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  :ملخص البحث
، فهو قسيم النهي،    اإلسالمي األمر من أهم مباحث الخاص في علم أصول الفقه           تعد داللة 

     عـا شَـرمـي هالنَّهر ووعليهما تدور التكاليف الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، فالَْأم
،الشريعة كلها طلب فعل أو ترك فال شبهة أن             اللَّه ِلَأن ذَِلكاألوامر نصفها، فال يمكـن      و

للباحث في الشريعة االسالمية أن يصل الى مرادها دون فهم عميق ووعي دقيق لهـذين               
ولذلك أهتم بهما علمـاء      . أساس التكليف في توجيه الخطاب إلى المكلفين       المبحثين، فهما 

األصول بالتوضيح والبيان لتمحيص األحكام الشرعية، وجعلهما كثير من المـؤلفين فـي            
 .مقدمة كتب األصول

جواز إبطال الخيار بالتخـاير وهـو       وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها          
 ألن هذا المعنى هو الذي ورد في الحـديث؛          الروايتين،قول الشافعية والحنابلة في إحدى      

بعدة ألفاظ صحيحة، وكما أن البيع يجب بالتفرق الذي هو عالمة على انقـضاء البيـع،                 
 االتفاق على إمضاء البيع بالتخاير يوجب البيع، ألن امتداد الخيار في البيع حتـى               فكذلك

التفرق حق للمتبايعين اتفقا، وحينما تم التخاير فقد اتفقا على التنازل عن هذا الحق الـذي                
  .أوجبه الشرع لهما
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  )١٨٩٢(

  :المقدمة
سـيئات   ا ومـن  إن الحمد هللا، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفـسن 

ال إلـه إال اهللا   أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي لـه، وأشـهد أن  
وسالمه عليه وعلى آله  وحده، ال شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلوات اهللا

  أما بعد؛ وصحبه،
 النهـي،   يعتبر األمر من أهم مباحث الخاص في علم أصول الفقه االسالمي، فهو قـسيم        

والنَّهـي همـا شَـرع    وعليهما تدور التكاليف الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، فالَْأمر  
١(اللَّه(               الشريعة كلها طلب فعل أو ترك فال شبهة أن األوامر نصفها ِلَأن ذَِلكو ،)فال  )٣)(٢ ،

 ووعـي دقيـق   يمكن للباحث في الشريعة االسالمية أن يصل الى مرادها دون فهم عميق     
ولذلك أهتم بهمـا     .لهذين المبحثين،  فهما أساس التكليف في توجيه الخطاب إلى المكلفين          

علماء األصول بالتوضيح والبيان لتمحيص األحكام الشرعية، وجعلهما كثير من المؤلفين           
  .في مقدمة كتب األصول

ية بتفاصيلها، وبهـا  ألن، معظم االبتالء بهما، ومعرفتهما تؤدي إلى معرفة األحكام الشرع       
   ومن المواضيع الهامة في هذا الباب)٤(. يتميز الحالل من الحرام

  موضوع أثر داللة األمر على الخالف الفقهي في المعامالت المالية
 لذلك أردت البحث فيه، ألنه مبحث دقيق من مباحث أصول الفقـه، ولـه الكثيـر مـن               

 مواطن البحث والدراسة؛ والتـي تناولهـا        التطبيقات في المسائل الفقهية، وبه الكثير من      
  :علماؤنا بالبحث والتأصيل والتطبيق، وتتضح أهمية الموضوع، من خالل المحاور اآلتية

  : أسباب اختيار الموضوع
أن داللة األمر أحد شقي داللتي التكليف، والتي يترتب على معرفتها فهم الكثير مـن                - ١

 .األحكام الشرعية
من األحكام المستنبطة من داللة األمر، مما يجعلنا في حاجة          اختالف العلماء في كثير      - ٢

 .إلى الرجوع إلى آرائهم لمعرفة  أسباب اختالفهم

                                         
مجمع : الناشر, عبد الرحمن بن محمد بن قاسم : المحقق, )هـ٧٢٨ت (بن عبد الحليم بن تيمية الحراني تقي الدين أبو العباس أحمد : المؤلف) ١٧/ ٢٩( مجموع الفتاوى    - ١

  م١٩٩٥/هـ١٤١٦: عام النشر, الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية
   يكن موازياً في المقدار  وقد شاع في لسان العرب إطالق النصف على أحد قسمين من شيء وإن لم- ٢
محمد الطاهر بـن  : المؤلف, ) هـ٦٨٤لشهاب الدين القرافي تـ )  (١٤٨/ ١( حاشية التوضيح والتصحيح لمشكالت كتاب التنقيح على شرح تنقيح الفصول في األصول      - ٣

  ٢: عدد األجزاء,  هـ١٣٤١األولى، : الطبعة,  تونس–مطبعة النهضة : الناشر,) هـ١٣٩٣ت (عاشور 
ـ ٤٨٣ت  (أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي          : المؤلف " ١/١١أصول السرخي    "-٤ علمية إلحياء المعارف رئيس اللجنة ال(أبو الوفا األفغاني    : حقق أصوله  ) ه

  .٢: جزاءعدد األ) بيروت، وغيرها-ته دار المعرفة وصور( لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد بالهند: الناشر)النعمانية



 

 )١٨٩٣(

 أن حاجة األمة ملحة لالستنباط ولالجتهاد وال يمكن ذلك إال بالرجوع إلى كتب أهـل                - ٣
العلم والتزود من القواعد وفهم طرق االستدالل التي رسموا حدودها فـي إطـار مـا              

 .عليه الشريعة اإلسالميةحثت 
 فهم أوجه االتفاق واالختالف بين التقرير األصولي لعلماء األصول والتطبيـق الفقهـي             

  .للفقهاء في مؤلفاتهم، والربط بينها، والتنبيه على االختالف إذا حدث
 : منهج الدراسة: رابعاً

حاديث التي وردت   تقوم هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، القائم على تناول األ          
أبـو داود،   : (فيها داللة األمر في باب المعامالت المالية، فـي كتـب الـسنن األربعـة              

  )١).(والترمذي، والنسائي، وابن ماجة
على أال تكون الرواية محل الدراسة قد وردت في الصحيحين أو أحدهما، ودراستها مـن             

 :الناحيتين األصولية والفقهية على النحو التالي
البحث من تمهيد وأربعة فصول، والتمهيد هو التقعيد النظـري للبحـث، ويقـوم               يتكون  

بدراسة األمر من خالل الدراسة العلمية التي قدمها علماؤنا، مع بيان مـا يتـرجح لـدى            
الباحث في بعض مواطن الخالف التي تعرض لها البحـث، والفـصول األربعـة هـي                

 منها إلى مباحث كـل مبحـث منهـا          التطبيق العملي للجانب األصولي، ينقسم كل فصل      
  : يتضمن عدة مسائل، تُدرس كل مسألة على النحو التالي

         تقتصر هذه الدراسة في المعامالت على المعامالت المالية، نظـراً ألهميتهـا فـي
الحياة العملية، ولكثرة المسائل فأردت أن تكون الرسالة كاشفة عن هذا الباب المهم             

  . في داللة األمر
 ألة بذكر الروايات المتضمنة لصيغة األمر، ومحل الشاهد منهاتبدأ المس.  
 ثم المعنى العام للحديث.  
 تحليل صيغ األمر الواردة في األحاديث، وإيضاح الدالالت األصولية لهذه الصيغ .  
 إيضاح أثر الداللة األصولية لصيغ األمر على اآلراء الفقهية.  
 تي وردت في الحديث في صورة آراءأذكر المذاهب الفقهية المتعلقة بالمسألة ال . 

                                         
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بـن  : ، المؤلف»بلوغ المرام من أدلة األحكام«:  وهذا الترتيب هو الذي اعتمده كثير من العلماء، كابن حجر العسقالني، ينظر  -١

                  هــ، عـدد   ١٤٢٤الـسابعة،  :  الريـاض، الطبعـة  -دار الفلـق  : سمير بن أمين الزهري، الناشر: ، تحقيق وتخريج وتعليق  )هـ٨٥٢: المتوفى(حجر العسقالني   
 ). ٣: ص (١:األجزاء
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                 أذكر بعد كل رأي األدلة التي استند إليها، بحيث يصبح كل رأي مستقل بذاته، مـع
 الحنفية، ثم المالكية، ثم الشافعية، ثم       – ترتيباً زمنيا    –مراعة ترتيب المذاهب الفقهية     

  .الحنابلة، ثم الظاهرية
       محل الدراسة، وقد أسوق ذلـك مـن         أذكر سبب اختالف الفقهاء أحياناً في المسائل 

  .الكتب التي تهتم بذكر أسباب االختالف، وقد يكون ذلك اجتهادا من الباحث
              على القواعد األصولية، وما توصلت إليه من محاولة الترجيح بين أقوال الفقهاء بناء

قوة األدلة من ناحية الرواية والدراية، مع مراعاة مقاصد الشريعة من جهة أخـرى،              
حري الموضوعية واإلنصاف في بيان الراجح من آراء األئمة، مـع التـزام أدب              وت

  . الخالف في المناقشة والتحقيق والرد
                عزو جميع اآليات القرآنية الواردة في الدراسة، وذلك بذكر اسـم الـسورة، ورقـم

 .اآلية
              تخريج جميع األحاديث واآلثار واألخبار الواردة في الدراسة، وذلك بعزوهـا إلـى

  .مصادرها األصلية، والحكم عليها من كتب التخريج قدر اإلمكان
               أذكر شرحا موجزاً للمصطلحات الفقية غير الشائعة، واأللفاظ الغريبـة مـن كتـب

المعاجم اللغوية والفقهية، وقد أترك تفسير بعض تلك المصطلحات واأللفـاظ، لبعـد             
  .صلتها بالبحث
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 إبطال الخيار بالتخاير: مسألة
 »خْتَرا«: وقوله
   :الحديث ومحل الشاهد فيه: أوال

      اللَّه دبنِ عابِرِ بج نع  َقَال  :    وُل اللَّهسى راشْتَر         ـَلمابِ حرالْـَأع ـنٍل مجر نم 
ط١(خَب(        وُل اللَّهسقَاَل ر ،عيالْب بجا وفَلَم ، :»فَقَالَ »اخْتَر ، : ابِيرال  : الْـَأع كمـرع  لَّـه
  )٢(.بيعا

  .»اخْتَر:» قوله : ومحل الشاهد في الحديث
   :المعنى العام للحديث: ثانيا

 .اختر إنفاذ البيع أو فسخه:  أي»اختر«
َأطَاَل اهللا عمرك وبيعا مفعول بِفعـل محـذُوف َأي بِعتُـك بيعـا،     :  َأي»بيعا  اهللا    عمرك  «

   )٣(.تَخْيير الَْأعرابِي ان غَرضه وغرض الَْأعرابِي اخْتيار البيع كَما كَ
خلَافُ الشَّر؛ ِلَأن كُلَّ َأحد يميُل      : الْعطْفُ والْميُل، فَالْخَير  : الْخَاء والْياء والراء  ) خَير(َأصل  

بِهاحلَى صفُ عطعيو ه٤(.ِإلَي(   
  )٦ (. طلب خير األمرين:وهو )٥(استجادته، وتفضيله: واخْتيار الشّيء

  .اسم مصدر من االختيار، وهو االصطفاء واالنتقاء: والخيار
خَايرتُ فلَانا فَخرتُه خَيراً، واهللا يخير للْعبد ِإذا استَخَاره، وخَار اهللا لنا ما هو خَيـر،              : يقَال

رواَألم :ر٧(.خ(   

                                         
  . الخبط اسم لضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها واسم الورق الساقط بفتحتين وهو من علف اإلبل-١
حسن لغيره : ٣/٣٠٤ال شعيب األرنؤوط في تحقيقه سنن ابن ماجه حسن؛ وق: وقال األلباني) ٢١٨٤( حديث رقم ٣/٥٣٧ أخرجه ابن ماجة كتاب التجارات باب بيع الخيار       -٢

هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي، وقد صرح بالسماع عنـد  : وهذا إسناد رجاله ثقات إال أن الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس مدلس وقد عنعن وابن جريج                  
 حـديث  ٣/٤١٤هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، والدارقطني كتاب البيوع : وقال) ٢٣٠٦(حديث رقم  ٢/٥٦الدارقطني والحاكم، وأخرجه الحاكم كتاب البيوع   

 ٥/٤٤٤المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إال بيع الخيار : باب  ، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع، )٣٥٥٢( حديث رقم ٤/٣٨، والطبراني في المعجم األوسط )٢٨٦٧(رقم 
  ).١١٠٠٠( حديث رقم ٨/٢٣، وفي معرفة السنن واآلثار كتاب البيوع باب تفسير بيع الخيار )١٠٤٤٢(يث رقم حد
  ) .١٥٨ص(» شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره «-٣
دار الفكر، عام :  محمد هارون، الناشرعبد السالم: ، المحقق)هـ٣٩٥ت (أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين          : ، المؤلف )٢/٢٣٢(» مقاييس اللغة  «-٤

   .٦: م، عدد األجزاء١٩٧٩ -هـ١٣٩٩: النشر
 بيـروت،  –دار إحياء التراث العربي : خليل إبراهم جفال، الناشر: ، المحقق)هـ٤٥٨ت (أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي         : تألبف). ٤/٤٦(» المخصص «-٥

  .٥: جزاءم، عدد األ١٩٩٦هـ ١٤١٧األولى، : الطبعة
دكتور إبـراهيم  : دكتور أحمد مختار عمر، مراجعة: ، تحقيق)هـ٣٥٠ت (أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي،         : ، تألبف )٣/٣٧٤(» معجم ديوان األدب   «-٦

  . ٤: جزاء م، عدد األ٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤: مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، عام النشر: أنيس، طبعة
دار الكتاب : ،الناشر)هـ٦١٠ت (ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على، أبو الفتح، برهان الدين الخوارزمي المطرزى : ، المؤلف)١٥٧ص(» المغرب في ترتيب المعرب«

  .٥٤٤: بدون طبعة وبدون تاريخ، عدد الصفحات: العربي، الطبعة
  ).٧/٢٢٣(» تهذيب اللغة«، )٤/٣٠١(» العين« -٧



– 

  )١٨٩٦(

: حقّ العاقد في اصطفاء خير األمرين لـه       : عنىويرد على ألسنة الفقهاء في المعاقدات بم      
   )١(.إمضاء العقد أو فسخه

  :داللة األمر في الحديث: ثالثا
األصل في صيغ األمر عنـد جمهـور اللغـويين    : وهي) اختر( ورد األمر بصيغة افعل  

عند جمهور األصوليين، بناء على ما سـبق        -وداللة الفعل األمر للوجوب،      واألصوليين،
 وداللـة فعـل     - إال إذا اقترنت به قرينة تصرفه إلى غيره        -الجانب النظري ترجيحه في   

األمر هنا اإلباحة أي إباحة خيار البيع ال وجوبه، والقرائن التي تصرف األمر فـي هـذا     
  -:الحديث من الوجوب لإلباحة نذكرها فيما يلي

ل على اإلباحـة     التي وردت في النص تدل     -المتصلة بالكالم –القرينة المقالية اللفظية     -١
  .فالتخيير يدل على اإلباحة »اختر« :المتمثلة في قوله 

البيعان بالخيار مـا لـم      « القرينة المقالية اللفظية المنفصلة المتمثلة في قول النبي          -٢
   )٢(.»يتفرقا

 .فاألصل في المعامالت اإلباحة) استصحاب األصل (-٣
مما يدل علـى إباحـة      ) السنة واإلجماع بالقرآن و (أن البيع الذي تضمن الخيار مباح        -٤

  .الخيار
  :اختالف الفقهاء في مسألة خيار الْمجلسِ: رابعا
 للمتبايعين بعد عقد البيع قبل االفتراق، وهو عنـد مـن            الخيار الذي جعله النبي     : وهو

   )٣(.يقول به من خواص البيعِ وما في معناه من غير شرط، بل من لوازمه
عقُود الْمعاوضات اللَّازِمة الَّتي يقْصد منْهـا المـال كَـالْبيع والـصّلْح           اخْتلف الفقهاء في    

  .والْحوالَة والِْإجارة ونَحوها هل يثبت فيها خيار الْمجلس أم ال
   :القول األول
ول والْعقـد بـالْقَ   إلى أنه ال خيار في المجلس،       ) ٥(، والمالكية إال ابن حبيب    )٤(ذهب الحنفية 
ولَيس َألحدهما الْخيار وِإن كَانَـا فـي    فاذا وقع االيجاب والقبول فقد لزم البيع،        كَاف لَازم   

فالْبيع يلْزم بِنَفْسه ويتم الْملْك ِللْمـشْتَرِي  : فإذا تعاقد الرجالن البيع بال شرط خيار . الْمجلس

                                         
شمس الدين، محمد بـن أحمـد الخطيـب    : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، المؤلف: ، الكتاب)٢/٤٠٢(» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج    « -١

  .٦: م،عدد األجزاء١٩٩٤ -هـ١٤١٥األولى، : دار الكتب العلمية، الطبعة: ، الناشر)هـ٩٧٧ت (الشربيني الشافعي 
  سبق تخريجه -٢
  ).١٢٩/ ٢(» ترتيب الفروق واختصارها «-٣
  ).١٣/١٥٦(» المبسوط للسرخسي«، )٥/٢٢٢٥(» التجريد للقدوري«، )٣/٥(للجصاص » شرح مختصر الطحاوي «-٤
  ).٣/١٨٧(» بداية المجتهد ونهاية المقتصد«، )١٠٤٣ص(» المعونة على مذهب عالم المدينة «، )٢/١٤٣(» التلقين في الفقة المالكي «-٥



 

 )١٨٩٧(

   منْهم داحِلو سلَيضِ وبِالْقَب         هدعلَا بسِ ولجالْم نع اقرَل اِلافْتخِ قَببِالْفَس نْفَرِدي وبه قـال    ا َأن 
  ) ١(.النخعي
  :استدلوا على ذلك بالقرآن والقياس :أدلتهم
  :من القرآن: أوالً

َ ﴿:استدلوا بظاهر قوله     - ١ َ ـَِٱَ ا أ  ا   ُ ءا ُ ُ ََ ۡ ۡ َُ َ ُٰ َ ََ ْ ْٓ َۡ ِـِ َ ِ ٰ َ ۡ 
ـ إن  ا أ ـ ِـ و  اض  ـ ة   ِ ن  ُِإ أن  ِۚ ۚۡ َ ُۡ ُ َ ُ ََ َ َْ ٓ ُ ُ ّ َۡ َ ََ ٖ َ ََ ً ٰ ـ َٱٓ ن   ۡ ُ ِ َ َ

ٗر  ِ   ]٢٩: النساء[ ﴾َ
 أباح األكل بالتجارة عن تراض مطلقا       -سبحانه وتعالى - أن اهللا    :ووجه الداللة من اآلية    

العقد وعندهم إذا فسخ أحدهما العقد في المجلس ال يباح األكـل            عن قيد التفرق عن مكان      
   )٢ (.فكان ظاهر النص حجة عليهم

  ]. ١: المائدة [﴾ۚفُواْ بِٱلعقُودۡاْ َأوَٓأيها ٱلَّذين ءامنُوٓا﴿ي :ٰوقوله  -٢
علَى الْوجـوبِ، وخيـار      أن الْعقْد هو الِْإيجاب، والْقَبوُل، والَْأمر        :ووجه الداللة من اآلية   

الْمجلسِ يوجِب تَرك الْوفَاء بِالْعقْد، ِلَأنَّه يسمح َأن يرجِع أحد المتبايعين في الْبيعِ بعد ما تم                
  )٣(.ما لَم يفْتَرِقَا

 بالخيار ما لـم     البيعان«:  بأنّ اآليات الَّتي احتجوا بِها يخَصّصها حديثُ       :وأجيب على ذلك  
يتفرقا، أو يخير أحدهما صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه، فتبايعا على ذلك فقـد وجـب         

   )٥(.)٤(»البيع
   :من المعقول: ثانيا

أن البيع من العاقدين صدر مطلقا عن شرط، والعقد المطلق يقتضي ثبـوت الملـك فـي               
عقد الثابت بتراضـيهما،    العوضين في الحال، فالفسخ من أحد العاقدين يكون تصرفا في ال          

أو في حكمه بالرفع واإلبطال من غير رضا اآلخر، وهذا ال يجـوز ولهـذا لـم ينفـرد                   
   )٦(.أحدهما بالفسخ واإلقالة؛ بعد االفتراق كذا هذا

                                         
  ).١/٤٣٤(» المعاني البديعة في معرفة اختالف أهل الشريعة «-١
  ).٢٢٨/ ٥(» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع «-٢
 )٣/١٨٨(» بداية المجتهد ونهاية المقتصد «-٣
إذا تبابيع الرجالن فكل واحد مهما «: أنه قال ول اهللا عن ابن عمر عن رس) ٢١١٢( حديث رقم ٣/٦٤باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع    أخرجه البخاري كتاب البيوع -٤

، ومسلم كتـاب  »بالخيار ما لم بتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما اآلخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع           
  .باختراف بسيط]) ٤٤ [١٥٣١( حديث رقم ٥/١٠البيوع باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين 

  ).٣/١٨٨(» بداية المجتهد ونهاية المقتصد «-٥
  ).٥/٢٢٨(» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع« -٦



– 

  )١٨٩٨(

  )١(.ولم يعمل الحنفية بهذا الحديث، ألنه خبر آحاد قد خالف القياس
، فإن منْع الغير من إبطال حـق        )٢(ب زواَل الْملْك بِنَفْسه   فالْقياس الظَّاهر َأنّ عقْد الْبيعِ يوجِ     

وأيضاً فهو عقد معاوضـة فلـم       . الغير ثابت بعد التفرق قطعاً، وما قبل التفرق في معناه         
 يكن لخيار المجلس فيه أثر، أصله سائر العقود، مثل الرهون والـصلح علـى دم العمـد            

   )٣(.ق الذي سمى اهللا فراقاأو كوقوع الطالالخلع وكعقد النكاح أو
على أن منهم من حمل التفرق هنا على التفرق باألقوال دون األبدان، ومنهم مـن حمـل                 

  )٤(.المتبايعين على المتساومين
     اِلكم هلَيع دتَمي اعوالَّذ- اللَّه همحـ             -ر ة  في ردّ الْعمِل بِه َأنَّه لَم يلْف عمـَل َأهـِل الْمدينَ

              ودعسم ناب عِ َأننْقَطم نم اهوا رم هنْدع هضارع قَد َأنَّه ع؛ مهلَيع      ثُ َأنـدحي كَـان ،
   وَل اللَّهسر َا،    «:  قَالعايانِ تَبعيا بمُل    َأيُل    فَالْقَواِئعِ،    قَوالْب    انِ  َأوادتَر٥(»ي(   ذَا  ، فَكََأنَّهَل همح

                ـسلجالْم كَـان لَـوسِ، ولجالْم دعبسِ، ولجي الْمف كُوني ي َأنقْتَضي ذَِلكو ،هومملَى عع
           ـعيالْب ّسِ ِلـَأنلجي الْمف لَافكْمِ اِلاخْتينِ حيِإلَى تَب يهف تَاجحي كُني عِ لَميالْب قَادي انْعطًا فشَر 

   )٦(.بعد لَم ينْعقد، ولَا لَزِم بْل بِاِلافْتراق من الْمجلسِ
 هذَا الْحديثُ منْقَطع، ولَا يعارض بِـه الْـَأوُّل، وبِخَاصّـة َأنَّـه لَـا       بأن :ويجاب عن ذلك  

       لَى َأنالَْأوو ،يهف وممالْع مّهتَو نِإلَّا م هارِضعي           يثُ لَـمـدـذَا الْحهو ،لَى ذَِلكذَا عه يننْبي 
        اِلكم هدتَمي اعالَّذ وذَا هفَه ،بسا َأحيما فنَدسم دَأح هخْرِجي-اللَّه همحـِل  - رمالْع كي تَرف 

يثدذَا الْح٧(.بِه(  

                                         
  ).٥/٢٢٨( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -١
  . المصدر السابق-٢
  ). ٣/١٨٨(» بداية المجتهد ونهاية المقتصد«، )٦/٤٧٨(» االستذكار«-٣
  ).٢٢٨/ ٥(» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع «-٤
وقال هذا حديث مرسل عون بن عبد اهللا لم يدرك ابن مسعود؛ ) ١٢٧٠( حديث رقم ٢/٥٤٨ باب ما جاء في اختالف البيعان  أخرجه الترمذي أبواب البيوع عن رسول اهللا -٥

واللفظ له، وأحمد مسند ) ٧٨٦(رقم    حديث ٢٧٨االختالف في البيع بين البائع والمشتري ص: باب» انيالموطأ برواية محمد بن الحسن الشيب«صحيح، ومالك في : وقال األلباني
، )١٠٣٦٥( حديث رقم ١٠/١٧٠» المعجم الكبير«حديث حسن وهذا إسناد ضعيف النقطاعه، والطبراني في : وقال الذهبي) ٤٤٤٧( حديث رقم ٧/٤٤٦ عبد اهللا بن مسعود     

وهـذا  : وقـال ) ١٩٤٣( حديث رقم ٢/٢٦٥باب اختالف المتبايعين   كتاب البيوع باب » السنن الصغرى«، والبيهقي في )٢٨٦٢( حديث رقم    ٣/٤١٢وع  والدارقطني كتاب البي  
إسـناده  : م أسـد وقال حسين سـلي ) ٤٩٨٤( حديث رقم ٨/٣٩٩، وأبو يعلى في مسنده )٣٨٠(البيوع والسلف حديث رقم » اآلثار«مرسل بين عون وعبد اهللا، وأبو يوسف في    

  .ضعيف
  ).٣/١٨٨(» بداية المجتهد ونهاية المقتصد «-٦
  . المرجع السابق-٧



 

 )١٨٩٩(

   :القول الثاني
 إلى أن خيار الْمجلس صحيح ثَابت وأن لكُـل          )٣(والظاهرية )٢( والحنابلة )١(ذهب الشَّافعية 

ما داما في الْمجلس فَيبقى      –مجلس العقد   :  أي –حق الخيار في المجلس     من طرفي العقد    
ولَو طَال مكثهما َأو تماشيا منَازِل وِإن زادت الْمدّة عن ثالثة أيام، وهـو قـول ِإسـحاقُ،       

  درٍ، وو ثَوَأبو      ةابحّالص نم رمع نابو ،داو          ِلَأه نم ي طَاِئفَةْئبٍ فنِ َأبِي ذُل ابقَو وهو ،
           ،مرِهغَيو ينالتَّابِع نم ةاعمجي، وحٍ الْقَاضيشُري، وارٍ الْقَاضّوسو ،كاربنِ الْمابو ،ينَةدالْم

عمر، وَأبِي برزةَ الَْأسلَميِّ من الصّحابة، ولَـا مخَـاِلفَ لَهمـا مـن            وهو مروِيّ عنِ ابنِ     
ةابحّ٤(. الص(   

  :احتجوا لما ذهبوا اليه بـالسنة وعمل الصحابي :أدلتهم
  : السنة: أوال

١-           وِل اللَّهسر نا، عمنْهع اللَّه يضر رمنِ عنِ ابع  َقَال ِإذَا  «:  ، َأنَّه    عايلَـانِ،    تَبجّالر
فَكُلُّ واحد منْهما بِالخيارِ ما لَم يتَفَرّقَا، وكَانَا جميعا، َأو يخَيّر َأحدهما اآلخَر، فَتَبايعا علَـى                

          ي لَما وعايتَبي َأن دعقَا بّتَفَر ِإنو ،عيالب بجو فَقَد ،ذَِلك        ـبجو فَقَـد ،عيا البمنْهم داحو كتْر
عي٥(.»الب(   

البيعانِ بِالخيارِ مـا لَـم :»      قَاَل النَّبِي   : عنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنْهما، قَالَ      : وفي لفظ 
  )٦(.»َأو يكُون بيع خيارٍ«: َل، وربما قَا»اخْتَر ِلصاحبِه  يتَفَرقَا، َأو يقُوُل َأحدهما 
  : وجه الداللة من الحديث

المراد به التفرق باألبدان، وأن المتبايعين إذا عقدا بيعهما، فكل واحد منهما بالخيـار فـي        
   )٧(.إتمامه وفسخه ما داما في مجلسهما لم يفترقا بأبدانهما

                                         
  ).٢/٤(للشيرازي » المهذب في فقة اإلمام الشافعي«، )٥/٣٢(» الحاوي الكبير «-١
  ). ٢/٢٦(» الكافي في فقه اإلمام أحمد« ،)٦/١٠(البن قدامة » المغني «-٢
 ).٧/٢٣٣(» المحلى باآلثار «-٣
  ).٣/١٨٧(» بداية المجتهد ونهاية المقتصد «-٤
 حديث رقم ٥/١٠، ومسلم كتاب البيوع باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين )٢١١٢( حديث رقم ٣/٦٤باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع    أخرجه البخاري كتاب البيوع      -٥
 حـديث  ٧/٢٤٩ذكر االختالف على نافع في لفظ حديثه   ، والنسائي كتاب البيوع )٣٤٥٤(حديث رقم  ٣/٤٧٢، وأيو داود كتاب اإلجارة باب في خيار المتبايعين  ])٤٤ [١٥٣١(

، )٦٠٠٦( حـديث رقـم   ١٠/٢٠٧ ، وأحمد مسند عبد اهللا بن عمر )٢١٨١( حديث رقم ٣/٥٣٦، وابن ماجه كتاب التجارات باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا           )٤٤٧٢(رقم  
  ).١٠٤٣٣( رقم ٥/٤٤١المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إال بيع الخيار : كتاب البيوع، باب» السنن الكبرى«والبيهقي في 

 حديث رقـم  ٣/٤٧٢واللفظ له، وأبو داود كتاب اإلجارة باب في خيار المتبايعين  ) ٢١٠٩( حديث رقم    ٣/٦٤باب إذا لم يوقت في الخيار            أخرجه البخاري، كتاب البيوع،      -٦
  .وقال الذهبي إسناده صحيح على شرط مسلم) ٥٤١٨( حديث رقم ٩/٣٠٨  عبد اهللا بن عمر ، وأحمد مسند)٣٤٥٤(
  )١٤٧/٦(» نيل األوطار«، )٦/٢٣٩(البن بطال » شرح صحيح البخارى «-٧



– 

  )١٩٠٠(

لَـم    ما    بالخيار    المتَبايعانِ    «: ال ق عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، أن رسوَل اهللا            -٢
   )١(.»يفترِقَا، إال أن تكون صفقةَ خيارٍ، وال يحل له أن يفارِقَ صاحبه خَشْيةَ أن يستقيلَه 

  : وجه الداللة من الحديث
أن اإلنسان قد يبيع شيئا، ويشتري ثم يبدو له فيندم فيحتاج إلى التـدارك بالفـسخ فكـان                  

     )٢(.مجلس من باب النظر للمتعاقدينثبوت الخيار في ال
وهذه َأسانيد متَواترةٌ متَظَـاهرةٌ منْتَـشرةٌ       :  بعد أن أورد روايات الحديث     )٣(وقال ابن حزم  

ورِيرالض لْمالْع ٤(.تُوجِب(  
بأن الحديث إن ثبت مع كونه في حد اآلحاد مخالفـا لظـاهر   : وقد أجاب الحنفية عن ذلك   

اب، فالخيار المذكور فيه محمول على خيار الرجوع والقبول ما داما في التبايع، وهو              الكت
بعت منك كذا فله أن يرجع مـا لـم يقـل المـشتري اشـتريت             : أن البائع إذا قال لغيره    

المشتري اشتريت منك بكذا كان له أن يرجع مـا          : وللمشتري أن ال يقبل أيضا، وإذا قال      
ع أن ال يقبل أيضا، وهذا النوع من التأويل للخبر نقلـه محمـد              بعت، وللبائ : لم يقل البائع  

لما روي عـن  , في الموطأ عن إبراهيم النخعي رحمهما اهللا وإنه موافق لرواية أبي حنيفة         
 حملناه علـى    )٥(»البيعان بالخيار ما لم يتفرقا عن بيعهما       «- رضي اهللا عنهما   -ابن عمر 

   )٦(.هذا توفيقا بين الدالئل بقدر اإلمكان

  : عمل الصحابي: ثانيا
 ادلًا، فََأرجر عايابن عمر ِإذَا ب فَكَان  لَا  َأن هِإلَي عجر ةً، ثُمنَيشَى هفَم قَام ،يلَهق٨( )٧(.ي(  

                                         
 ٢/٥٢٨ب البيعان بالخيار ما لـم يتفرقـا    با، والترمذي أبواب البيوع عن رؤسول اهللا )٣٤٥٦( حديث رقم ٣/٤٧٤ أخرجه أبو داود كتاب اإلجارة باب خيار المتبايعين  -١

  .حسن: ، وقال األلباني)٤٤٨٣( حديث رقم ٧/٢٥١وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما   وقال هذا حديث حسن، والنسائي كتاب البيوع، ) ١٢٤٧(حديث رقم 
  )٦/٢٣٦(البن بطال » شرح صحيح البخاري« -٢
ـ ٤٥٦ -٣٨٤(ابن حزم    -٣ ن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو محمد، عالم األندلس في عصره، وأحد أئمة اإلسالم، كان في األندلس خلق كثير ينتسبون إلى         علي ب )  ه

دور الباحثين فقيها حافظا وكانت له وألبيه من قبله رياسة الوزارة وتدبير المملكة، فزهد بها وانصرف إلى العلم والتأليف، فكان من ص. ، ولد بقرطبة»الحزمية«مذهبه، يقال لهم 
وانتقد كثيرا من العلماء والفقهاء، أجمعوا على تضليله وحذروا سالطينهم من فتنته، ونهوا عوامهم عن الدنو منه، فأقصته . يستنبط األحكام من الكتاب والسنة، بعيدا عن المصانعة

 مجلد، تشتمل على قريب من ثمانين ٤٠٠ووا عن ابنه الفضل أنه اجتمع عنده بخطه أبيه من تآليفه نحو فتوفي فيها، ر) من بالد األندلس(الملوك وطاردته، فرحل الى بادية ليلة 
  ).٤/٢٥٤(للزركلي » األعالم«، ٤:١٩٨ لسان الميزان ينظر. ألف ورقة

  ).٧/٢٣٥ (»المحلى باآلثار« -٤
  . سبق تخريجه-٥
  )٢٢٨/ ٥ (»بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع« -٦
باب الخبر المبين أن المتبايعين إذا تبايعا كان لهما الخيار حتى   ، وأبو عوانة ])٤٥ [١٥٣١( حديث رقم ٥/١٠ كتاب البيوع باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين  أخرجه مسلم-٧

    ).٤٩١٣( حديث رقم ٣/٢٦٥يتفرقا بأبدانهما 
  ).١٥/ ٦(البن قدامة » المغني «-٨



 

 )١٩٠١(

  :سبب الخالف
  .أن الحنفية يقدمون القياس على العمل خبر اآلحاد -١
 .بر اآلحادأن المالكية يقدمون عمل أهل المدينة على خ -٢
 .التعارض بين النصوص في الظاهر -٣
 .اختالفهم في تفسير قوله مالم يفترقا هل هو تفرق باألبدان أم باألقوال -٤

  :الترجيح
  :ما ذهب إليه الجمهور من الشافعية والحنابلة والظاهرية: والراجح

لصحابة، وأن  أن خيار الْمجلس صحيح ثَابت، فقد دلت عليه األحاديث الصحيحة، وعمل ا           
ما داما في الْمجلـس      –مجلس العقد   :  أي –حق الخيار في المجلس     لكُل من طرفي العقد     

دقنْعلَا يو عيالْب ملْزي سفْتَرِقَا، فَلَيي ا لَممها ممَأنَّهسِ، ولجالْم نم اقربِاِلافْت لَازِم عيوأن الْب.  
   :اختالف الفقهاء في مسألة إبطال الْخيار بِالتَّخَايرِ: خامسا

استثناء من امتداد الخيار إلى التفرق والمراد أنهمـا إن اختـارا            :  هو :المقصود بالتخاير 
بـأن يقـول أحـدهما       , )١(إمضاء البيع قبل التفرق لزم البيع حينئذ وبطل اعتبار التفرق         

اخترت إمـضاءه أو فـسخه فينقطـع    : ، فيقول اآلخراختر إمضاء البيع أو فسخه  : لآلخر
   )٢(.الخيار

والتفرق عند الفقهاء هو التفرق العرفي، وقد ضبط ذلك بعـرف            :المقصود بالتفرق : أوالً
يحصل التفرق  : كل مكان بحسبه؛ فلو كان في فضاء واسع أو مسجد كبير أو سوق، فقيل             

   )٣(.بأن يمشي أحدهما مستديرا صاحبه خطوات
والمرجع في التفرق إلى عرف الناس وعادتهم، فيما يعدونـه تفرقـا؛ ألن        : بن قدامة قال ا 

الشارع علق عليه حكما، ولم يبينه، فدل ذلك على أنه أراد ما يعرفه النـاس، كـالقبض،                 
واإلحراز، فإن كانا في فضاء واسع، كالمسجد الكبير، والصحراء، فبأن يمـشي أحـدهما      

هو أن يبعد منه بحيث ال يسمع كالمه الذي يـتكلم بـه        : مستدبرا لصاحبه خطوات، وقيل   
  .في العادة

   )٤(.كان ابن عمر إذا بايع، فأراد أن ال يقيله، مشى هنيهة، ثم رجع

                                         
  )٣٣٣/ ٤(البن حجر » فتح الباري« -١
  ).٤/ ٢(للشيرازي » المهذب في فقه اإلمام الشافعي« -٢
  ).٤/٣٥٧(للمرداوي » ، اإلنصاف)٢/٢٩(البن قدامه » ، الكافي)٢/٤٧٤(البن عبد البر » االستذكار«، )۲۳۳/۷(البن حزم » المحلى باآلثار«، )٨٤/٩(األم للشافعي  «-٣
  ).٥/١٦١(» إكمال المعلم بفوائد مسلم« -٤



– 

  )١٩٠٢(

وإن كانا في دار كبيرة، ذات مجالس وبيوت، فالمفارقة أن يفارقه من بيت إلى بيـت، أو                 
كانا فـي دار صـغيرة،    فإن  . إلى مجلس، أو صفة، أو من مجلس إلى بيت، أو نحو ذلك           

  .فإذا صعد أحدهما السطح، أو خرج منها، فقد فارقه
وإن كانا في سفينة صغيرة، خرج أحدهما منها ومشى، وإن كانت كبيرة صـعد أحـدهما         

  )١(.على أعالها، ونزل اآلخر في أسفلها
  )٢(.على أن من الفقهاء من حمل التفرق هنا على التفرق باألقوال دون األبدان

  . )٣(إذا أخذ هذا كذا، وهذا كذا، فقد تفرقا : مد عن تفرقة األبدان؟ فقالوسئل أح
   :اختالف الفقهاء: ثانياً

  :  في إبطال الخيار بالتخاير على قولين)٤(اختلف الفقهاء
   :القول األول

بطُـُل  َأن الْخيـار ي   ) ٧(، والظاهريـة  )٦(، والحنابلة في إحدى الروايـاتين     )٥(ذهب الشَّافعية 
  .بِالتَّخَايرِ

  :أدلتهم
١-        نِ النَّبِيا، عمنْهع اللَّه يضر رمنِ عنِ ابعتَّـى    كُلُّ  «:   قَاَلـا حمنَهيب عينِ لَا بيعيب

   )٨(.»يتَفَرقَا، ِإلَّا بيع الخيارِ
ايعا على ذلك فقد    أو يخير أحدهما صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه، فتب        «: وفي لفظ  - ٢

   )٩(.»وجب البيع
: َأو يقُوُل َأحدهما ِلـصاحبِه:»     قَاَل رسوُل اللَّه    : عن ابنِ عمر قَالَ   : وفي لفظ آخر   - ٣

   )١٠(.»َأو يكُون بيع خيارٍ: اخْتَر وربما قَاَل

                                         
  ).٦/١٢(امة البن قد» المغني «-١
  ).٥/٢٢٨(» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع «-٢
  )١٢/ ٦(» المغني البن قدامة ت التركي«، )١٦٤/ ٩(»  الفقه-الجامع لعلوم اإلمام أحمد« -٣
  على ما تبين في المطلب السابقاقتصر الخالف في هذه المسألة على الشافعية والحنابلة والظاهرية، وذلك ألن الحنفية والمالكية ال يقولون بخيار المجلس  -٤
  ).٢/٤(للشيرازي » المهذب في فقه اإلمام الشافعي«، )٥/١٤٦(» الحاوي الكبير «-٥
  ).٢/٢٦(» الكافي في فقه اإلمام أحمد«، )٦/١٥(البن قدامة » المغني «-٦
  ).٢٣٣/ ٧(» المحلى باآلثار «-٧
 ١٥٣١( حديث رقـم  ٥/١٠، ومسلم كتاب البيوع باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين    )٢١١٣( حديث رقم    ٣/٦٤  أخرجه البخاري كتاب البيوع باب إذا كان البائع بالخيار         -٨
 حديث رقـم  ١٠/٣٣١ ، وأحمد مسند عبد اهللا بن عمر )٤٤٧٥( حديث رقم ٧/٢٥٠والنسائي كتاب البيوع ذكر االختالف على عبد اهللا بن دينار في لفظ هذا الحديث        ]) ٤٦[
  .إسناده صحيح على شرط الشيخين: هبيوقال الذ) ٦١٩٣(
 . سبق تخريجه-٩

  . سبق تخريجه-١٠



 

 )١٩٠٣(

ان عن خيـار، فـإن      المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إال أن يكون البيع ك         «: وفي لفظ  - ٤
   )١(.»كان البيع عن خيار فقد وجب البيع

  )٢(.»اختر: أو يقول أحدهما لصاحبه«: وفي لفظ -٥
  )٣(.وهذه زيادة يجب قبولها

أن الخيار أن يقول اختر، فإن اختار البائع والمبتاع، فالبيع جـائز وإن لـم               : وجه الداللة 
   )٥(.إن لم يفترقا فإذا اختار إمضاء البيع تم البيع، و)٤(.يتفرقا

   :القول الثاني
 وهو ظَاهر كَلَـامِ الْخرقـي إلـى َأن    )٦( - في أصح الروايتَينِ عن َأحمد  –ذهب الحنابلة   

سواء تخايرا في نفس العقد؛ فتعاقدا علـى أن        , الْخيار يمتَد إلَى التَّفَرق، ولَا يبطُُل بِالتَّخَايرِ      
  . ر بينهما، أو تخايرا بعد العقدال خيا
  استدلوا بالسنة والمعقول  :أدلتهم
   :السنة: أوال

   )٧(.»البيعان بالخيار ما لم يتفرقا«:  عن النبي 
أن أكثر روايات الحديث وردت من غير تقييد، وال تخصيص، هكـذا رواه    :ووجه الداللة 

  )٨(.بن عمرحكيم بن حزام، وأبو برزة، وأكثر الروايات عن عبد اهللا 
  .كما أن هذا عام فيه إذا وجد منهما تخاير، أو لم يوجد، فهو على العموم

وألنهما لـم يتفرقـا فـي    ,  أنه خيار ثبت بالعقد، فلم يصح قطعه حال العقد         :ثأنيا المعقول 
  )٩(.مجلس العقد، أشبه إذا لم يتخايرا

   )١٠(.خيار الشفيع، وخيار الرد بالعيب: ودليله

                                         
  ).٤٤٦٧( حديث رقم ٧/٢٤٨ أخرجه النسائي كتاب البيوع ذكر االختالف على نافع في لفظ حديثه -١
  .  سبق تخريجه-٢
  ) .٢٧/ ٢(» الكافي في فقه اإلمام أحمد «-٣
  ). ٥٧: ص( اختالف الفقهاء البن جرير -٤
  ). ٢٦٢/ ١( البن المنذر  اإلقناع-٥
: المحقق) هـ٤٥٨ت (القاضي أبو يعلى الفَرّاء محمد بن الحسين بن محمد بن البغدادي الحنبلي : المؤلف) ٥٦/ ٣(» التعليقة الكبيرة في مسائل الخالف علي مذهب أحمد «-٦

                   » المغني البن قدامـة ت التركـي   «-٣:  هـ، عدد األجزاء٢٠١٠ - م١٤٣١األولى، : دار النوادر، الطبعة: مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب، الناشر     = =لجنة
 )٢٦/ ٢(» الكافي في فقه اإلمام أحمد«، )١٢/ ٦(
 . سبق تخريجه-٧
  )١٥/ ٦(» المغني البن قدامة ت التركي«، )٥٧/ ٣(» التعليقة الكبيرة في مسائل الخالف علي مذهب أحمد «-٨
  ).٣/٥٧(» يقة الكبيرة في مسائل الخالف علي مذهب أحمدالتعل« -٩

  .المصدر السابق -١٠



– 

  )١٩٠٤(

أنها حالة لقبض رأس مال الـسلم،       : حالة العقد بدليل  ] مجرى[ تجري   وألن حالة المجلس  
وثمن الصرف، لم يثبت أنه ال يصح التخاير حالة العقد على القول الصحيح، كذلك فـي                

  .حالة المجلس
  :سبب الخالف

، فقد روي عن عدة من      »البيعان بالخيار ما لم يتفرقا عن بيعهما      «اختالف روايات حديث    
  .وبعضهم أثبت التخاير وبعضهم لم يثبته، أصحاب النبي 

  :الترجيح
وهـو  ,  القول األول وهو قول الشافعية والحنابلة في إحـدى الـروايتين           :والراجح عندي 

جواز إبطال الخيار بالتخاير، ألن هذا المعنى هو الذي ورد في الحـديث؛ بعـدة ألفـاظ                 
 البيع، فكذلك االتفـاق  صحيحة، وكما أن البيع يجب بالتفرق الذي هو عالمة على انقضاء        

على إمضاء البيع بالتخاير يوجب البيع، ألن امتداد الخيار في البيع حتـى التفـرق حـق       
للمتبايعين اتفقا، وحينما تم التخاير فقد اتفقا على التنازل عن هـذا الحـق الـذي أوجبـه           

 .الشرع لهما
 


