ،ص،343:
والروض المربع ،ص ،240ومطالب أولي النهى ،85 /3 ،ومن فقه المعامالت ،صالح بن فوازن،

ص.61-60

( )2ينظر :الوسيط في المذهب ،106 /3 ،و روضة الطالبين ،66/2 ،وأسنى المطالب.93/3 ،
( )3ينظر :المغني البن قدامة ،14-13/6 ،ومطالب أولي النهى.85 /3 ،

( )4ينظر :األشباه والنظائر ،جالل الدين عبدالرحمن السيوطي (ت 911هـ) ،حققه وعق عليه :محمد
محمد تامر ،حافظ عاشور حافظ ،ط ،2دار السالم ،القاهرة /مصر1424 ،هـ2004/م ،ص.417

( )5ينظر :المجموع شرح المهذب ،183 /9 ،وأسنى المطالب.93/3 ،
( )6ينظر :روضة الطالبين.67/2 ،

( )7ينظر :المغني البن قدامة ،13 /6 ،ومطالب أولي النهى.85 /3 ،
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أحدهما فزعاً منه ،أو كان هناك
 -19لو فزعا من َس ٍ
بع أو ظالٍم خشياه فهربا ،أو ُ
ٍ
سيل ،أو ٍ
نار ،أو نحو ذلك فخيارهما بحاله ،فال يعتبر تفرقاً(.)1
 -20لو َّ
جن أحدهما ،أو أغمي عليه ،لم ينقطع الخيار ،بل يقوم وليه أو الحاكم

مقامه ،فيفعل ما فيه الحظ من الفسخ واإلجازة .وفي وجه مخرج من الموت :أنه ينقطع.

ولو خرس أحد العاقدين في المجلس ،فإن كانت له إشارة مفهومة أو كتابة ،فهو

على خياره ،واال نصب الحاكم نائبا عنه(.)2

ثم َّ ذهبا الى
 -21باع رجل على آخر حاجة وهما في غرفة ،فلو خرجا من الغرفة ّ
يتفرقا(.)3
السوق –مثالً  -جميعاً ،فإن الخيار لم ينقطع بعد؛ ألنهما لم ّ

 -22إذا تبايعا عن طريق المكاتبة ،فإن التفرق يعتبر بقيام المشتري عن مكانه الذي

ق أر فيه الرسالة(.)4

 -23فإن كان المشتري هو البائع ،كأن يشتري لنفسه من مال ولده ،أو يشتري لولده
من مال نفسه ،يحصل التفرق بمفارقة المجلس الذي حصل فيه البيع؛ ألن التفرق بمعناه
الحقيقي ال يمكن هنا؛ ألن البائع هو نفسه المشتري ،ومتى حصل التفرق لزم العقد قصد

ذلك أو لم يقصده؛ ألن َّ
النبي ( )علق انتهاء الخيار على التفرق وقد وجد(.)5

 -24إذا قام العاقدان من المجلس جميعاً ،وذهبا جميعاً ،فالمجلس ممتد معهما حتى

يتفرقا(.)6

( )1ينظر :نيل المارب بشرح دليل الطالب ،343 /1 ،ومطالب أولي النهى.85 /3 ،

( )2ينظر :الوسيط في المذهب ،106 /3 ،و روضة الطالبين ،67/2 ،وأسنى المطالب ،93/3 ،ومغني
المحتاج ،61 /2 ،واإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،20 /2 ،والمغني البن قدامة.14 /6 ،

( )3ينظر :اختالف األئمة العلماء.351 /1 ،

( )4ينظر :خيار المجلس والعيب في الفقه اإلسالمي ،ص.182 :
( )5ينظر :خيار المجلس والعيب في الفقه اإلسالمي ،ص.77 :
الف ِ
مد ِة ِ
قه ِ
امة.80/4 ،
ام ِة في َش ْرِح ُع َ
( )6ينظرَ :وَب ُل َ
البن قُ َد َ
الغ َم َ
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المطلب الخامس
التفرق في المعامالت المعاصرة
ربما اقتضت الحكمة في عدم تعيين رسول اهلل ( )المقصود من التفرق ،هل هو

باألبدان أو بالكالم؛ الختالف عمليات البيع والشراء باختالف العصور .ففي عصرنا
الحاضر يمكن تطبيق هذا الرأي أو ذاك ،وهو التفرق باألبدان أو الكالم على بعض
ال معامالت المعاصرة ،سواء اجتمعا المتبايعان في مكان واحد ،أم لم يجتمعا ،يتضح ذلك
من خالل عرض بعض أنظمة البيع والشراء بالوسائل الحديثة ،ومنها:
-1

الهاتف (التليفون) :وهو معروف ،حيث يتم االتصال عن طريق الكابالت

الكهربائية عبر األرض أو البحر أو عن طريق األقمار الصناعية( .)1من المعلوم يتم نقل

الكالم المتحدث من خالل التليفون بدقة فيسمع كل واحد منهما اآلخر بوضوح .و َّ
أن الكالم

من خالله ال يختلف عن الكالم بدون واسطة ،سوى عدم رؤية أحدهما اآلخر ووجود

فاصل بينهما ،وان كان هناك تليفون ينقل الصوت والصورة معاً ،ففي الحالة األولى يتم

العقد بين شخصين بعيدين ال يرى أحدهما اآلخر ،ولكنه يسمعه( ،)2يقول في ذلك اإلمام
ان وتَبايعا ص َّح اْلبْيع بينهما بِال ِخ ٍ
ِ
النوويَّ :
الف(.)3
بأن المتبايعان لَ ْو تََن َ
ادَيا َو ُه َما ُمتََباع َد ِ َ َ َ َ َ َ ُ
فعلى القول بجواز البيع عن طريق الهاتف ـ وهو األظهر ـ تنتهي مدة الخيار بإنهاء
كالمهما واغالق الهاتف؛ ألن مثل هذا البيع يعتمد على السماع حتى لو بقيا يتكلمان مدة

طويلة ولو في غير موضوع البيع فالخيار باق ما دام الحديث موصوالً بالتليفون ،قياساً
على بقائهما في مكان واحد ،أما بعد غلق التليفون ،وبعد تمام اإليجاب والقبول فإن حق

الفسخ قد انتهى؛ إذ حصل التفارق( .)4وكذلك إذا تبايعا عن بعد ،بالمراسلة ،وبالفاكس.

( ) 1ينظر :حكم إجراء العقود بآالت االتصال الحديثة ،أ.د .على محي الدين القره داغي ،جامعة قطر،
حولية كلية الشريعة والدراسات االسالمية ،العدد1410 ، 8 :هـ1990/م ،ص.489 :

( )2ينظر :حكم إجراء العقود بآالت االتصال الحديثة ،د .على محي الدين القره داغي ،ص.490:
( )3ينظر :المجموع شرح المهذب.181 /9 ،

( )4ينظر :حكم إجراء العقود بآالت االتصال الحديثة ،للدكتور القره داغي ،ص ،499صَ ،522 :وَب ُل
الف ِ
مد ِة ِ
قه ِ
امة ،80/4 ،ومن فقه المعامالت ،صالح بن فوازن ،ص،61-60:
ام ِة في َش ْرِح ُع َ
َ
البن قُ َد َ
الغ َم َ
وخيار المجلس والعيب في الفقه اإلسالمي ،ص. 74 :
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يمكن أن ننبه هنا بأن التفرق هنا بالكالم وليس باألبدان ،وال معنى ألن يتفرقا
باألبدان ،بأن يفارق مثالً كل منهما أو أحدهما المكان الذي تحدث فيه بالتليفون ،وذلك

ألن التفرق الحقيقي من حيث البدن حاصل بينهما ،والشيء الوحيد الذي وصلهما هو

التليفون ،فإذا انتهى التحدث فقد انقطع الوصل وانتهى خيار المجلس(.)1

يتبين من هذه النصوص وغيرها ان مجلس العقد بالنسبة للتعاقد بالبرقية ،أو
ّ
المراسلة ،هو مجلس وصول البرقية .أو بالفاكس أو التلكس ،فإذا وصل وقرأه ،وقال:

قبلت ،أو كتب الموافقة فقد انعقد العقد ،وحينئذ ليس الحدهما الحق في الفسخ بعد انتهاء

المجلس(.)2

 -2الكتابة :وصورة البيع عن طريق الكتابة :كأن يكون المتبايعان في بلدتين أو بلدة

واحدة ،وكل منهما في جهة بعيدة عن صاحبه ،فيكتب أحدهما خطاباً للثاني يوجب فيه

البيع ،ثم يرد المتعاقد اآلخر على الكتابة بمثلها متبع ًا قبوله اليجاب البائع ،ويشترط
صدور القبول من المشتري حال وصول الكتاب له يتلو قبوله إيجاب البائع بقدر اإلمكان.

أما التفرق في خيار المجلس في هذه الصورة فحكمه كالتالي :إذا قيل المكتوب إليه
البيع ثبت له الخيار ما دام في مجلس قبوله لهذا البيع ،أما البائع فخياره يكون قبل ،فله

أن يتراجع عن ايجابه ،لكن بشرط أن يكون هذا التراجع قبل قبول صاحبه ،والتفرق في

بيع المكاتبه يحصل بمفارقة مجلس وقع فيه قبول من مشتر أو من يقوم مقامه( ،)3يقول
ٍ
ص ُل تَفَُّرقُهُ َما (بِ ُمفَ َارقَ ِة َم ْجلِ ٍ
صاحب مطالب أولي النهى(" :فَتََب َاي َعا بِ ُم َكاتََبة)؛ فََي ْح ُ
س) َوقَعَ
يه (قَبو ٌل) ِم ْن م ْشتَ ٍر أَو و ِكيلِ ِه أَو ولِي ِ
ِف ِ
ِّه"(.)4
ُ
ُ
ْ َ
ْ َ
 -3األجهزة البائعة.

وهي أجهزة توضع في أماكن تجمعات الناس تبيع سلعة أو سلعاً واسعة الشهرة،

وذات مواصفات معروفة تماماً ،مثل :أجهزة بيع علب المشروبات الغازية ،وتعتمد تلك
( )1ينظر :حكم إجراء العقود بآالت االتصال الحديثة ،للدكتور القره داغي ،ص.500-499 :

( )2ينظر :حكم إجراء العقود بآالت االتصال الحديثة ،للدكتور القره داغي ،ص ،512 :و ص، 524
وخيار المجلس والعيب في الفقه اإلسالمي ،ص.74 :

( )3ينظر :خيار المجلس والعيب في الفقه اإلسالمي ،ص. 73 :
( )4مطالب أولي النهى. 88 /3 ،
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األجهزة على وجود فتحات لدفع الثمن ،ثم وبكبسة زر تحصل على السلعة المطلوبة،
ويالحظ في هذا النظام التالي :لم يعد هناك محل للتفاوض على السعر؛ إذ أنه محدد

سلف ًا ،وال يوجد من ُيتَفاوض معه ،وتعد تلك الماكينات مندوبة عن البائع وتمثله تماماً .أما
المعاينة فال مجال لها؛ ألن السلعة معروفة تماماً مثل مشروبات المياه الغازية ،واما
مكتوبةً مواصفاتها بدقة شديدة.

فهنا ينعقد المجلس بمجرد أن ينوي المشتري شراء السلعة ،ويقوم بمراجعة أسعارها

ومواصفاتها ،ويكون له مطلق الحرية في االختيار بأن يمضي الصفقة أو يتراجع عنها،

فإذا ما ناسبته من جميع الوجوه ،قام بدفع الثمن واستالم السلعة التي أصبحت بهذا ملكاً

له ،وأصبح االتفاق منعقداً على أن تلك السلعة قد بيعت بذاك الثمن ،وينتهي المجلس
بمجرد وضع المشتري للثمن في الماكينة؛ إذ إن هذه الخطوة ال يمكن التراجع عنها ،وعليه
أن يكمل باقي خطوات الشراء كالضغط على األزرار المناسبة الختياراته والثمن المدفوع

في تلك االختيارات ،واستالم السلعة المشتراه(.)1

 -4البيع باألموال البالستيكية (بطاقات االئتمان أو نقاط البيع).
تنتشر هذه الطريقة في المنتجعات السياحية غالباً ،مثالً :عندنا منتجع (جافي الند،

رايان المول) ،وتعتمد على أن جميع الخدمات – أو معظمها  -والسلع التي تقدم في ذاك
المنتجع ال يدفع ثمنها نقدًا ،وانما عن طريق بطاقة بالستيكية يحملها المشتري ،و بمجرد

إمرارها في أجهزة أي نقطة من نقاط بيع أي سلعة أو خدمة داخل المنتجع ،فإن تلك

األجهزة تخصم سعر تلك السلعة أو الخدمة من حساب المشتري ،والذي تولى تسديده
مسبقاً لدى دخوله إلى المنتجع ،وعندما ينفد رصيد المشتري ،تطالبه تلك األجهزة – نيابة

عن مالكها – بإعادة شحن حسابه لكي يستطيع إجراء المزيد من عمليات الشراء ،واال
فإنه ال يتمكن من ش ارء أي شئ بهذه الطريقة.

إن المجلس ينعقد هنا أيضاً بمجرد أن ينوي المشتري شراء السلعة  -أو يلعب أحد

االلعاب الموجودة  -يقوم بمراجعة أسعارها ومواصفاتها ،ويكون له مطلق الحرية في
االختيار بأن يمضي الصفقة أو يتراجع عنها ،فإذا ما ناسبته من جميع الوجوه ،قام بإمرار
( ) 1ينظر :خيار المجلس وتطبيقاته المعاصرة ـ دراسة حديثية فقهية ـ ،ريهاب رفعت فوزي( ،موقع :جامعة عين الشمس /شباط
2017م،ص.www.researchgate.net/publication/314078718_khyar_almjls_wttbyqath_almasrt )42(:
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ا لبطاقة في أجهزة نقاط البيع ،فيحصل على سلعته أو خدمته المطلوبة ،وفور إم ارره
للبطاقة و ضغطه على زر القبول ،ينتهي المجلس؛ إذ إن هذه الخطوة ال يمكن التراجع

عنها أيضاً.

إن ما ذكرناه عن نقاط البيع ينطبق على أمور عديدة تسمى في مجملها بتعامالت

النقود البالستيكية ،مثل :كروت االتصاالت الهاتفية العامة والمنزلية والمتنقلة ،والتي تكون

مدفوعة الثمن مسبقاً ،وبطاقات االئتمان للشراء بالطريقة التقليدية أو للشراء عبر شبكة

اإلنترنت ،وفي كل تلك الحاالت ينعقد المجلس عندما ينوي المشتري أن يشتري سلعة ما،

وينتهي عند ضغطه على زر القبول بمواصفات وسعر تلك السلعة؛ إذ ال يمكن التراجع

بعد تلك الخطوة(.)1

( )1ينظر :خيار المجلس وتطبيقاته المعاصرة ـ دراسة حديثية فقهية ـ( ،ص.)43-42
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الخاتمة
في ختام هذا البحث يستحسن أن يذكر الباحث أهم نتائج والتوصيات التي توصل
إليها ،وهي:
 -1يعد التفرق في خيار المجلس من المواضيع المهمة ،حيث تدور عليه أحكام

أن
التعامل في الشريعة اإلسالمية ،وقد ثبت ذلك عند معظم الفقهاء من السَّلف والخلف ،و ّ
ينص على عدم الثبوت ،واّنما كانت أدلّتهم
النافين لخيار المجلس لم يكن لهم دليل
ّ
الدال على
استصحاب األصل الذي في العقود الالزمة ،و ّأنها تلزم
بمجرد اإليجاب والقبول ّ
ّ
التراضي الذي محلّه القلب.

 -2يثبت خيار المجلس للمتعاقدين بطريق الشرع ،ولو لم يشترطاه عند العقد ،فكل

واحد منهما بالخيار ماداما في مجلس العقد ،إن شاء أمضى البيع وان شاء فسخه،

شريطة أال يقطعاه بالتخاير.
ِ
ِ
صُّرف
َصل ِفي البيع اللُّ ُزوم؛ ألَن َ
 -3األ ْ
القصد منهُ نقل الملك َوقَضيَّة الملك التَّ َ
َّ
ِِ ِ
ُّ
ِ
َّ
ع لِلتََّرِّوي
خصةٌ ُش ِر َ
َوك ُ
ور َ
اله َما فرع الل ُزوم إِال أَن الش ِارع أثبت فيه الخَيار رفقا بالمتعاقدينُ ،
َوَد ْف ِع َّ
الض َرِر ،ويسد باب الندم عن اإلنسان؛ َّ
ألن اإلنسان قبل أن يشتري الشيء يتعلَّق به
ثم إذا اشتراه ورأى أنه قد دخل ملكه ربما تزول الرغبة فيه ،فجعل له الشارع مهلة
نفسهَّ ،
إذا كان قد ندم برد المبيع ،وهذه المهلة تكون بمقدار اجتماعهما ،ولم تكن طويلة بحيث ال

يضر البائع والمشتري.
-4
العقد َو َما
-5

يعده َّ
الناس تفَرقا يْلزم بِ ِه
العرف.

المرجع في التفرق في خيار المجلس هو العرف ،فَ َما
ال فَال؛ ألَن ما لَْيس لَه حد شرعا وال لُ َغة يرجع ِف ِ
يه إِلَى
َ َ ُ
َ
فق العلماء على أن خيار المجلس ال يثبت في العقود التي هي غير الزمة
اتَّ ُ

كالشركة ،والوكالة ،والمضاربة .وكما اتفقوا على أنه ال يثبت خيار المجلس في العقود

الالزمة التي ال يقصد فيها العوض كالنكاح ،والخلع ،والكتابة.

 -6اختلف العلماء في عقود المعاوضات الالزمة التي يقصد منها المال ،كالبيع

والصلح والحوالة واالجارة ونحوها .قال أبو حنيفة ومالك :خيار المجلس باطل ،والعقد
بالقول كاف .وقال الشافعي وأحمد لكل واحد منهما الخيار ما داما في المجلس .وكما
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اختل فوا في ثبوت خيار المجلس في عقد السلم والصرف ،فقال أبو حنيفة ومالك :ليس
ثابت فيهما وال في غيرهما من العقود .وقال الشافعي :يثبت فيهما جميعاً .وعن أحمد:
روايتين كالمذهبين.

 يوصي الباحث بدراسة التفرق المقصود في خيار المجلس ،وبيان حكم الشارع فيها
ضمن المعامالت المعاصرة ،حتى يوضح للعاقدين مدى شمولية هذا الخيار ،وما هو
المقصود بالتفرق في تلك المعامالت.
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Conclusion Seperation in the Board’s Option and
its Doctrinal Applications
Lect.Dr.Jamal Aziz Amin
Abstract
The contract of sale is , originally, concluded if its elements are available
and its terms and conditions met , where the ownership of the sold item
transfers to the purchaser and the ownership of the price as well. The
legislator , however, has taken the interests of the legally competents into
account.
He has given an apportunity for consideration, which is called (option)
which enables the seller and the purchaser whether or not the sale should
be gone based on what works and suits both. To not let disputes and
conflicts arise , there is a hadith of the Prophet Muhammed (PBUH)
reads: “ The purchaser and the seller have option unless they do not
separate from each other’’.
Hence , Ulama differed in this doctrinal issue. Some of them goes
that the seperation is a physical one. that’s what the jumhoor of alshafiiyeh and hanbilas went. and decscendents and this means the
establishment of the board’s option. And some others think that the
seperation should be considered by the offer and acceptance of the
contract. If the offer and acceptance is performed , thus the board of the
contract is considered and the option is declined , which was permitted
during the contract and it is required that both the purchaser and the seller
separate physically and this is what the jumhoor of al-hanafeea and almalikiyah went. They have , initially , denied the option of the board.
Each of the groups has stuck to several pieces of evidences .
Accordingly , the researcher reached the conclusion that the option of the
boards is established ; and this option does not expire unless the purchaser
and the seller do separate from each other physically and this is the
preponderant statement due to their strong pieces of evidence.

Keywords: contract, jurisprudential schools of thought, sales,
council option.
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