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ملخص: 

حاول �لبحث �لإجابة عن �سوؤ�ل: كيف ميكن فهم حديث خيار املجل�س، دون 
جمود على ظاهره وال اعت�شاف لتاأويله؟ . و�تبع �لبحث منهجًا ��ستقر�ئيًا حتليليًا، 
يف  �ل�سابقة،  �لدر��سات  عن  �لبحث  ومتيز  و�لأدلة.  لالآر�ء  حتليلي  وعر�ٍض  جمٍع  على  يقوم 
مباحث،  �ستة  �إىل  �لبحُث  َم  ُق�سِّ وقد  �حلديث.  فهم  يف  جديدة  روؤية  �إىل  �خللو�ض  حماولته 
تناولت: معنى خيار �ملجل�ض و�آر�ء �لفقهاء يف م�رشوعيته، و�أدلة �ملثبتني له و�لنافني مع 
�ملناق�سات، وعر�ض ن�سو�ض �أخرى يف �ملو�سوع، وتاأويالت �لفقهاء حلديث خيار �ملجل�ض، 
و�لروؤية �جلديدة يف فهمه. وخل�ض �لبحُث �إىل نتائج، �أهمها: يثبت خيار �ملجل�ض يف �لعقود 
�لتي جرى �لعرُف بثبوته فيها، مثل �ملعامالت �لتجارية �ليومية �ل�رشيعة. ل يثبت خيار 
�ملجل�ض يف �ملعامالت �لتي ��ستقر �لعرُف �أو �تفاق �ملتعاقدين �ل�رشيح �أو �ل�سمني على عدم 

ثبوته فيها، مثل �ملعامالت �ملوثقة بالكتابة �أو بال�سهود. 
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Legitimacy of Contracting Session’s Option 

Abstract: 

This research aims to answer a question: How could we grasp the 
prophet′s saying concerning the contracting session′s option, without 
satisfaction of the apparent meaning, nor misinterpretation of it? The 
research followed inductive and analytic approach of the opinions and the 
arguments. The search is distinguished from previous studies by its new 
perspective. The search was divided into six sections dealing with the Concept 
of the Contracting Session′s Option, the views of Islam jurists about it, the 
arguments of both who are with or against it, presenting other texts on the 
subject, how some jurists tried to pass from the apparent meaning to other 
interpretations, and my views and interpretation. I concluded my paper with 
the most important result, which is that contracting session′s option depends 
on traditions, and it exists in contracts related to instant daily transactions, 
but it doesn′t exist in written and contracts with witnesses. 
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مقدمة: 
�حلمد هلل و�ل�سالة و�ل�سالم على ر�سول �هلل وعلى �آله و�سحبه ومن و�له، وبعد.. 

هذ� بحث يف م�رشوعية خيار �ملجل�ض، لدر��سة �حلديث �لنبوي �لو�رد فيه، و�آر�ء �لفقهاء 
و�أدلتهم يف م�رشوعيته، بهدف �قرت�ح فهٍم جديٍد له، ل يجمُد على ظاهره، ول يعت�سف تاأويَله. 

مشكلة البحث: 
ُمثبت لها  �ل�سابقون و�ملعا�رشون يف م�رشوعية خيار �ملجل�ض، بني  �لفقهاء  �ختلف 
�مل�ستمدة  �ملدنية  �لقو�نني  وبخا�سة  �ملعا�رشة،  �ملدنية  �لقو�نني  معظم  و�جتهت  وناٍف، 
و�لقانون  �لعر�قي  و�لقانون  �لأردين  �لقانون  مثل  �لإ�سالمي،  �لفقه  من  �أ�سا�سي  ب�سكل 
�لإمار�تي، �إىل ��ستبعاد خيار �ملجل�ض، معتمدة يف ذلك مذهب �حلنفية و�ملالكية، وم�ستندة 
�إىل م�سوغات و�قعية وم�سلحية معقولة. يف حني �جته �أكرث �لباحثني �ملعا�رشين يف �لفقه 

�لإ�سالمي �إىل �لأخذ بظاهر حديث خيار �ملجل�ض. 
فما �مل�سوغات �لتي ت�ستدعي ��ستبعاده؟ وهل يف ��ستبعاده خمالفة للحديث �ل�سحيح؟ 
وكيف  بظاهره؟  �لأخذ  لعدم  م�ستند�ً  �حلديث  لهذ�  �لفقهاء  من  فريق  تاأويالت  ت�سلح  وهل 

ميكن فهم �حلديث �لو�رد فيه، دون جمود على ظاهره ول �عت�ساف لتاأويله. 

أهمية موضوع البحث: 
�لفقهية  �لأنظار  �ختالف  على  تطبيقيًا منوذجيًا  مثاًل  �ملجل�ض  مُيّثُل مو�سوع خيار 
يف �لتعامل مع �لن�سو�ض �ل�رشعية، وعلى بع�ض �ملباحث �لأ�سولية وقو�عد نقد �ملنت، مثل 

معار�سة خرب �لآحاد لالأ�سول، ومعار�سته لعمل �أهل �ملدينة. 

منهجية البحث: 
�تبعُت يف بحثي منهجًا ��ستقر�ئيًا حتليليًا، حيث تتبعت رو�يات حديث خيار �ملجل�ض، 
روؤية  �إىل  للخلو�ض  لذلك،  ونقدي  �ملو�سوع، مع عر�ض حتليلي  و�أدلتهم يف  �لفقهاء  و�آر�ء 

جديدة يف فهم �ملو�سوع و�حلديث �لو�رد فيه. 

الدراسات السابقة وميزة هذا البحث: 
تناول �ملعا�رشون مو�سوع خيار �ملجل�ض من حيث م�رشوعيته و�أحكامه، وذلك يف 
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�أو �ملعامالت ب�سكل عام، ويف �لدر��سات �لتي عنيت ببحث  �لدر��سات �لتي تناولت �لعقود 
�خليار�ت يف �لعقود، وكذلك تناولت �ملو�سوَع �لدر��ساُت �ملتعلقة بعمل �أهل �ملدينة وترك 
و�أحكامه مبا يف ذلك م�رشوعيته،  تناولت خيار �ملجل�ض  له. وهناك در��سات  �لآحاد  خرب 
وقليلة هي �لدر��سات �لتي �نح�رشت يف تناول م�رشوعية خيار �ملجل�ض فقط. ومن �أهمها: 
بحث “م�رشوعية خيار �ملجل�ض يف �لفقه �لإ�سالمي” )1( . و�لدر��سات �ل�سابقة، يف غالبيتها 
�إ�سافات  دون  عر�سها،  و�إعادة  �لقدمية  �ملر�جع  من  �ملعلومات  بجمع  �كتفت  �لعظمى، 
جديدة من �لباحثني على ذلك، و�نتهت �إىل ترجيح ر�أي �ملثبتني للخيار، �أخذ�ً بظاهر حديث 
�خليار وت�سعيفًا لتاأويالت �لفقهاء له. ويتميز بحثنا بتقدمي روؤية جديدة يف فهم �ملو�سوع 
و�حلديث �لو�رد فيه، روؤية تطرح، ولأول مرة، موقفًا و�سطًا بني �لقائلني مب�رشوعية خيار 
�لوقت  يف  تلجاأ،  ول  �حلديث،  ظاهر  على  جتمد  ل  روؤية  مل�رشوعيته.  و�لنافني  �ملجل�ض 
�لأفكار  �إ�سافات جديدة يف  �أي�سًا  بحثنا  م�ست�ساغة. ويف  تاأويالٍت غري  تاأويله  �إىل  نف�سه، 

و�ملناق�سات �جلزئية لالأدلة. 

تقسيم البحث: 
�إىل  مدخل  مبثابة  فكان  �لأول،  �ملبحث  �أما  رئي�سة:  مباحث  �ستة  �إىل  �لبحَث  ق�سمُت 
�لثاين  �لفقهاء يف م�رشوعيته. وجاء �ملبحث  و�آر�ء  �ملو�سوع، ببيان معنى خيار �ملجل�ض 
�ملبحث  تناول  بينما  حولها،  د�رت  �لتي  و�ملناق�سات  �ملجل�ض  خليار  �ملثبتني  �أدلة  لبيان 
�لثالث �أدلة �لنافني خليار �ملجل�ض و�ملناق�سات �لتي د�رت حولها، وعر�ض �ملبحُث �لر�بع 
بع�ض �لن�سو�ض �لثانوية يف �مل�ساألة، وعر�ض �ملبحث �خلام�ض تاأويالت �حلنفية للحديث. 

فيما تناول �ملبحُث �ل�ساد�ُض بالعر�ض و�لتحليل و�لتاأييد �لروؤية �جلديدة يف فهم �حلديث. 

املبحث األول - معنى خياِر اجمللس وآراء الفقهاء يف مشروعيته: 

املطلب األول - معنى خياِر اجمللس: 

�ل�سطفاء.   : ُ و�لتخريُّ و�لختيار  �لختيار.  من  م�سدر  ��سم  هو:  اللغة،  يف  اخليار، 
ُته بني �ل�سيئني: َفوَّ�سُت �إليه �خليار. و�أنت باخليار، �أي  ه. وَخريَّ َ و�لفعل: �ختار �ل�سيَء وتخريَّ

�خرت ما �سئت )2( . 
وخيار املجل�س: حق كل من �لبائع و�مل�سرتي يف ف�سخ عقد �لبيع ما د�ما يف جمل�سه. 

املطلب الثاني - آراء الفقهاء يف مشروعية خيار اجمللس:

�ختلف �ملتقدمون يف م�رشوعية خيار �ملجل�ض: فاأثبته �أكرثهم، وهو منقول عن عدد 
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َبرنْزة �لأ�سلمي.  من �ل�سحابة، منهم: عثمان وعلي و�أبو هريرة و�بن عمر و�بن عبا�ض و�أبو 
ومن �لتابعني عن: �رشيح �لقا�سي و�سعيد بن �مل�سيب و�حل�سن وعطاء وطاو�ض و�بن �ملبارك 
�أبي  �أبي ُمليكة. وبه قال: �لزهري و�لأوز�عي )3( ، و�بن عيينة و�لليث و�بن  و�ل�سعبي و�بن 
ذئب و�بن ر�هويه و�لطربي و�أبو ثور ود�ود بن علي و�بن حزم )4( ، وعلي بن �ملديني ويحيى 
�لقطان وعبد �لرحمن بن مهدي و�سائر �مُلَحدِّثني )5( . وهو مذهب �ل�سافعي و�أ�سحابه )6( ، 

و�أحمد و�أ�سحابه )7( . 
وقال بعدم م�رشوعية خيار �ملجل�ض بع�ض �لفقهاء �ملتقدمني، وهم: �إبر�هيم �لنخعي 
)8( ، وربيعة بن �أبي عبد �لرحمن )9( ، وفقهاء �ملدينة �ل�سبعة ما خال �بن �مل�سيب، وقيل له 

قولن )10( ، و�أبو حنيفة و�أ�سحابه )11( ، ومالك و�أ�سحابه، �إل جماعة من �ملالكية هم: �بن 
حبيب و�ل�سيوري وعبد �حلميد �ل�سائغ )12( و�بن عبد �لرب و�بن ر�سد )13( . قال �بن عبد �لرب: 
�إل �سيء  ه غري هوؤلء،  ردَّ �أحد�ً  �أعلم  �لذين ردوه فمالك و�أبو حنيفة و�أ�سحابهما، ل  “فاأما 
�إبر�هيم �لنخعي” )14( . قال �لزرقاين: “ويف قوله ل �أعلم من رده غريهم ق�سور  روي عن 
كبري من مثله، فقد نقل عيا�ض وغريه عن معظم �ل�سلف و�أكرث �أهل �ملدينة وفقهائها �ل�سبعة، 

وقيل �إل �بن �مل�سيب، وقيل: له قولن” )15( . 
زهرة،  �أبو  حممد  مثل:  �أكرثهم،  فاأثبتها  كذلك:  م�رشوعيته  يف  �ملعا�رشون  و�ختلف 
ووهبة �لزحيلي، و�لقره د�غي، وحممد �سبري، وعمر عبد �لعزيز )16( . ومل �أجد من �ملعا�رشين 

من ل ُيثبته �سوى �ل�سنهوري و�لزرقا )17( . 

املبحث الثاني - أدلة املثبتني ملشروعية خيار اجمللس ومناقشاتها: 

الدليل األول - ظاهر حديث خيار اجمللس: 

عمدُة �ملثبتني مل�رشوعية خيار �ملجل�ض �حلديُث �لو�رد فيه وما يفيده ظاهره، ونقت�رش 
هنا على �ألفاظه �لتي وردت يف �ل�سحيحني: حيث ورد �حلديث فيهما عن حكيم بن حز�م، 

وعن �بن عمر. 
رو�ية:  ويف   .  )18( يفرتقا«  مل  ما  باخليار  »�لبيعان  حز�م:  بن  حكيم  حديث  �ألفاظ 
»�لبيِّعان باخليار ما مل يتفرقا، فاإن �سدقا وبينا بورك لهما يف بيعهما، و�إن كذبا وكتما 
حمقت بركة بيعهما« )19( . ويف رو�ية: »�لبيعان باخليار ما مل يتفرقا، قال همام وجدت يف 
كتابي يختار ثالث مر�ر، فاإن �سدقا وبينا بورك لهما يف بيعهما، و�إن كذبا وكتما فع�سى 

�أن يربحا ربحًا وميحقا بركة بيعهما« )20( . 
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�ألفاظ حديث �بن عمر: »كل بيعني ل بيع بينهما حتى يتفرقا �إل بيع �خليار« )21( . ويف 
رو�ية: »�ملتبايعان كل و�حد منهما باخليار على �ساحبه ما مل يتفرقا �إل بيع �خليار« )22( 
. ويف رو�ية: »�لبيعان باخليار ما مل يتفرقا �أو يقول �أحدهما ل�ساحبه �خرت، ورمبا قال: �أو 
يكون بيع خيار« )23( . ويف رو�ية: »�ملتبايعان باخليار ما مل يتفرقا �إل �أن يكون �لبيع كان 

عن خيار، فاإن كان �لبيع عن خيار فقد وجب �لبيع« )24( . 
على  بالعتماد  �حلديث،  ثبوت  يف  �لطعَن  �ملجل�ض  خليار  �لنافني  بع�ض  حاول  وقد 
بع�ض قو�عد نقد �ملنت، و�أقوى ذلك ما نقله �بن دقيق �لعيد عن بع�سهم قوله: �إن هذ� خرب 
و�حد فيما تعم به �لبلوى، فال ُيقبل، �إذ �لبياعات تتكرر مر�ت ل حت�سى، فيقت�سي �أن يكون 
�لعيد:  �بُن دقيق  و�أجاب   . دُّ فرُيَ �لعادة،  �لو�حد به على خالف  �لكافة، فانفر�د  معلومًا عند 
باأن �حلديث ورد يف �لف�سخ، و�لف�سخ ل تعم به �لبلوى بخالف �لبيع، حيث �لغالب من �لإقد�م 
على �لبيع: �لرغبة من كل و�حد من �ملتعاقدين فيما �سار �إليه. ولأن قاعدة »رد خرب �لآحاد 
�لو�رد فيما تعم به �لبلوى« متنازٌع فيها �أ�ساًل، قال �بن دقيق �لعيد: »�ملعتمد يف �لرو�ية 
على عد�لة �لر�وي وجزمه بالرو�ية، وقد وجد ذلك، وعدم نقل غريه ل ي�سلح معار�سًا، جلو�ز 
عدم �سماعه للحكم، فاإن �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم كان يبلغ �لأحكام لالآحاد و�جلماعة، 
ول يلزم تبليغ كل حكم جلميع �ملكلفني. وعلى تقدير �ل�سماع: فجائز �أن يعر�ض مانع من 
�لنقل، �أعني نقل غري هذ� �لر�وي. فاإمنا يكون ما ذكر �إذ� �قت�ست �لعادة �أن ل يخفى �ل�سيء 
�أن �لف�سخ مما يكرث  �أهل �لتو�تر، ولي�ست �لأحكام �جلزئية من هذ� �لقبيل« )25( . ونرى  عن 
ويتكرر، وبالتايل تعم به �لبلوى، ولكن ذلك ل يقدُح يف �حلديث، وقد ثبت من طرق كثرية عن 

عدد كبري من �ل�سحابة، ول ينبغي �أن ُي�سرتط فيما تعم فيه �لبلوى �أكرث من ذلك. 
�أنه روي من وجوه  �لرب  �بن عبد  ذكر  �ل�سحة:  مر�تب  �أعلى  �حلديث يف  �أن  و�حلقيقة 
كثرية عن عدد من �ل�سحابة، هم: حكيم بن حز�م، و�بن عمر، و�سمرة بن جندب، و�أبو برزة 
�لأ�سلمي، وعبد �هلل بن عمرو بن �لعا�ض، و�أبو هريرة )26( . وقال �ل�سوكاين: »وعن �بن عبا�ض 
. ويقول  عند �بن حبان و�حلاكم و�لبيهقي، وعن جابر عند �لبز�ر و�حلاكم و�سححه« )27( 
�ل�سافعي: »فما علمنا �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �سن �سنة يف �لبيوع �أثبت من قوله 
�لنبي�سلى  �أن  »�أجمعو� جميعًا  �لطربي:  ويقول   .  )28( يتفرقا««  ما مل  باخليار  »�ملتبايعان 
 .  )29( �لفرقة«  �هلل عليه و�سلم قال: »�لبيعان باخليار ما مل يتفرقا«، ثم �ختلفو� يف معنى 
ويقول �بن عبد �لرب: »و�أجمع �لعلماء من �أهل �لفقه باحلديث �أن قوله �سلى �هلل عليه و�سلم: 
»�لبيعان باخليار ما مل يفرتقا«، من �أثبت ما يروى عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم من �أخبار 
�أ�سانيد متو�ترة متظاهرة منت�رشة توجب  �بن حزم: »وهذه  قال  بل   .  )30( �لعدول«  �لآحاد 

�لعلم �ل�رشوري« )31( . 
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الدليل الثاني - مبدأ الرتاضي: 
يرى �ملثبتون خليار �ملجل�ض �أن يف �إثباته حتقيقًا لتمام �لر�سا، �إذ فيه �إتاحة فر�سة 
�بن  ، يقول   )32( �أنه ت�رّشَع ول يرغب يف �مل�سي ّ يف تعاقده  له  �إذ� تبّدى  للعاقد،  �لرت�جع 
�لقيم: »فاإن �ل�سارع �سلو�ت �هلل و�سالمه عليه وعلى �آله �أثبت خيار �ملجل�ض يف �لبيع حكمًة 
وم�سلحًة للمتعاقدين، وليح�سل متام �لر�سا �لذي �رشطه تعاىل فيه، فاإن �لعقد قد يقع بغتًة 
للعقد  يجعل  �أن  �لكاملة  �ل�رشيعة  هذه  فاقت�ست حما�سن  �لقيمة،  نظٍر يف  ول  تروٍّ  من غري 
ى فيه �ملتبايعان، ويعيد�ن �لنظر، وي�ستدرك كل و�حد منهما عيبًا كان خفيًا،  حرميًا َيرَتَوَّ
ت�رشيعيًا  �أ�ساًل  يقرر  فاحلديث   .  )33( �خللق«  �أرفق مل�سلحة  ول  �حلكم،  هذ�  �أح�سن من  فال 
مهمًا، هو �رشورة وجود �لرت��سي �حلقيقي بني �ملتعاقدين، وعدم �لكتفاء ب�سورة �لإيجاب 

و�لقبول، كما مل نكتفمِ بهذه �ل�سورة يف حالة �لإكر�ه و�لتغرير مثاًل. 
وقد ناق�ض �جل�سا�ض هذ� �لكالم نقا�سًا قويًا، حيث قال: »فاإن �إثبات �خليار �إمنا يكون 
مع عدم �لر�سا بالبيع، لريتئي يف �إبر�م �لبيع �أو ف�سخه، فاإذ� تعاقد� عقد �لبيع من غري �رشط 
�خليار، فكل و�حٍد منهما ر��ٍض بتمليك ما عقد عليه ل�ساحبه، فال معنى لإثبات �خليار فيه 
�أنه ل خالف بني �ملثبتني  �أل ترى  �لر�سا مانع من �خليار،  �لر�سا به، ووجود  مع وجود 
ُمبطل خليارهما؟!  ذلك  �أن  به  ور�سي  فاختاره  �خرت  ل�ساحبه  قال  �إذ�  �أنه  �ملجل�ض  خليار 
ولي�ض يف ذلك �أكرث من ر�ساهما باإم�ساء �لبيع، و�لر�سا منهما موجود بنف�ض �ملعاقدة، فال 
يحتاجان �إىل ر�سا ثاٍن؛ لأنه لو جاز �أن ي�سرتط بعد ر�ساهما به بديًا بالعقد ر�سا �آخر، جلاز 
�أن ي�سرتط ر�سا ثاٍن وثالث، وكان ل مينع ر�ساهما به من �إثبات خيار ثالث ور�بع، فلما 
بطل هذ�، �سح �أن ر�ساهما بالبيع هو �إبطال للخيار و�إمتام للبيع« )34( . ويقول �ل�رشخ�سي: 
»و�لدليل عليه �أنه لو قال �أحدهما ل�ساحبه �خرت، فاإنه يلزم �لعقد مع بقائهما يف �ملجل�ض، 
هذ�  ومعنى   .  )35( �لكلمة«  هذه  من  �لر�سا  على  �أدل  مطلقًا  �لعقد  و�إيجاب  �لر�سا،  لوجود 
�لكالم: �أن �لرت��سي �حلقيقي موجوٌد يف �سورة �لإيجاب و�لقبول، ول معنى لإلغائه و�عتماد 
تر��ٍض �آخر، و�إل لت�سل�سل �لأمر �إىل ما ل نهاية. و�لرت��سي �لثاين بالتخيري يف جمل�ض �لعقد 
مثاًل، لي�ض فيه زيادة عن �لرت��سي �لأول، �إذ قد يكون ح�سل عن ت�رشٍع �أي�سًا، فيحتاج �إىل 

تر��ٍض جديد، وهكذ� �إىل ما ل نهاية، فليلزم �لعقد �بتد�ًء بالر�سا �لأول. 
وميكن �جلو�ب على هذ� �لكالم، باإثبات خيار �ملجل�ض يف �ملو��سع �لتي يختلف فيها 
�لرت��سي �لأول عن �لرت��سي بالتخيري، وهي �ملو��سع �لتي يدل �لعرف �أو �لتفاق على كون 
�لرت��سي �لأول فيها غري باّت، فيحتاج �إىل تر��ٍض حا�سم بالتخيري �أو �لتفرق من �ملجل�ض، 
وعدم �إثباته يف �ملو��سع �لتي يكون فيها �لرت��سي �لأول باتًا بدللة �لعرف �أو �لتفاق، على 

ما نبني يف �لروؤية �جلديدة لفهم حديث خيار �ملجل�ض. 
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ومن �لعرت��سات �لقوية �لتي �أبد�ها �حلنفية: �أنه ل يت�سح عالقة معقولة بني �لتفرق 
من �ملجل�ض وحتقق �لرت��سي، يقول �ل�رشخ�سي: »ثم لزوم هذه �ملعاو�سة تعتمد متام �لر�سا 
من �ملتعاقدين، وبه يلزم بعد �ملجل�ض فكذلك يف �ملجل�ض؛ لأنه ل �أثر لبقائهما يف �ملجل�ض 

يف �ملنع من متام �لر�سا« )36( . 
�إثباته  ميكن  »ومل  قال:  �لندم،  �رشر  لدفع  �خليار  �إثبات  �إن  �لعيد:  دقيق  �بن  و�أجاب 
بالت�رشف، فجعل جمل�ض  و�لوثوق  �لعقد  رفٌع حلكمة  فاإنه  وقبله.  �لتفرق  بعد  فيما  مطلقًا 
�لعقد حرميًا لعتبار هذه �مل�سلحة. وهذ� معنى معترب، ل ي�ستوي فيه ما قبل �لتفرق مع ما 

بعده« )37( . 
متام  على  عالمًة  �لتفرقمِ  جعَل  �أن  �لأ�سولية:  �لناحية  من  يوؤيده  قوي،  جو�ب  وهذ� 
�لرت��سي، هو و�سف غري منا�سب بذ�ته، كما قال �ل�رشخ�سي، من حيث �إنه مل يح�سل فرق يف 
�لر�سا بني �حلال يف �ملجل�ض و�حلال بعد �ملجل�ض، لكن ذلك يت�سق مع نهج �ل�سارع يف ربط 
�لأحكام باأو�ساف ظاهرة من�سبطة، تكون مظنة لتحقق �ملعنى �ملنا�سب؛ لأن �لربط مبثل 
هذه �لأو�ساف ي�سبط �لأحكام ويح�سم �لنز�ع، كما ربط �ل�سارع �ل�سفعة بال�رشكة ل بذ�ت 
�ل�رشر، و�لُرَخ�َض بال�سفر ل بذ�ت �مل�سقة، ول �سك �أن �ملجل�ض فر�سة كافية عرفًا، لال�ستدر�ك 

و�لرت�جع، فيكون �لربط بالتفرق ربطًا بو�سف هو مظنة حتقق �حلكمة. 

الدليل الثالث - القياس: 

َد �ملثبتون خليارمِ �ملجل�ض مذهبهم بقيا�ض خيارمِ �ملجل�ض على خيارمِ �لروؤية وخيار  �أيَّ
�ل�رشط، من حيث �إنَّ كاًل منهما �أثبته �ل�سارع نظر�ً للمتعاقدين لي�سلما من �لندم )38( . 

وُيناق�ُض �جل�سا�ُض هذ� �لقيا�ض باإبد�ء �لفارق بني خيار �ملجل�ض و�خليار�ت �لأخرى: 
باأن خيار �ملجل�ض للتاأكد من �لر�سا، و�لر�سا ُوجد مبجرد �لتعاقد، فال معنى لإثبات خيار 
�ملجل�ض. بخالف خيار �ل�رشط، فاإنه مل يوجد من �مل�رشوط له �خليار ر�سا باإخر�ج �سيئه من 
ملكه، حني �رشط لنف�سه �خليار. وبخالف خيار �لروؤية وخيار �لعيب، فاإنهما مل يثبتا للتاأكد 
من �لر�سا، لأن �لر�سا موجوٌد ومثبت للملك، و�إمنا ملعاٍن �أخرى، هي جهالة �سفات �ملبيع 

عنده �أو فوت جزء منه موَجب له بالعقد )39( . 

الدليل الرابع - العرف: 

�ملعاو�سات  عقود  يف  �لعقد  جمل�ض  �أن  على  وحديثًا  قدميًا  »�لعرف  زهرة:  �أبو  يقول 
يعترب جمل�ض م�ساومة و�أخذ ورد، ول يعترب �لعقد قد ��ستقر وثبت وتاأكد �إل �إذ� تفرق �لعاقد�ن 
م�رشين على ما عقد�، فلي�ست �لعقود كلمات تلقى فت�سجل على قائلها ويقتن�ض بها ولكنها 
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�إر�د�ت ثابتة حازمة متو�فقة فكل ما يدل على �لإ�رش�ر مطلوب وكل ما يدل على �لرتدد يجب 
�أن يز�ل، وقد جعلت �لآثار وعرف �لنا�ض تفرق �ملجال�ض دلياًل على عزم عقدة �لت�رشفات 

�ملالية وعلى �نتهاء �لرتدد �ملانع للزوم« )40( . 
ما  على  كلها،  �حلالت  يف  �ملجل�ض  بخيار  يعتدُّ  ل  �لعرف  �أن  غري  قوي،  كالٌم  وهذ� 

�سنبني يف �لروؤية �جلديدة. 

املبحث الثالث - أدلة النافني ملشروعية خيار اجمللس ومناقشاتها: 

ا�شتدل نفاة م�رشوعية خيار املجل�س باأدلة عديدة، اأهمها: 

الدليل األول - مبدأ القوة امللزمة للعقد: 

�ملق�سود بالقوة �مللزمة للعقد: منع �أحد طريف �لعقد من حله دون ر�سا �لطرف �لآخر، 
ُ عنه  فكما يجب �تفاق �لإر�دتني لإبر�م �لعقد، يجب �تفاقهما حلله �أو تعديله، وهو ما ُيعربَّ
ِذيَن اآَمُنوا اأَْوُفوا ِباْلُعُقوِد}  َها الَّ �أي�سًا بـمبد�أ )�لعقد �رشيعة �ملتعاقدين( ، قال تعاىل: {َيا اأَيُّ
�ملجل�ض،  بعد متامه مبقت�سى خيار  �لعقد  بف�سخ  �ملتعاقدين  �أحد  و��ستقالل   .  )1 )�ملائدة: 

�إهد�ر للقوة �مللزمة للعقد و�إخالل بالثقة �مل�رشوعة عند �لتعامل )41( . 
�لقوة  ملبد�أ  مب�سادمته  �ملجل�ض،  بخيار  �أخذه  لعدم  تعليل  مالك  �لإمام  عن  ورد  وقد 
�مللزمة للعقد، جاء يف �ملدونة: »قلت لبن �لقا�سم: هل يكون �لبائعان باخليار ما مل يفرتقا 
فاإذ�  �لبيع كالم،  و�إن مل يفرتقا، قال مالك:  يف قول مالك؟ قال: قال مالك: ل خيار لهما 
. ويقول   )42( لزمه«  �أن ميتنع مما قد  �لبيع، ومل يكن لأحدهما  �لبيع بالكالم وجب  �أوجبا 
من  �ملقا�سد  لتح�سيل  �أ�سباب  �لعقود  لأن  �للزوم؛  �لعقود  يف  �لأ�سل  �أن  »و�علم  �لقر�يف: 
�لأعيان، و�لأ�سل ترتيب �مل�سببات على �أ�سبابها، وخيار �ملجل�ض عندنا باطل و�لبيع لزم 

مبجرد �لعقد تفرقا �أو ل« )43( . 
و�أجاب �أحد �ملعا�رشين على ذلك بقوله: �إن �لقانون �لفرن�سي ُيقّو�ُض �لقوَة �مللزمة يف 
حالت عدة، من ذلك �أنه يق�سي باأن �ل�رشط �لفا�سخ يفهم �سمنا يف �لعقود �مللزمة جلانبني 
يف حالة ما �إذ� مل ُيوفِّ �أحد �ملتعاقدين مبا يف ذمته من �لتز�م )44( . وهو جو�ب �سعيف؛ لأن 
�إعطاء �أحد طريف �لعقد حق �لتحلل من �لتز�مه يف مقابلة حتلل �لطرف �لآخر من �لتز�مه، ل 

ينق�ض مبد�أ �لقوة �مللزمة للعقد، بل يوؤّكُده؛ لأنه مبثابة جز�ء على �لإخالل به. 
وقال �آخر: �إن �لقوة �مللزمة للعقد باقية، مل ينل منها خيار �ملجل�ض �إل بقدر �لتاأكد من 
حتقق مبناها، وهو ر�سا �لطرفني )45( . ففي خيار �ملجل�ض �حرت�م لأحد �أ�س�ض �لقوة �مللزمة 
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للعقد وهو مبد�أ �سلطان �لإر�دة، �إذ فيه �إتاحة فر�سة �لرت�جع للعاقد، �إذ� تبّدى له �أنه ت�رّشَع 
يف تعاقده )46( . ويف هذ� �لكالم قوة، لكن �لأخذ بخيار �ملجل�ض يف كل �حلالت، ُيهدر �لقوة 

�مللزمة للعقود بالكلية. 

الدليل الثاني - االستدالل بنصوص عامة ومطلقة: 

ُب عليها �آثاَرها  ُم بالعقود، وُترتِّ ��ستدل �حلنفية ملذهبهم بالن�سو�ض �لعامة، �لتي ُتلزمِ
ِذيَن اآَمُنوا ال َتاأُْكلُوا اأَْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل  َها الَّ مبجرد �نعقادها، مثل قوله تعاىل: {َيا اأَيُّ
ِذيَن  الَّ َها  اأَيُّ {َيا  تعاىل:  وقوله   ، )�لن�ساء، 29(  ِمْنُكْم}  َتَرا�ٍس  َعْن  اَرًة  جِتَ َتُكوَن  اأَْن  اإِالَّ 
�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم  �أن  �أبي هريرة  ، وحديث  )�ملائدة، 1(  ِباْلُعُقوِد}  اأَْوُفوا  اآَمُنوا 
قال: »�مل�سلمون على �رشوطهم« )47( . ووجه ��ستدللهم بهذه �لن�سو�ض: �أنها �أمرت بالوفاء 
بالعقود، و�أباحت �لأمو�ل مبجرد �لتعاقد و�لرت��سي، دون �أن ُتعلَِّق ذلك على �أمر �آخر، مثل 
خيار �ملجل�ض )48( . يقول �بن �لهمام: »حيث كان �ملتبادر �إىل �لفهم فيها متام �لبيع و�لعقد 
 .  )49( �آخر«  �أمر  �لأ�سماء على  توقف  و�لقبول، وعدم  �لإيجاب  تر��ٍض مبجرد  و�لتجارة عن 
ويقول �بن عابدين: »وبعد �لإيجاب و�لقبول ت�سدق جتارة عن تر��ٍض، من غري توقف على 
�لآية  يف  �لقر�يف  ويقول   .  )50( �لتخيري«  قبل  �مل�سرتي  �أكل  تعاىل  �هلل  �أباح  فقد  �لتخيري، 
�لثانية: »و�لأمر للوجوب �ملنايف للخيار« )51( . ويقول �ل�رشخ�سي يف تعليقه على �حلديث: 

»وقد �رشط �إم�ساء �لعقد بينهما، فيلزمهما �لوفاء، بظاهر �حلديث« )52( . 
و�أجاب �بن عبد �لرب بقوله: »وهذه ظو�هُر وعموٌم ل ُيعرَت�ُض مبثلها على �خل�سو�ض 
و�لن�سو�ض« )53( ، ويقول: »فهذ� لي�ض ب�سيء؛ لأن �ملاأمور به من �لوفاء به من �لعقود ما مل 
يبطله �لكتاب �أو �ل�سنة، كما لو عقد� بيعهما على ربا �أو �سائر ما ل يحل لهما« )54( . وقال �بن 
جنيم تعقيبًا على �لن�سو�ض �لعامة: »وفيه نظر، جلو�ز �أن يكون �لكل بعد �لفرت�ق ل قبله« 
)55( . كما �أن �ل�سارع �حلكيم �إذ� �رشع خيار �ملجل�ض، ل يلزمه �أن ُيكّرَر ذكَره كلما ذكر �لعقد، 

و�إل فلن جند، كما يقول �بن حزم، ن�سًا يذكر حكمًا �إل وجند �آخر ل يذكره، فتبطل �أحكام 
�لدين كلها )56( . 

الدليل الثالث - القياس على النكاح وبعض العقود األخرى: 

��ست�سهد نفاة خيار �ملجل�ض بعقود �أخرى �سوى عقد �لبيع، تلزم مبجرد �نعقادها، ول 
يثبت فيها خيار �ملجل�ض، مثل عقد �لنكاح و�ملخالعة و�لعتق على مال و�ل�سلح عن دم �لعمد 
وعقد �لإجارة، يقول �لطحاوي: »فاإنا قد ر�أينا �لأمو�ل مُتلك بعقود يف �أبد�ن ويف �أمو�ل ويف 
منافع ويف �أب�ساع. فكان ما مُيلك من �لأب�ساع هو �لنكاح، فكان ذلك يتم بالعقد ل بفرقة 
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بعده. وكان ما مُيلك به �ملنافع هو �لإجار�ت، فكان ذلك مملوكًا بالعقد ل بالفرقة بعد �لعقد. 
فالنظر على ذلك �أن يكون كذلك �لأمو�ل �ململوكة ب�سائر �لعقود، من �لبيوع وغريها، تكون 
مملوكة بالأقو�ل ل بالفرقة بعدها، قيا�سًا ونظر�ً« )57( . و�حلا�سل �أن �ل�سارع مل ُيثبت خيار 
�إبد�ء  �لبيع، فال بد من  �ملجل�ض يف �لعقود �ملذكورة، و�أثبته حديث خيار �ملجل�ض يف عقد 

فارٍق موؤثر معقول بني عقد �لبيع و�لعقود �ملذكورة. 
�أما �لفارق بني عقد �لبيع وعقد  �إبد�ء فرٍق موؤثر:  وقد حاول �ملثبتون خليار �ملجل�ض 
�إباحة منافع بعو�ض ل متلك به �لرقبة، بخالف  �لإجارة )58( ، فقال �بن حزم: »و�لإجارة 
�لبيع، وجتوز يف �حلر بخالف �لبيع، وهي �إىل �أجل ول بد، �إما معلوم و�إما جمهول �إن كان 
يف عمل حمدود، بخالف �لبيع« )59( . وهذه فروق غري موؤثرة ول معقولة، و�إبد�وؤها كعدمه، 
لأنها  �لإجارة،  يثبت يف  بيع، ول  لأنه  �لبيع،  �ملجل�ض يف  يثبت خيار  �لقائل:  وهي كقول 
�ملجل�ض، كما هو  بخيار  يتعلق  ما  �لبيع يف كل  بعقد  �لإجارة  �إحلاق عقد  و�لأوىل  �إجارة. 

مذهب �حلنابلة. 
وقالو� �أي�سًا: �لنكاح و�خللع لي�ض �ملق�سود منهما �ملال و�ملعاو�سة، ولهذ� ل يف�سد�ن 
بف�ساد �لعو�ض بخالف �لبيع، ولذلك ل ي�سح يف �لنكاح خيار �ل�رشط ول يثبت فيه خيار 
به طلب �حلظ،  لل�سيد؛ لأن �خليار مق�سوٌد  يثبت فيه �خليار  فلم  �ملكاتبة،  �أما عقد  �لروؤية. 
و�ملكاتبة عقد ُق�سَد به �إرفاق �ل�سيد بعبده، ل طلب �حلظ لنف�سه، �إذ معلوم �أنه ل حظ له يف 
بيع ملكه مبلكه )60( ، وقال �بن حزم: »و�خللع طالق مبال ل يجوز فيه عندهم خيار م�سرتط، 
ٍة ونظٍر  يَّ بخالف �لبيع، و�لعتق كذلك، و�لكتابة« )61( . كما �أن �لنكاح ل يقع غالبًا �إل بعد َرومِ
ومتكث فال يحتاج �إىل �خليار بعده؛ ولأن يف ثبوت �خليار فيه م�رشة ملا يلزم منه من رد 
�ملر�أة بعد �بتذ�لها بالعقد وذهاب حرمتها بالرد و�إحلاقها بال�سلع �ملبيعة، ولهذ� مل يثبت 

فيه خيار �ل�رشط ول خيار �لروؤية )62( . 
و�لفروق �لتي �أبدوها بني عقد �لبيع و�خللع و�ملكاتبة فروق معقولة. و�أقوى �لفروق 
ٍة ونظٍر ومتكث  يَّ �لتي �أبدوها بني �لبيع و�لنكاح، يف نظرنا، �أن �لنكاح ل يقع غالبًا �إل بعد َرومِ
�إن عقد �لنكاح ل ُيق�سد منه �ملال  �إىل �خليار بعده؛ بخالف �لبيع. و�أما �لقول  فال يحتاج 
�لبيع  يف  �ملجل�ض  خيار  ثبوت  كان  �إذ�  لأنه  موؤثر�ً،  فرقًا  لنا  يبدو  فال  �لبيع،  عقد  بخالف 
للتحقق من �لرت��سي بني متعاقدين، فهذ� �ملعنى موجوٌد يف �لنكاح، ول فرق معقوًل بني 
تر��ٍض على مال وتر��ٍض على غري مال. على �أن ��ستدللهم بعدم ثبوت خيار �ل�رشط وخيار 
ُد عليه ثبوت خيار �لعيب يف ف�سخ �لنكاح عند عامة  �لروؤية، وعدم ت�سبيه �ملر�أة بال�سلعة، َيرمِ
حله  �أجاز  �ل�سارع  �إن  بل  �لر�جح،  على  �لفا�سخة  بال�رشوط  �قرت�نه  وجو�ز   ،  )63( �لفقهاء 

ز حلَّ عقد �لبيع بالإر�دة �ملنفردة.  بالإر�دة �ملنفردة بالطالق، يف حني �أنه مل ُيجمِ
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الدليل الرابع - استقرار التعامل: 

ُيق�سد مببد�أ ��ستقر�ر �لتعامل: �رشعة �لبتات يف �ملعامالت وقطع �أ�سباب �لنز�ع وبث 
وهو  فيها.  �لطعن  من  و�لأمن  ت�رشفاتهم  ثبات  �إىل  و�طمئنانهم  �ملتعاملني  بني  �لثقة 
هذ�  يناق�ض  �ملجل�ض  وخيار  �لنا�ض.  بني  و�لتعامل  �ملجتمع  م�سالح  لتحقيق  مهم  مبد�أ 
�نف�سا�ض  حني  �إىل  �لعقد  م�سري  تعليق  يقت�سي  خيار  لأنه  �ل�سنهوري،  يقول  كما  �ملبد�أ، 
وقد  �لتفرق،  على  متوقف  لأنه  من�سبط؛  غري  �لعقد  �نف�سا�ض  وقت  كان  وملا  �ملجل�ض، 
�إبر�م  �لقائلني باخليار يف �لتفرق كالتفرق بالإكر�ه و�ملوت، فاإن وقت  كرثت �ختالفات 
�لعقد و�لبتات فيه ي�سبح غري من�سبط �أي�سًا، ويف ذلك �إخالل كبرٌي با�ستقر�ر �لتعامل )64( 
�حلقوقي  و�لنظر  يتفق  �لجتهاد  »وهذ�  و�ملالكية:  �حلنفية  مذهب  موؤيد�ً  �لزرقا  ويقول   .
�حلديث، وهو �أقطع للخالف بني �ملتبايعني و�أجرى مع �حلاجة �لعملية �إىل �لبتات �ل�رشيع 
يف موؤ�خذة �ملرء باإر�دته �جلازمة �ملن�سئة يف �لت�رشفات �ملدنية« )65( . وقد كان ��ستقر�ر 
�لتعامل �أحد مالحظ �أبي حنيفة رحمه �هلل يف نفيه خليار �ملجل�ض: »كان يقول يف رد هذ� 
�حلديث: �أر�أيت �إن كانا يف �سفينة �أر�أيت �إن كانا يف �سجن �أو قيد، كيف يفرتقان؟ �إذن فال 

ي�سح بني هوؤلء بيٌع �أبد�ً« )66( . 
وقد قال بع�ض مثبتي خيار �ملجل�ض يف �لرد على ذلك: �إن �ملعامالت مع خيار �ملجل�ض 
تكت�سب نوعًا من �لثبات و�ل�ستقر�ر؛ لأن �ملتعاقد �لذي �ختمرت �إر�دته طو�ل جمل�ض �لعقد 
و�أن خيار   .  )67( �لعقد  �ملنازعة يف  ذلك  بعد  نف�سه  تاأبى  يفعل،  �لف�سخ ومل  فر�سة  و�أعطي 
�ملجل�ض ل يعدو �أن يكون ��ستثناًء ب�سيطًا من مبد�أ �لقوة �مللزمة للعقد، يوؤخرها برهة ي�سرية 
من �لزمن، �إذ وقت جمل�ض �لعقد، يف �لغالب، ق�سري، حلاجة �ملتعاقدين �إىل �لتفرق �سعيًا ور�ء 

م�ساحلهما �خلا�سة )68( . 
وهذ� لي�ض ب�سيء، لأن منح مثل هذه �لفر�سة باإطالق، بعد بتٍّ �لعقد، ولو لوقت ق�سري، 
وتتعقد  �لذمم،  تف�سد  حني  وخا�سة  �لتعامل،  ��ستقر�ر  لزعزعة  م�رش�عيه  على  �لباب  يفتح 
�أقررنا خيار �ملجل�ض، كم من �ملنازعات و�ملخا�سمات  �أن نت�سور ما لو  �ملعامالت، ولنا 
�أو بغري حق، بهدف  ُد �إىل �ملحاكم يف �ساأنه، وكم من �لدعاوى �لتي �ستقام بحق  َترمِ �سوف 
�إبر�مها! وكيف ميكن تعامل طرف ثالث مع �مل�سرتي فيما ��سرت�ه،  �لتن�سل من عقود ثبت 
حفظ  وهل  وو�سوحه؟  �لبات  �لعقد  وجود  مع  له،  �لأول  �لبائع  منازعة  من  ياأمن  ل  وهو 
م�سلحة متعاقٍد فرٍد مبنحه فر�سة �لتد�رك ُت�سّوُغ فتح هذ� �لباب من �ملف�سدة �لعامة؟! وملاذ� 

ل مُتنح فر�سة �ختمار �لإر�دة قبل �إبر�م �لعقد وبّته ل بعده، درء�ً لكل هذه �ملفا�سد؟! 
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الدليل اخلامس - الغرر واجلهالة: 

حدٌّ  عندنا  لهذ�  »ولي�ض  بقوله:  و�أعقبه  �ملوطاأ،  يف  �ملجل�ض  خيار  حديث  مالك  روى 
�أمٌر معمول به فيه« )69( . ويرى �بن �لعربي �أن مق�سود مالك من هذ� �لكالم:  معروٌف ول 
ما يت�سمنه خيار �ملجل�ض من خمالفة لأ�سل حترمي �لغرر و�جلهالة، فقال: »قول مالك فيه 
ولي�ض عندنا يف هذ� �حلديث حٌد معروٌف ول �أمر معمول به، �إ�سارة �إىل �أن �ملجل�ض جمهول 
َط �خليار مدة جمهولة لبطل �إجماعًا، فكيف يثبت حكٌم بال�رشع مبا ل يجوز  �ملدة، ولو �رُشمِ
�رشطًا يف �ل�رشع؟! وهذ� �سيء ل يتفطن �إليه �إل مثل مالك، فظن �جلهال �ملتو�سمون بالعلم 
من �أ�سحابنا �أن مالكًا �إمنا تعلق فيه بعمل �أهل �ملدينة، وهذه غباوة، و�إمنا غا�ض على ما 
�أحدهما، بالغرر يف  �لعقد على قيام  �لغرر يف تعليق لزوم  �لعربي  . و�َسبَّه �بن  قلناه« )70( 
�ملنابذة و�ملالم�سة، يقول: »في�سري من بيع �ملنابذة و�ملالم�سة، باأن يقول له �إذ� مل�سته فقد 
وجب �لبيع، و�إذ� نبذته �أو نبذت �حل�ساة فقد وجب �لبيع، وهذه �ل�سفة مقطوع بف�سادها يف 
�لعقد« )71( . وجمل�ض �لعقد قد يطول وقد يق�رش، و�نف�سال �أحدهما عن �لآخر ل ُيعرف متى 
يكون، وذلك يف�سي �إىل جهالة مدة �خليار �لذي �رتبط به، وذلك ل يجوز، �أ�سبه ما لو باعه 
على  جممع  ذلك  »ومثل  �لقر�يف:  يقول  فالن.  قعود  مبقد�ر  لهما  �رشط  خيار  و�رشطا  بيعًا 
بطالنه يف خيار �ل�رشط �لذي �رشح به، فاأوىل �أن يقت�سي بطالن ما مل ي�رشح به يف �لعقد« 

 . )72(

ينقطع،  متى  يدريان  ل  خيار�ً  لهما  �أن  من  قالو�:  كما  لي�ض  »�أنه  حزم:  �بن  و�أجاب 
َ �ساحبه فاإما مي�سيه فيتم �لبيع وينقطع  بل �أيهما �ساء َقطعه َقَطَعه يف �لوقت، باأن ُيَخريِّ
كان  كما  �ساحبه  فيفارق  يقوم  باأن  �أو  ومتاديه،  �لعقد  حكم  فيبطل  يف�سخه  و�إما  �خليار، 
يفعل �بن عمر« )73( . وهذ� هروب من �ملاأخذ �لأ�سا�سي وهو جهالة �ملدة؛ لأن �لتعليق على 
�لإر�دة تعليق على جمهول وقت �حلدوث، لأنه ل َيدري كل منهما حني �لتعاقد متى �سيح�سل 
�لتخيري �أو مفارقة �ملجل�ض من كليهما �أو من �أحدهما. و�أجاب �ملاوردي بالتفريق بني ما 
يثبت بال�رشع فت�سح فيه �جلهالة، وما يثبت بالتفاق فال ت�سح فيه �جلهالة. ولهذ� جاز �أن 
يكون خيار �لعيب جمهول �ملدة؛ لأنه ثبت بال�رشع، ومل يجز �أن يكون خيار �ل�رشط جمهول 
�أن يكون جمهول  �لعقد جاز  ��ستحق باإطالق  �إذ�  �لقب�ض  �ملدة، لأنه ثبت بالتفاق، وكذلك 
�لوقت، و�إذ� كان م�ستحقًا بال�رشط مل يجز �أن يكون جمهول �لوقت )74( . و�أجاب �بن �ل�ساط 
�لعادة ل  �لغرر �ملعفو عنه، فاإنه لي�ض مما يعظم، فاإن �ملجل�ض يف غالب  بقوله: »هذ� من 

يطول طوًل يقت�سي ذلك« )75( . 
ونرى �أن �لغرر و�جلهالة يف ذلك ي�سري�ن مغتفر�ن، كما قال �بن �ل�ساط، لكن �إذ� ُربَط 
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و�لغرر  �جلهالة  لأن  قوة؛  له وجه  يكون  �آنفًا،  �ملذكور  �لتعامل  ��ستقر�ر  باأ�سل  مالك  كالم 
َم من عقود.  يف�سيان �إىل كرثة �لنز�ع و�خل�سام و�رتفاع �لثقة مبا �أُبرمِ

الدليل السادس - قوله تعاىل: }َوَأْشِهُدوا إَِذا َتَباَيْعُتْم{

��ستدل �لنافون خليار �ملجل�ض ��ستدلًل قويًا بقوله تعاىل: {َواأَ�ْشِهُدوا اإَِذا َتَباَيْعُتْم} 
)�لبقرة، 282( . قالو�: �أمرت �لآية �لكرمية بالإ�سهاد على �لعقد عند وقوعه بال تر�خ، �حتياطًا 
لهما؛ لأننا �إذ� �نتظرنا �لفرت�ق لالإ�سهاد بحدوث �لعقد مع �لإفرت�ق، فجائز �أن جتحد �ل�سلعة 

وجائز �أن ميوت �مل�سرتي، فال ي�سل �لبائع �إىل حت�سني ماله بالإ�سهاد )76( . 
و�أجاب �ملاوردي: �إن �لإ�سهاد ممكن مع �لتفرق، وذلك باأن يح�رش �ل�سهود �لعقد ويفرتق 
�ل�سهود بعد  �أو باأن يتعاقد �ملتعاقد�ن ثم يفرتقان ويقّر�ن عند  �ل�سهود،  �لعاقد�ن بح�رشة 

ذلك، في�سهد �ل�سهود على �إقر�رهما )77( . 
بعده،  �لفرت�ق  حدوَث  عقٍد  حدوثمِ  على  لالإ�سهاد  �نتظرنا  ولو  �سعيٌف،  جو�ٌب  وهذ� 
و�حلال �أنه ل ميكن �سمان ��ستمر�ر وجود �ل�سهود من بد�ية فرتة �إبر�م �لعقد �إىل وقت حدوث 
�لتفرق، فاإنه لن يتي�رش وجود �لإ�سهاد يف كثري من �حلالت، لتوقفه على �أمر ل ميكن �سبطه، 
د�م  ما  �إنه  �لقول:  من  منا�ض  فال  وفائدته.  طلبه  م�سوغ  �لإ�سهاد  ويفقد  �حلقوق،  فت�سيع 
�لتعاقد قد مت بّته �أمام �ل�سهود، فذلك هو �لوقت �ملنا�سب لعتماد �ل�سهادة، ولو قبل �لتفرق. 

الدليل السابع - حديث ابن عمر يف هبة البكر الصعب: 

�أخرج �لبخاري عن �بن عمر ر�سي �هلل عنهما، قال: »كنا مع �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم 
يف �سفر، فكنت على بكر �سعب لعمر، فكان يغلبني، فيتقدم �أمام �لقوم، فيزجره عمر ويرده، 
ثم يتقدم، فيزجره عمر ويرده، فقال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم لعمر: »بعنيه«، قال: هو لك 
يا ر�سول �هلل، قال: »بعنيه«، فباعه من ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم، فقال �لنبي �سلى 
�هلل عليه و�سلم: »هو لك يا عبد �هلل بن عمر، ت�سنع به ما �سئت« )78( . ووجه �لدللة: �أن �لنبي 
�إبر�م �لعقد، ومل ينتظر لزوم  �سلى �هلل عليه و�سلم ت�رشف يف �لبكر ت�رشف �ملالك مبجرد 
�لبيع بتفرق �لأبد�ن، ما يدل �أن �لبيع �ملذكور لزم مبجرد �لتعاقد دون توقف على �لتفرق. 
يقول �ملنبجي �حلنفي: »ففي هبة �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلمقبل �لتفرق دليل على �أن �لبيع 
لزم قبلها” )79( . وقال �بن بطال تعليقًا على �حلديث: “هذ� �لباب حجة ملن يقول �لفرت�ق 
ٌ فى  بالكالم فى قوله عليه �ل�سالم: “�لبيعان باخليار ما مل يفرتقا”، وحديث �بن عمر بنيِّ
ذلك، �أل ترى �أن �لنبى وهب �جلمل من �ساعته لبن عمر قبل �لتفرق من عمر، ولو مل يكن 

�جلمل للنبى ملا جاز له �أن يهبه لبن عمر حتى يجب له بافرت�ق �لأبد�ن” )80( . 
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��سرتى  �إذ�  »باب  بقوله:  �ساق �حلديث حتته،  �لذي  �لباب  ترجم  �لبخاري  �أن  و�لالفُت 
عبد�ً  ��سرتى  �أو  �مل�سرتي،  على  �لبائع  ينكر  ومل  يتفرقا،  �أن  قبل  �ساعته  من  فوهب  �سيئًا، 
�بن  �إثبات خيار �ملجل�ض بحديث  �لبخاري  �أر�د  �بن �ملنري:  �بن حجر: »قال  فاأعتقه«. قال 
�أن يعرت�ض  ٌ يف ذلك، ثم خ�سي  �لباب، وفيه ق�سته مع عثمان، وهو بنيِّ عمر ثاين حديثي 
عليه بحديث �بن عمر يف ق�سة �لبعري �ل�سعب، لأن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم ت�رشف يف 
�لبكر بنف�ض متام �لعقد، فاأ�سلف �جلو�ب عن ذلك يف �لرتجمة بقوله: ومل ينكر �لبائع، يعني 
ُل منزلة قوله. وقال �بن �لتني:  �أن �لهبة �ملذكورة �إمنا متت باإم�ساء �لبائع، وهو �سكوته �مُلَنزَّ
هذ� تع�سف من �لبخاري، ول ُيظن بالنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �أنه وهب ما فيه لأحد خيار 
ول �إنكار؛ لأنه �إمنا بعث مبينًا. �ه. وجو�به: �أنه �سلى �هلل عليه و�سلم قد بني ذلك بالأحاديث 
�ل�سابقة �مل�رشحة بخيار �ملجل�ض، و�جلمع بني �حلديثني ممكٌن، باأن يكون بعد �لعقد فارق 
عمَر، باأن تقدمه �أو تاأخر عنه مثاًل، ثم وهب، ولي�ض يف �حلديث ما يثبت ذلك ول ما ينفيه، 
فال معنى لالحتجاج بهذه �لو�قعة �لعينية يف �إبطال ما دلت عليه �لأحاديث �ل�رشيحة من 
�إثبات خيار �ملجل�ض، فاإنها �إن كانت متقدمة على حديث �لبيعان باخليار فحديث �لبيعان 
بالبيان  �كتفى  و�سلم  �هلل عليه  �أنه �سلى  متاأخرة عنه حمل على  و�إن كانت  قا�ض عليها، 
�ل�سابق، و��ستفيد منه �أن �مل�سرتي �إذ� ت�رشف يف �ملبيع ومل ينكر �لبائع، كان ذلك قاطعًا 
خليار �لبائع، كما فهمه �لبخاري و�هلل �أعلم. وقال �بن بطال: �أجمعو� على �أن �لبائع �إذ� مل 

ينكر على �مل�سرتي ما �أحدثه من �لهبة و�لعتق �أنه بيع جائز” )81( . 
ه، لزَم، ولو بقي �ملتعاقد�ن  و�حلديث يف غاية �لقوة يف �لدللة على �أن �لبيع �إذ� مت بتُّ

يف �ملجل�ض. 

الدليل الثامن - خمالفة احلديث لعمل أهل املدينة: 

روى مالك حديث �بن عمر يف خيار �ملجل�ض يف موطاأه، و�أعقبه بقوله: »ولي�ض لهذ� 
عندنا حدٌّ معروٌف ول �أمٌر معمول به فيه« )82( . وقد �ختلف �ملالكية يف تف�سري ذلك، و�لذي 
ذهب �إليه �أكرثهم �أن �ملق�سود خمالفة �حلديث لعمل �أهل �ملدينة )83( . يقول �بن عبد �لرب: 
»وقد قال مالك، وذكر له حديث »�لبيعان باخليار ما مل يتفرقا«، فقال: قد جاء هذ� �حلديث، 
�أكرث  فاإن  »و�أما مالك  . ويقول �خلطابي:   )84( ُيعمل به«  ُترك فلم  �سيئًا قد  �أن يكون  ولعله 
�سيء �سمعت �أ�سحابه يحتجون به يف رد �حلديث، هو �أنه قال لي�ض �لعمل عليه عندنا ولي�ض 
�ملدينة وهو مقدم  بقوله: »عمل  ذلك  �لقر�يف  لنا  . ويو�سح   )85( يعلم«  للتفرق حد حمدود 
على خرب �لو�حد، فاإن تكرر �لبيع عندهم مع �لأنفا�ض، فعدم خيار �ملجل�ض من بني �أظهرهم 
�لد�سوقي  ويقول   .  )86( �لظن«  على  مقدم  و�لقطع  قاطعة،  دللة  م�رشوعيته  عدم  على  يدل 
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يف حا�سيته: »وهذ� �حلديث و�إن كان �سحيحًا، لكن �سحته ل تنايف �أنه خرب �آحاد، وعمل 
قبيل  من  لأنه  كاملتو�تر،  �ملدينة  �أهل  عمل  لأن  وذلك  مالك،  عند  عليه  مقدم  �ملدينة  �أهل 

�لإجماعيات، و�ملتو�تر يفيد �لقطع بخالف خرب �لآحاد، فاإمنا يفيد �لظن« )87( . 
وقد يقال هنا: �إذ� كان عمل �أهل �ملدينة على خالف حديث خيار �ملجل�ض، فكيف ترك 
�بن �مل�سيب، يف �أحد �لقولني عنه، و�لزهري و�بن �أبي ذئب هذ� �لعمل و�أخذو� باحلديث، مع 

�أن تقدمي �لعمل على �حلديث منهج فقهاء �أهل �ملدينة قبل مالك، ومل ينفرد مالك بذلك؟ 
و�جلو�ب: �أن عمل �أهل �ملدينة، و�إن �تفق فقهاء �ملدينة على كونه دلياًل يجب �عتباره 
تقدميه على خرب  يتحّتُم  ل  �لأدلة،  مثل غريه من  دليل  �أنه عندهم  �إل  ثبت،  �إذ�  �جلملة  يف 
م�ساألة  يف  عليه  غريه  ويرتجح  م�ساألة،  يف  غريه  على  يرتجح  فقد  مو�سع،  كل  يف  �لآحاد 
�أخرى، وهذ� مما تختلف فيه �لأنظار، ويتباين فيه �لجتهاد بني فقيه و�آخر، فقد ي�سعف 
عند فقيه يف مو�سع، ويقوى عند �آخر يف ذلك �ملو�سع، ح�سب طبيعة �لعمل ومدى ثبوته، 
وطبيعة �مل�ساألة �إن كانت نقلية ل جمال فيها لالجتهاد �أو كانت �جتهادية، و�ردة فيما تعم 
به �لبلوى وتدعو �لدو�عي �إىل معرفة �خلرب فيه، �أو فيما ل تعم به �لبلوى، �إىل غري ذلك من 
ل فيها عمل  �أنكر على مالك بع�ض �مل�سائل �لتي مل ُيعممِ �لعتبار�ت. وبهذ� يتبني خطاأ من 
�أهل �ملدينة، متهمني له مبخالفة �أ�سله )88( ، ولي�ض من �أ�سله �لأخذ بعمل �أهل �ملدينة يف 

كل م�ساألة وكل مو�سع ويف مقابلة كل حديث �آحاد، و�هلل �أعلم. 
حيث  وعثمان،  عمر  �بن  بني  �لتبايع  ق�سة  يف  جاء  مبا  ذلك  تاأييد  �ملالكية  وحاول 
قال �بن عمر: »وكانت �ل�سنة �أن �ملتبايعني باخليار حتى يتفرقا« )89( . قال �بن ر�سد �جلد: 
»ول يقال: كان كذ� وكذ�، �إل ملا قد كان وذهب، ل ملا هو قائم ثابت بعد« )90( . وقال �بن 
َث �بن عمر هذ� �حلديث كان �لتفرق  بطال تعقيبًا على كالم �بن عمر: »و�أن �لوقت �لذى حدَّ
بالأبد�ن مرتوًكا، ولو كان �لتفرق بالأبد�ن على �لوجوب ما قال �بن عمر: وكانت �ل�سنة بل 
كان يقول: وكانت �ل�سنة ويكون �أبد�ً« )91( . َوَردَّ �بُن حجر على ذلك فقال: »ولي�ض يف قوله: 
»وكانت �ل�سنة« ما ينفي ��ستمر�رها. وقد وقع يف رو�ية �أيوب بن �سويد: »كنا �إذ� تبايعنا كان 
كل و�حد منا باخليار ما مل يفرتق �ملتبايعان، فتبايعت �أنا وعثمان«، فذكر �لق�سة وفيها 

�إ�سعار با�ستمر�ر ذلك« )92( . 
�شبب ترك اأهل املدينة العمل بظاهر احلديث:  ◄

�فرت�ض بع�ض فقهاء �ملالكية �أن ترك �أهل �ملدينة �لعمَل باحلديث، لثبوت ن�سخه، قال 
�أ�سهب: »ولي�ض �لعمل على �حلديث �لذي جاء »�لبيعان باخليار ما مل يتفرقا«، ونرى، و�هلل 
ولقوله  �رشوطهم،  على  �مل�سلمون  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  لقول  من�سوخ  �أنه  �أعلم، 
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�سلى �هلل عليه و�سلم: �إذ� �ختلف �لبيعان ��ستحلف �لبائع« )93( . وقال �بن عبد �لرب: »فكاأنه 
عنده من�سوخ لأنه مل يدرك �لعمل عليه« )94( . ويقول �بن ر�سد �جلد: »وما ��ستمر عليه �لعمل 
باملدينة و�ت�سل، فهو عنده مقدم على �أخبار �لآحاد �لعدول، لأن �ملدينة د�ر �لنبي �سلى �هلل 
عليه و�سلم وبها تويف �سلى �هلل عليه و�سلم و�أ�سحابه متو�فرون، في�ستحيل �أن يت�سل �لعمل 
منهم يف �سيء على خالف ما روي عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �إل وقد علمو� �لن�سخ فيه«، 
ويرف�ض حتديد �لنا�سخ بخرب �ختالف �ملتبايعني خالفًا لبن وهب، »لأن �لن�سخ �إمنا يكون 
فيما يتعار�ض من �لأخبار، ول ميكن �جلمع بينها، و�جلمع بني هذين �حلديثني ممكن بحمل 
�لتفرق �ملذكور يف �حلديث على �لتفرق بالأبد�ن �أو �لتفرق بالكالم، و�إمنا ي�ستدل على �أنه 
من�سوخ با�ستمر�ر �لعمل باملدينة على خالف ما قدمناه«. ويقول: »وقد روي عن �بن عمر 
ر�وي �حلديث ما يدل على �أنه حديث ترك �لعمل بظاهره يف زمن �ل�سحابة باملدينة، �إما 

لن�سخ علموه فيه، و�إما لتاأويل تاأولوه عليه« )95( . 
و�أجيب عن هذ�: باأن �لن�سخ ل يثبت بالحتمال، ول ي�سار �إليه �إل عند �ل�رشورة وتعذر 
�جلمع بني �لدليلني، و�جلمع هنا ممكن بغري تع�سف ول تكلف )96( . و�حلق �أن �لن�سخ �فرت��ض 
ل دليل عليه، ول معنى له؛ لأنه �إذ� ثبت خيار �ملجل�ض مل�سلحة هي �لتحقق من �لرت��سي، 

فهذه �مل�سلحة ل تتغري بتغري �لزمان. 
هذ�، وقد �أنكر بع�ض �ملالكية، كالقا�سي �بن �لعربي و�لقا�سي عيا�ض، �أن يكون مالك 
قد ترك �حلديث ملخالفته عمل �أهل �ملدينة، ول يت�سع �ملقام لتف�سيل ذلك )97( ، و�حلا�سل 
�أن �أكرث فقهاء �ملالكية ف�رشو� كالم مالك مبخالفة �حلديث عمَل �أهل �ملدينة. و�لأقرب �إىل 
ظاهر عبارة مالك، �أنه ردَّ �حلديث ل�سبب �أ�سا�سي هو خمالفة عمل �أهل �ملدينة، كما يفيده 
ظاهر قوله »عندنا«: يف عبارته: »ولي�ض لهذ� عندنا حدٌّ معروٌف، ول �أمٌر معمول به فيه«. ول 
َد ذلك باأ�سباٍب �أخرى، مثل خمالفة �حلديث لأ�سل حترمي �لغرر و�جلهالة،  ميتنُع �أن يكوَن َع�سَ

ومبخالفته لأ�سل �لقوة �مللزمة للعقد. 

املبحث الرابع - نصوص أخرى للفرقاء يف املسألة: 
ر�م كل من �لفرقاء �ملختلفني يف �مل�ساألة �أن ين�رش مذهبه ببع�ض �لن�سو�ض �خلا�سة، 

نذكر من اأهمها: 
قال:  ● و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  �أن  �لعا�ض،  بن  عمرو  بن  �هلل  عبد  حديث  اأوالً: 

�أن يفارق �ساحبه  �أن تكون �سفقة خيار، ول يحل له  �إل  »�لبيعان باخليار ما مل يتفرقا، 
خ�سية �أن ي�ستقيله« )98( : وقد حاول كل من �لفريقني �ملختلفني يف خيار �ملجل�ض، �ل�ستدلل 
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باحلديث ملذهبه: فالنافون خليار �ملجل�ض قالو�: �إن �لإقالة هنا مبعناها �حلقيقي، و�لإقالة 
�إذ �لعقد �ملت�سمن للخيار، مُيكُن ف�سخه بحق �خليار  ل ترد �إل على عقد بات ل خيار فيه، 
. و�ملثبتون حملو� �ل�ستقالة يف �حلديث  �إىل طلب �لإقالة )99(  �لثابت فيه، ول حاجة فيه 
على معنى حق �لف�سخ، �لذي يثبته خيار �ملجل�ض، و�أيدو� تاأويلهم: باأنه ذكر يف �أول �حلديث 
خيار �ملجل�ض، فنا�سب �أن يكون معنى �ل�ستقالة حق �لف�سخ �لذي يثبته �خليار. وباأن �لإقالة 
ل تخت�ض مبجل�ض �لتبايع ول تبطل بالتفرق، جلو�زها بعد �لفرت�ق كجو�زها قبله، فدل �أن 
�ملق�سود ف�سخ متعلق مبجل�ض �لعقد، وهو �لذي يثبته خيار �ملجل�ض )100( . وباأنا �إذ� حملناه 
�إذ� حملناه على  �أما  �لتفرق.  �ملنع من  فنا�سب  قهر�ً،  له  فالتفرق مبطٌل  �لف�سخ،  على خيار 
�ل�ستقالة.  �أن يفارق �ساحبه خوف  �لرجل  �أنه ل يحرم على  �ل�ستقالة �حلقيقية، فمعلوم 
عن  يتفرقا  مل  »ما  زيادة:  �لعا�ض،  بن  عمرو  بن  �هلل  عبد  حلديث  رو�ية  يف  ورد  و�أي�سًا 

مكانهما« )101( ، وذلك �رشيح يف �ملق�سود )102( . 
�أو خيار، ولكل م�سلم �رشطه«  ● �أنه قال: »�لبيع عن �سفقة  ما روي عن عمر  ثانياً: 

�لبيع نوعان: لزٌم، وغري لزٍم ب�رشط  �أن  �ل�رشخ�سي: »فتبني  �لدللة كما قال  : وجه   )103(

�خليار فيه، فمن قال باأن �خليار يثبت يف كل بيٍع، فقد خالف هذ� �حلديث« )104( . 
�آخر فيه  �لأثر ل يثبت عن عمر، لأنه من طريق مر�سل، ومن طريق  باأن هذ�  و�أجيب: 
حجاج بن �أرطاة، وهو �سعيف )105( . وعلى فر�ض �سحته، ل حجة لقول �سحابي مع قول 
�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم )106( . �أو �أن معناه: �لبيع �إما �أن ُي�رشط فيه خيار �ل�رشط �أو ل 
�أو معناه: �لبيع �سفقة   . ُي�رشط، و�سمى �لأخري �سفقة، لق�رش مدة خيار �ملجل�ض فيه )107( 
خيار جمل�ض بعدها تفرق، �أو �سفقة دون خيار جمل�ض، ب�سبب �لتخيري يف �ملجل�ض، وقد ورد 

يف بع�ض رو�يات هذ� �لأثر: »لي�ض بيع �إل عن �سفقة وتخاير« )108( . 
ثالثاً: حديث �بن عمر وغريه �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قال: »ل يبع �لرجل على  ●

بيع �أخيه« )109( : وهو مما ��ستدل به �ل�سافعي لثبوت خيار �ملجل�ض، وجه �لدللة: �أنا لو قلنا 
بلزوم �لبيع مبجرد �نعقاده، ملا �رشَّ �لبائَع �أن يبيع �آخر على بيعه �سلعة �أف�سل من �سلعته 
ه ذلك �إذ� كان بيعه على بيع �أخيه  ب�سعر �أخف�ض؛ لأنه ل يعود على بيعه بالنق�ض، و�إمنا ي�رشُّ

قبل �لتفرق، وكان �لبيع ل يلزم �إل بالتفرق )110( . 
وهو  حقيقته،  على  �حلديث  يف  �لو�رد  �لبيع  معنى  كون  على  مبني  �ل�ستدلل  وهذ� 
�لنافني  ملذهب  به  �ل�ستدلل  ميكن  وبالتايل  �مل�ساومة،  ملعنى  حمتمل  هو  �إذ  نز�ع،  حمل 
خليار �ملجل�ض، كاأن يقال: �حلال �لتي ي�ست�رش بها �لبائع �أن يبيع غرُيه على بيعه، هي حال 
�مل�ساومة، وقد �سماها �حلديث بيعًا، فدل �أن �لبيع ُيطلق على �مل�ساومة. وقد ��ست�سهد �لباجي 
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فعاًل باحلديث على هذ� �لوجه، حيث يقول: »... ولذلك روي عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �أنه 
 . )111( » همِ قال: »ل يبيع بع�سكم على بيع بع�ض«، يريد، و�هلل �أعلم: ل َي�ُسم على �َسوممِ

رابعاً: بع�ض �لن�سو�ض �لعامة و�ملطلقة: ��ستدل بع�ض �ملالكية بحديث �بن م�سعود:  ●
« )112( . قال �سحنون ناقاًل عن بع�ض  �نمِ »�إذ� �ختلف �ملتبايعان فالقول قوُل �لبائع �أو َيرَت�دَّ
�لفقهاء: »فلو كان �خليار لهما، ملا كلف �لبائع �ليمني، ولقال هب �لأمر كما قال �ملبتاع، 
�ألي�ض يل �أن ل �أقبل و�أن يف�سخ عني �لبيع، فاإذ� �سادقته على �لبيع كان يل �أن ل يلزمني، 
فاإذ� خالفته فذلك �أبعد من �أن يلزمني« )113( ، ومثل ذلك ��ستدلل بع�سهم بحديث �بن عمر: 
»من �بتاع طعامًا فال يبعه حتى ي�ستوفيه« )114( . »قالو� فقد �أطلق بيعه �إذ� ��ستوفاه قبل 

�لتفريق وبعده« )115( . 
قال �بن دقيق �لعيد: »و�أما حديث »�ختالف �ملتبايعني«، فال�ستدلل به �سعيٌف جد�ً؛ 
لأنه مطلق �أو عام بالن�سبة �إىل زمن �لتفرق وزمن �ملجل�ض. فيحمل على ما بعد �لتفرق« )116( 

 .

املبحث اخلامس - تأويل حديث خيار اجمللس: 
مُيثل �لتاأويل منهَج �حلنفية يف �لتعامل مع حديث خيار �ملجل�ض، حيث �أّولو� �حلديَث 

مبا يو�فق مذهبهم يف نفي خيار �ملجل�ض، وهو ما نعر�شه يف املطلبي االآتيي: 

املطلب األول - تأويل املتبايعني: 

�ملثبتون  وخالفهم  �ملت�ساومني،  على  �حلديث  يف  )�ملتبايعان(  لفظ  �حلنفية  حمل 
للخيار، فحملو� �للفظ �ملذكور على �لبائع و�مل�سرتي بعد �نعقاد �لعقد، ود�رت مناق�سات بني 

�لفريقني حول �لتاأويل �ملذكور. 
�لتبايع،  �ملتبايعني م�ستق من  ��سم  �إن  باللغة فقالو�:  لتاأويلهم  ��ست�سهد �حلنفية  وقد 
و�لتبايع تفاعل من �لبيع، وذلك يدل على حال �لت�ساغل باأمر �لبيع، و�لت�ساغل باأمر �لبيع 
هو �مل�ساومة �لتي ت�سبق �إبر�مه، �إذ باإبر�مه ينق�سي حال �لت�ساغل به. وتو�سيح ذلك: �أنه لو 
قال قائل: زيد وعمرو يتبايعان، لتبادر �إىل �لفهم �أنهما مت�ساغالن باأمر �لبيع مرت�و�سان 
مت�ساربني  ي�سميان  �ملت�ساربني  �أن  كما  وتر��سياه،  �لبيع  �أبرما  �أنهما  يتبادر  ول  فيه، 
�لزمان  �ساأنها �حتاد  »فاإن باب �ملفاعلة  �لزرقاين:  . يقول   )117( حال �مل�ساربة ل بعدها 
كامل�ساربة« )118( . و�أنكر �ملثبتون للخيار ذلك، وذهبو� �إىل �أّن �ملتبايعني ل ي�سميان كذلك 
�إل بعد وقوع �لبيع منهما، كال�سارب و�لقاتل ل يتناول �مل�سمى به �إل بعد وجود �ل�رشب 
و�لقتل من كل منهما. ولو ت�ساوم �ثنان يف �سلعة، فقال ثالث: �مر�أته طالق �إن كانا تبايعا 
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�ل�سلعة، مل تطلق، ما يدل �أن �لتبايع ل ُيطلق حقيقة على �لت�ساوم )119( . و�لذي نر�ه �أن �للفظ، 
من حيث �للغة، حمتمٌل للمذهبني، و�هلل تعاىل �أعلم. 

وحاول �جل�سا�ض تقوية تاأويل �حلنفية باأحد �ألفاظ �حلديث، وهو: »كل بيعني ل بيع 
�أن �ملر�د  �إل بيع �خليار« )120( ، حيث نفى وقوع �لبيع بينهما، فدل  بينهما حتى يتفرقا، 
�ملت�ساومان �للذ�ن ق�سد� �إىل �لتبايع )121( . وهو ��ستدلل �سعيٌف؛ لأن مق�سود �حلديث بيان 
حكم �رشعي هو نفي حكم �لبيع �رشعًا ل و�قعًا. ويف �ملقابل، حاول �ملثبتون خليار �ملجل�ض 
�ل�ستدلل ملذهبهم بلفظ مقارب، هو: »كل بيَِّعني ل بيع بينهما حتى يتفرقا«، حيث �سماهما 
بائعني و�سمى ذلك بيعًا )122( . وهو ��ستدلٌل �سعيٌف �أي�سًا؛ لأن �سيغة )بيِّع( حتتمل تاأويل 
�حلنفية كما حتتمله �سيغة )بائع( ، بل قد ُيقاُل: �إنها �أكرث �حتماًل لذلك؛ لأنها �سيغة مبالغة 
تقت�سي تكرر فعل �لبيع و�لت�ساغل به، وتلك حال �مل�ساومة. و�أقوى ما ��ستدل به �ملثبتون 
خليار �ملجل�ض، رو�ية �حلديث �لتي �أخرجها �ل�سيخان وغريهما من طريق �لليث عن نافع: 
»�إذ� تبايع �لرجالن فكل و�حد منهما باخليار ما مل يتفرقا وكانا جميعًا �أو يخرُي �أحدهما 
�لآخر، فاإن خري �أحدهما �لآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب �لبيع، و�إن تفرقا بعد �أن تبايعا 
ومل يرتك و�حد منهما �لبيع فقد وجب �لبيع« )123( . حيث جعل لهما �خليار بعد تبايعهما 
�أحدهما، قال �خلطابي:  بف�سخ  �لبيع  �نف�ساخ  �بن حجر: »وهذ� ظاهٌر جد�ً يف  يقول   .  )124(

تاأويل خمالف لظاهر �حلديث،  لكل  �ملجل�ض، وهو مبطل  �أو�سح �سيء يف ثبوت خيار  هذ� 
وكذلك قوله يف �آخره:« و�إن تفرقا بعد �أن يتبايعا”، فيه �لبيان �لو��سح �أن �لتفرق بالبدن 
هو �لقاطع للخيار” )125( . وقال �بن حزم: “هذ� �حلديث يرفع كل �إ�سكال، ويبني كل �إجمال، 
�أن  . لكن ر�أى بع�ُض �لعلماء  �لتاأويالت �ملكذوبة �لتي �سغب بها �ملخالفون” )126(  ويبطل 

�لكالَم �ملذكور هو كالُم �لليث ولي�ض مرفوعًا )127( . 
و�أقوى رد من �ملثبتني خليار �ملجل�ض على �حلنفية: �أن تاأويل �ملتبايعني باملت�ساومني، 
ُيخلي �حلديث عن �لفائدة؛ لأنه معلوم بد�هة �أن كل و�حد من �ملت�ساومني هو باخليار حال 
َل �لآخر ب�سيء قبل �نعقاد �لبيع، �إذ معلوم �أن كل و�حٍد مالك  ـَبمِ �لت�ساوم، ول يلتزم �أحدهما قمِ
ملاله �إن �ساء �أعطاه و�إن �ساء منعه، فوجب حمل �حلديث على فائدة بحمل �ملتبايعني على 

من مت بينهما �لبيع )128( . 
وقد حاول �جل�سا�ض من �حلنفية �إبد�ء فائدة للحديث على تاأويلهم له، فقال: �لفائدة 
�أنه قد يظنُّ ظانٌّ �أن �لبائَع �إذ� �سدر منه �لإيجاب مل يكن له �لرجوع فيه قبل قبول �مل�سرتي، 
�لعبد  �لرجوع فيه قبل قبول  كالعتق على مال و�خللع على مال، فلي�ض للموىل ول للزوج 
و�ملر�أة، فاأبان �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم حكم �لبيع و�أنه بخالف �خللع و�لعتق )129( . وهذ� 
�لكالم يفرت�ض �أنه كان و��سحًا لدى �مُلخاَطبني حقيقة �أن �خللع و�لعتق على مال ل يجوز 
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�لرت�جع يف �أي منهما قبل قبول �لطرف �لآخر، و�أنه مل يكن و��سحًا لهم �أن �لإيجاب يف �لبيع 
يجوز �لرت�جع فيه قبل قبول �لطرف �لآخر، وهذ� �لفرت��ض لي�ض باأوىل من �فرت��ض �لعك�ض، 
�أو�سح، ل�سيوعه وكرثة تكرره؛ ولأن  �أمر �لبيع  �أن يكون  بل �ملتبادر �فرت��ض �لعك�ض، وهو 
�لت�رشفات  �ملتبادر يف  و�لأ�سل  يو�فقه،  ما  �لأ�سل ل على  ما يخالف  يكون على  �لتنبيه 
ًا من طرفيها، �إل بتو�فق  �ملتعلقة بطرفني، مثل �لبيع و�خللع و�لعتق على مال، �أن ل ُتلزَم �أيَّ
�مل�ستدعي  �ل�ستثناء  هو  يكون  �لأ�سل  هذ�  على  خروج  و�أي  بكليهما،  لتعلقها  �إر�دتيهما، 
فكان  �لبيع.  ل  مال  على  و�لطالق  �خللع  هو  �ملذكور  �لأ�سل  على  يخرج  و�لذي  للتنبيه، 
�ملفرت�ض �أن ياأتي �لتنبيه �لنبوي متعلقًا بذلك ل بالبيع، نحو �أن يقال: )�ملخالع و�ملعتق 
مُيثُِّل فائدًة جديدًة فيما يتعلق  �أن ما قالوه  �سلمنا  �إذ�  �أنه  . على  لهما(  على مال ل خيار 
�إذ معلوٌم بالبد�هة �أن �لقابل له  ب يف �لبيع، فاإنه ل ُيظهر �لفائدة يف حق �لقابل،  باملوجمِ
حق يف قبول �لإيجاب �ملوجه �إليه �أو رف�سه، و�حلديث برو�ياته كلها حتدث عن خيار لكال 

بمِ فقط.  �لطرفني، ل للموجمِ
عن  �حلديث  ُيخلي  لأنه  باملت�ساومني،  �ملتبايعني  تاأويل  �سعف  �سبق  مما  ويت�سح 

�لفائدة. 

املطلب الثاني - تأويل التفرق: 

�أكرث  يذهب  حيث  باملت�ساومني،  �ملتبايعني  لتاأويلهم  مكمل  للتفرق،  �حلنفية  تاأويل 
)خيار  للبائع  �حلديث:  معنى  ويكون  و�ختالفه،  �لكالم  بتفرق  �لتفرق  تاأويل  �إىل  �حلنفية 
�لرجوع( عن �إيجابه قبل قبول �مل�سرتي. وللم�سرتي )خيار �لقبول( ، �أن يقبل �أو ل يقبل بعد 
�إيجاب �لبائع. )ما مل تتفرق �أقو�لهما( ، وهو �أن يقول �مل�سرتي بعد �لإيجاب: ل �أ�سرتي، �أو �أن 
يقول �لبائع بعد �لإيجاب وقبل �لَقبول: قد تر�جعت. و�أما �إذ� )تو�فقت �أقو�لهما( ، باأن �ساَدَف 

�لإيجاَب قبوٌل، فقد مت �لبيع و�نقطع خيار كل منهما، ولو مل يتفرقا باأبد�نهما )130( . 
وقد �أيدو� تاأويلهم باأن �لتفرق بالكالم معروٌف يف لغة �لعرب كالتفرق بالأبد�ن، ومن 
�َشَعِتِه} )�لن�ساء، 130( ، حيث  ِمْن  ُكالًّ   ُ اهللَّ ُيْغِن  َقا  َيَتَفرَّ {َواإِْن  �أمثلة ذلك: قوله تعاىل: 
ِذيَن َتَفرَُّقوا َواْخَتَلُفوا  �سمى �لطالق فر�قًا، مع �أنه يح�سل بالكالم، وقوله: {َوال َتُكوُنوا َكالَّ

ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهْم اْلَبيَِّناُت} )�آل عمر�ن، 105( ، و�إمنا تفرقو� باملعتقد�ت )131( . 
وقد رد �جلمهور على ذلك من �لناحية �للغوية: باأن �ملتبادر لغة، �إذ� قيل: تفرق �لنا�ض، 
�أنهم متيزو� باأبد�نهم، و�إمنا ين�رشف �إىل ما عد�ه بالقيد و�لقرينة )132( . قال �بن �لعربي: 
�أن يقول فيه: �ملتبايعان  لو كان كما قالوه ويع�سده بال�رشيعة  »فالذي يليق بالف�ساحة 

باخليار ما مل يتعاقد�« )133( . 
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�لت�ساوم متفرقان  �إل عن �جتماع، وهما حال  �لتفرق ل يكون  �أي�سًا:  وقال �جلمهور 
�أ�ساًل بالكالم، لأن �لبائع يقول: ل �أبيع �إل بكذ�، و�مل�سرتي يقول: ل �أ�سرتي �إل بكذ�، بخالف 
�لتفرق بالأبد�ن، فاإنه يعقب �جتماعًا يف �لأقو�ل و�لأبد�ن )134( . يقول �بن حزم: »لو كان 
كما يقولون، لكان مو�فقًا لقولنا وخمالفًا لقولكم؛ لأن قول �أحد �ملتبايعني: �آخذه بع�رشة، 
�أنهما متفرقان يف �لكالم،  فيقول �لآخر: ل، ولكن بع�رشين، ل �سك عند كل ذي ح�ض �سليم 
ومل  �تفقا  فالآن  ع�رش،  بخم�سة  بعتكه  نعم،  �لآخر:  وقال  ع�رش،  بخم�سة  �أحدهما:  قال  فاإذ� 
�لرب:  �بن عبد  . ويقول   )135( �إذ مل يتفرقا بن�ض �حلديث«  يتفرقا، و�لآن وجب �خليار لهما 
»فيقال لهم خربونا عن �لكالم �لذي وقع به �لجتماع ومت به �لبيع �أهو �لكالم �لذي �أريد به 
�لفرت�ق �أم غريه؟ فاإن قالو� هو غريه فقد �أحالو� وجاءو� مبا ل يعقل؛ لأنه لي�ض ثم كالم غري 
ذلك، و�إن قالو� هو ذلك �لكالم بعينه، قيل لهم: كيف يجوز �أن يكون �لكالم �لذي به �جتمعا 
ومت بيعهما، به �فرتقا وبه �نف�سخ بيعهما، هذ� ما ل يفهم ول يعقل« )136( . لكن ميكن �أن 
ُيجيب �حلنفية: باأنهما يف �لأ�سل جمتمعان يف ظهور رغبة كل منهما يف �لبيع، ثم �ختلفت 

�لرغبات حني خا�سا يف �لتفا�سيل. 
و�أقوى ما رد به �جلمهور ذلك: �أن تفرق �لأبد�ن، هو ما فهمه نقلة �حلديث من �ل�سحابة، 
مثل �بن عمر و�أبي برزة، وهم �أدرى �لنا�ض مبعناه وخمرجه )137( . �أخرج �لبخاري عن نافع 
قال: »وكان �بن عمر �إذ� ��سرتى �سيئًا يعجبه فارق �ساحبه« )138( . وعند م�سلم: قال نافع: 
»فكان �إذ� بايع رجاًل فاأر�د �أن ل يقيله قام فم�سى هنية ثم رجع �إليه« )139( . وعن �بن عمر 
قال: »بعت من �أمري �ملوؤمنني عثمان بن عفان ماًل بالو�دي مبال له بخيرب، فلما تبايعنا 
ين �لبيع، وكانت �ل�سنة �أن �ملتبايعني  رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خ�سية �أن ير�دَّ
باخليار حتى يتفرقا، قال عبد �هلل فلما وجب بيعي وبيعه، ر�أيت �أين قد غبنته باأين �سقته �إىل 
�أر�ض ثمود بثالث ليال و�ساقني �إىل �ملدينة بثالث ليال« )140( . و�أخرج �أبو د�ود و�بن ماجة 
حديث �أبي برزة، من طريق �أبي �لو�سيء قال: »غزونا غزوة فنزلنا منزًل فباع �ساحٌب لنا 
فقام  �لرحيل،  ح�رش  �لغد  من  �أ�سبحا  فلما  وليلتهما،  يومهما  بقية  �أقاما  ثم  بغالم  فر�سًا 
�لرجل �إىل فر�سه ي�رشجه فندم، فاأتى �لرجل فاأخذه بالبيع فاأبى �لرجل �أن يدفعه �إليه، فقال: 
ناحية  برزة يف  �أبا  فاأتيا  و�سلم،  عليه  �هلل  �هلل �سلى  ر�سول  برزة �ساحب  �أبو  وبينك  بيني 
�لع�سكر فقال له هذه �لق�سة، فقال: �أتر�سيان �أن �أق�سي بينكما بق�ساء ر�سول �هلل �سلى �هلل 
�أر�كما  يتفرقا«. ما  »�لبيعان باخليار ما مل  �هلل عليه و�سلم:  عليه و�سلم، قال ر�سول �سلى 

�فرتقتما« )141( . 
ورّد �لطحاوي على �لحتجاج ب�سنيع �بن عمر، فقال: �إنه قد يكون �ملق�سود بالفرقة 
�أ�سكل على �بن عمر، ففارق ببدنه �حتياطًا. �أو �أنه �أر�د �لحتياط للزوم �لبيع، يف حال كان 
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�ملتعاقد �لآخر يرى �لفرقة بالأبد�ن )142( . وهذ� �لرد يفرت�ض �أنَّ من �ل�سحابة من كان يوؤّوُل 
�لتفرَق بتفرق �لأقو�ل، وهو �فرت��ض ل يوؤيده �لنقل عن �أيٍّ منهم، بل �ملنقول عن بع�سهم 

دون خمالف، �أن �لتفرق تفرق �لأبد�ن. 
و�أجاب �لطحاوي على ق�سة �أبي برزة: باأن �لق�سة فيها فرقة بالأبد�ن، و�أبو برزة نفى 
�فرت�َقهما، فدل �أنه يق�سد �لفرت�ق بالكالم، وهو تاأويل �حلنفية للفرقة )143( . ونفى �لبيهقي 
كونهما �فرتقا بالأبد�ن؛ لأنهما باتا معًا يف �ملكان نف�سه، وقيامه �إىل �لفر�ض ي�رشجه، ل 

ُيحدُث فرقة عن �ملجل�ض )144( . و�ملتبادر للفهم من �لق�سة ما �أفاده �لبيهقي. 
تاأويالت اأخرى ملعنى التفرق عند احلنفية:  ◄

�إن ما ذكرناه �آنفًا هو تاأويل �أكرث �حلنفية ملعنى �لتفرق، وذهب فريق ثاٍن منهم �إىل: 
للقوم:  يقال  يتو�فقا،  ما مل   : يتفرقا(  )ما مل  معنى  ويكون  �لأقو�ل،  باتفاق  �لتفرق  تاأويل 
�ملتاأخرون يف معنى  �بن جنيم: »و�ختلف  يقول  �تفقتم؟  �أي على ماذ�  �فرتقتم،  على ماذ� 
�لتفرق بالأقو�ل، ففي �مل�ست�سفى وفتح �لقدير: وهو �أن يقول �لآخر بعد �لإيجاب: ل �أقبل، 
فالتفرق رد �لقول �لأول كتفرق بني �إ�رش�ئيل �ثنني و�سبعني فرقة، مبعنى �ختالف عقائدهم. 
ويف غاية �لبيان هو قبول �لآخر بعد �لإيجاب، فاإذ� قبله فقد تفرقا و�نقطع �خليار كتفرق 
�لزوجني، فعلى �لأول �إذ� وجد �لتفرق مل يبق �لبيع �أ�ساًل، وعلى �لثاين مل يبق �خليار ولزم 
�لبيع( )145( . و�أجاب �بن حزم: �أن هذ� �رشٌف للفظ عن ظاهره ومن معناه �إىل �سده دون 
دليل، و�أن رو�ية �لليث للحديث تبني �أن �لتفرق �لذي به ي�سح �لبيع ل يكون �ألبتة، �إل بعد 

�لتبايع )146( . 
وذهب فريق ثالث من �حلنفية �إىل تاأويل �لتفرق بتفرق �لأبد�ن، وهو تاأويل عي�سى بن 
�أبان وهو مروي عن �أبي يو�سف، ويكون معنى �حلديث: للم�سرتي )خيار �لقبول( ، �أن يقبل 
�أو ل يقبل بعد �إيجاب �لبائع. )ما مل تتفرق �أبد�نهما( ، فاإذ� �فرتقا فرقة �أبد�ن مل يكن له بعد 
ذلك �أن يقبل )147( . وبر�أي عي�سى بن �أبان قال �ل�سنهوري من �ملعا�رشين، مع �إ�سافة طفيفة 
�لنبي �سلى �هلل  �أن  �نق�ساء �ملجل�ض، حيث قرر:  ب يف �لرت�جع قبل  عليه، هي خيار �ملوجمِ
عليه و�سلم ق�سد �أن يحدد �لوقت �لذي ينقطع فيه كل من خيار �لرجوع عن �لإيجاب وخيار 
�لقبول، وهذ� �لوقت هو وقت تفرق �ملتعاقدين بالأبد�ن )148( . و�أجيب: �إن هذ� �لتاأويل يجعل 
�سبب �نقطاع خيار �لرجوع وخيار �لقبول، هو �لتفرق بالأبد�ن فقط، مع �أن كال �خليارين 
�أخرى، �سوى �نف�سا�ض جمل�ض �لعقد، مثل تو�فق �لإيجاب و�لقبول ولو  ينقطعان باأ�سباب 
�نف�سا�ض �ملجل�ض،  �مُلخاَطب بالقبول ولو قبل  �لعقد، ومثل رف�ض  �نف�سا�ض جمل�ض  قبل 
فال معنى لأن يخت�ض �سبب و�حد بحديٍث نبويٍّ يرد يف �ساأنه، دون �لأ�سباب �لأخرى )149( . 



265

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد اخلامس والثالثون )2( - شباط 

ور�أى �لزرقا ر�أيًا جديد�ً يف تاأويل �لتفرق، حيث يقول: »وخري تاأويل نر�ه لذلك �حلديث 
�لعقد يف  �إجر�ء  �لطرفني خالل  فيه خيار  �ملر�د باخليار  �أن  �ملجل�ض، هو  �لو�رد يف خيار 
�لفرتة �لتي بني �لإيجاب و�لقبول، و�أن �ملر�د بالتفرق هو �نف�سا�ض جمل�ض �لعقد �سلبًا �أو 
�إيجابًا، �أي �أن �ملوجب خمري يف �ل�ستمر�ر على �إيجابه �أو �لرجوع فيه قبل �لقبول، كما �أن 
�إذ  �لطرف �لآخر خمري يف �أن يقبل �أو ل يقبل حتى يتفرقا؛ �أي حتى ينق�سي جمل�ض �لعقد 
�أو �لرف�ض �ل�رشيح، فيبطل  �إما بالإعر��ض  ي�ستلزم �نق�ساوؤه تفرَقهما. وهذ� �لتفرق يكون: 
�لإيجاب ول ي�سح �أن يبنى عليه قبول، و�إما بالقبول فينربم �لعقد وُيلَزُم كل من �لطرفني 

مبقت�ساه« )150( . 
و�حلقيقة �أنه ل ميكن عقاًل تف�سري �لتفرق يف �حلديث بكل هذه �ملعاين جمتمعة؛ لأنه 
ل ُيت�سور �أن يكون �ملق�سود بتفرق �لأقو�ل يف �لآن نف�سه: �ختالفها و�تفاقها. وكالم �لزرقا 
اًل حلالت �سقوط �لإيجاب وحالت لزومه، منه �إىل �أن  �أقرب �إىل �أن يكون �رشحًا فقهيًا ُمَف�سَّ

يكون تف�سري�ً للفظ نبوي حمدد. 

املبحث السادس - رؤية جديدة يف فهم حديث خيار اجمللس: 

املطلب األول - تقييم مناهج الفقهاء يف التعامل مع حديث خيار اجمللس: 

�ملتقدمني و�ملعا�رشين يف م�رشوعية خيار �ملجل�ض، وعمدة  �لفقهاء  �أنظار  �ختلفت 
من �أثبت م�رشوعيته ظاهر �حلديث �لو�رد فيه. وعمدة �لذين نفو� م�رشوعيته: خمالفة �حلديث 

�لو�رد فيه لالأ�سول �ل�رشعية، مثل مبد�أ �لقوة �مللزمة للعقد، وعمل �أهل �ملدينة. 
ول تخفى قوة ثبوت �حلديث، و�سعف �لتاأويالت �لتي �أتى بها نفاة خيار �ملجل�ض له، 
يقول �بن عبد �لرب: »قد �أكرث �ملتاأخرون من �ملالكيني و�حلنفيني من �لحتجاج ملذهبهما 
يف رد هذ� �حلديث مبا يطول ذكره، و�أكرثه ت�سغيب ل يح�سل منه على �سيء لزم ل مدفع 
له« )151( . ويقول �بن ر�سد: »و�أما �ملخالفون فقد ��سطرب بهم وجه �لدليل ملذهبهم يف رد 

�لعمل بهذ� �حلديث« )152( . 
�سدة  من  و�لعجب  �ملجل�ض.  خيار  حديث  ظاهر  على  �جلمود  ينبغي  ل  �ملقابل،  ويف 
�لنتقاد لنفاة خيار �ملجل�ض، لأنهم فقهو� من �حلديث غري ظاهره، وكاأنَّ �لفقه يجب �أن يقف 
عند ظو�هر �لن�سو�ض ل يتجاوزها، يقول �بن عبد �لرب: »وقد روي عن �أبي حنيفة �أنه كان 
يرد هذ� �خلرب باعتباره �إياه على �أ�سوله، ك�سائر فعله يف �أخبار �لآحاد، كان يعر�سها على 
�لآحاد،  �أخبار  �أ�سله يف  �أو ردها، فهذ�  �لأ�سول �ملجتمع عليها عنده، ويجتهد يف قبولها 
�إن كانا يف  �أر�أيت  �إن كانا يف �سفينة  �أر�أيت  �أنه كان يقول يف رد هذ� �حلديث:  وروي عنه 
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�سجن �أو قيد، كيف يفرتقان؟ �إذن فال ي�سح بني هوؤلء بيع �أبد�ً، وهذ� مما عيب به �أبو حنيفة، 
وهو �أكرب عيوبه و�أ�سد ذنوبه عند �أهل �حلديث �لناقلني ملثالبه، باعرت��سه �لآثار �ل�سحاح 
ورده لها بر�أيه« )153( . ويقول علي بن �ملديني تعقيبًا على كالم �أبي حنيفة �ل�سابق: »�إن �هلل 
�سائله عما قال« )154( . ويقول �ل�سافعي: »رحم �هلل مالكًا، ل�ست �أدري من �تهم يف �إ�سناد هذ� 
ُم �أن �أقول �تهم �بَن عمر« )155( ، ويقول �بن عبد �لرب: »وقد  �حلديث، �تهم نف�سه �أو نافعًا، و�أُعظمِ
كان �بن �أبي ذئب، وهو من فقهاء �أهل �ملدينة يف ع�رش مالك، ينكر على مالك �ختياره ترك 
�لعمل به، حتى جرى منه لذلك يف مالك قول خ�سن حمله عليه �لغ�سب، ومل ي�ستح�سن مثله 
منه« )156( . ويقول �بن عبد �لرب: »وقال �بن �أبي ذئب وهو من جلة فقهاء �ملدينة: من قال: 
�إن �لبيعني لي�سا باخليار حتى يفرتقا ��ستتيب، وجاء بقول فيه خ�سونة، تركُت ذكَره، وهو 
حمفوظ عند �لعلماء« )157( . ويقول �بن حزم: »وخالفو� �ل�سنن �لثابتة و�ل�سحابة، ول ُيعرُف 

ملن ذكرنا منهم خمالٌف �أ�ساًل، وما نعلم لهم من �لتابعني �سلفًا �إل �إبر�هيم وحده« )158( . 
وقد جاوزو� �لق�سد يف ذلك، فاإن من ردَّ حديَث خيار �ملجل�ض مل يردَّ على ر�سول �هلل 
�سلى �هلل عليه و�سلم، و�إمنا رد على من روى عن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم، رد عليه 
و�  نقله للحديث �أو فهمه له، وماذ� يقول �ل�سافعي يف عائ�سة وغريها من �ل�سحابة �لذين ردُّ
�أحاديث �سحابة! ورحم �هلل �لقر�يف حني قال، بعد �أن �ساق �لأدلة على نفي خيار �ملجل�ض، 
دفاعًا عن �لإمام مالك: »وبهذه �ملباحث يظهر لك نفي �لت�سنيع عليه يف كونه روى خرب�ً 
�سحيحًا وما عمل به، فما من عامل �إل وترك جملة من �أدلة �لكتاب و�ل�سنة ملعار�ض ر�جح 

عنده، ولي�ض هذ� خا�سًا به ر�سي �هلل عنهم �أجمعني« )159( . 

املطلب الثاني - مضمون الرؤية اجلديدة يف فهم حديث خيار اجمللس:

�ملجل�ض،  ثبوت حديث خيار  قوة  نبوي �رشيف، يف  يفيده حديث  ما  ل ميكن جتاوز 
وو�سوح مدلوله، و��ستناده �إىل مبد�أ �لرت��سي. ويف �لوقت نف�سه ل ميكن جتاهل �عتبار�ت 
ميكن  ل  وكذلك  �لتعامل،  ��ستقر�ر  �عتبار  مثل  �ملجل�ض،  خيار  م�رشوعية  بعدم  قال  من 
�لإغ�ساء عن بع�ض �أدلتهم �لتي ل يخلو �ل�ستدلل بها من قوة، مثل ��ستدللهم باآية �لإ�سهاد 

على �لدين. 
لها  �ل�رشعية  �لناحية  من  فريق  كل  �إليها  ��ستند  �لتي  و�لعتبار�ت  �لأدلة  كانت  و�إذ� 
وجاهتها وقوتها، فاإن �جلمع بني �عتبار�ت �لفريقني �أوىل من ترجيح بع�سها على بع�ض، 
�لنافني  و�عتبار�ت  �ملجل�ض،  خليار  �ملثبت  �ل�رشيف  �حلديث  ظاهر  بني  �جلمع  وميكن 

مل�رشوعية خيار �ملجل�ض، على النحو االآتي: 
يثبُت خيار �ملجل�ض يف عقود �لبيوع ويف عقود �ملعاو�سات �ملالية ب�سكل عام، �لتي 
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جرى �لعرُف بثبوته فيها، ول يثبُت يف �لعقود �لتي ��ستقر �لعرُف على �عتبارها عقود�ً باّتة 
�إبر�مها، ولو يف جمل�ض �لعقد، وكذلك ل يثبت يف كل تعاقد مت  ل يجوز �لرت�جع فيها بعد 

�لتفاق على بّته �رش�حة �أو �سمنًا �أو بال�سكوت. 
وعلى �شبيل املثال: يثبُت خيار �ملجل�ض يف �ملعامالت �لتجارية �ليومية �ل�رشيعة، 
وخا�سة �لتي ل تنطوي على قيم مالية كبرية، وهي �أكرث �لتعاقد�ت �ملالية، مثل معامالت 
�لرت��سي؛ لأن مثل هذه  �لنقل. ويف هذ� حتقيق ملبد�أ  �رش�ء �خلبز و�لطعام وركوب و�سائل 
ٌع وت�ساهٌل يعقبه  �لعقود تتم يف �لعادة ب�رشعة ودون تفّكر ول روية، وقد يحمل عليها ت�رشُّ
�لتعامل؛ لأن جريان  ��ستقر�ر  �أخرى ل مي�ض ذلك مببد�أ  للرت�جع. ومن جهة  �أو حاجة  ندم 
�لعرف بذلك مبثابة �لتفاق على �إثبات خيار ف�سخ، لأن �ملعروف عرفًا كاملن�سو�ض ن�سًا؛ 
ولأن تعارف �لنا�ض يعمُل على تقليل �ملنازعات حول ما تعارفوه، ولأن ب�ساطة �ملعامالت 
�ملذكورة و�رشعتها، جتعل �لغالب من حال �ملتعاملني بها �مل�ساحمة يف �لرت�جع فيها يف 

جمل�ض �لعقد، وعدم �للجوء �إىل رفع دعاوى ب�ساأنها. 
ويثبت يف �لتعاقد�ت �لتي يوجُد فيها �إيجاب وقبول مبدئيان، ولكن ت�سري ظروف حال 
�لتعاقد ومالب�ساته وفق ما يق�سي به �لعرُف، �إىل �أن �لتفاق �لنهائي مل يتاأّكد، و�لرت��سَي 
مل ُيبّت، مثل بقاء بع�ض �لتفا�سيل �ملهمة عرفًا، و�لتي مل يتعر�ض �لطرفان ملناق�ستها يف 
�تفاقهما �ملبدئي، ومثل ��ستمر�ر �لكالم يف بع�ض �لتفا�سيل بني �لفينة و�لأخرى يف جمل�ض 
�جلازم. وهي  �لبات  �لتعاقد  �إىل  منها  �مل�ساومة  �إىل حالة  �أقرب  تعاقد  وهذه حالة  �لعقد، 
َي �أن  �حلالة �لتي ف�رش بها مالك حديث: »ل يبع �لرجل على بيع �أخيه«، حيث قال: »�إمنا ُنهمِ
ي�سوم �لرجل على �سوم �أخيه �إذ� ركن �لبائع �إىل �ل�سائم، وجعل ي�سرتط وزن �لذهب، ويترب�أ 

من �لعيوب، وما �أ�سبه ذلك، مما ُيعرف به �أن �لبائع قد �أر�د مبايعة �ل�سائم« )160( . 
�لتي  �ملعامالت  يف  �ملجل�ض  خيار  يثبُت  ل  املثال:  �شبيل  وعلى  املقابل،  ويف 
لل�سكن.  بيت  ��ستئجار  على  �تفاق  كتابة  مثل  بال�سهود،  �أو  وبالتوقيعات  بالكتابة  ُتوّثق 
�ملتعاقَدين،  من كال  وتروٍّ  تفكر  بعد  �إل  �لكتابة  مرحلة  �إىل  ت�سل  ل  �لتعاقد�ت  هذه  ومثل 
وتتعلق ب�سفقات ذ�ت قيمة مالية يف �لعادة كالعقار�ت، وبالتايل ل مت�ض �حلاجة �إىل �رشع 
خيار �ملجل�ض فيها. و�أي�سًا قد جرى �لعرُف باعتبارها مبتوتة مبجرد كتابتها، و�ملعروف 
كامل�رشوط. ويف ذلك حفاظ على ��ستقر�ر �لتعامل �أي�سًا؛ لأن فتح باب �ملنازعات وُفَر�ض 
�لرت�جع عن �لعقود �ملكتوبة، ُيفقُد �ملتعاملني �لثقة بالكتابة و�لتوثيقات �لأخرى كال�سهود. 
وكذلك ل ينبغي �إثبات خيار �ملجل�ض يف تعاقد يتم فيه دفع عربون، لأن دفع �لعربون دللة 
عرفية على وجود �تفاق بتاأكيد �لتعاقد و�إظهار �جلدية فيه و�إ�سقاط خيار �ملجل�ض. ول يثبُت 
خيار �ملجل�ض يف �لتعاقد�ت �لتي مت �ل�رشوع يف تنفيذها، ويرتتب على �لرت�جع عنها �رشر 
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باملتعاقد �لآخر، مثل �رشوع تاجر �أقم�سة بق�ض �لقما�ض باملقا�ض �ملتفق عليه، حيث يرتتب 
خيار  �إ�سقاط  و�أ�سا�ض  بالتاجر،  �رشٌر  �لعقد  جمل�ض  يف  للم�سرتي  �لرت�جع  حق  �إثبات  على 
�لعقد على  تنفيذ  �لبائع يف  �مل�سرتي على �رشوع  �سكوت  �أن  �ملجل�ض يف مثل هذه �حلالة: 

�لنحو �ملذكور، هو ر�سا منه ببّت �لعقد و�إ�سقاط خيار �ملجل�ض فيه )161( . 

املطلب الثالث - مؤيدات الرؤية اجلديدة يف فهم حديث خيار اجمللس: 

�إثبات خيار �ملجل�ض يف �ملعاو�سات �ملالية با�ستثناء �لعقود  �إن ما مّت �قرت�حه من 
لي�ض،  ببتِّها،  �لعرف  �أو جلريان  بال�سكوت  �أو  �أو �سمنًا  بّتها �رش�حة  �لتفاق على  مّت  �لتي 
يف �حلقيقة، �أكرث من تو�سيع ملدلول حالة �لتخاير �لتي ورد �لن�ض عليها يف حديث خيار 
يخري  »�أو  عبارة:  �أو  �خليار«،  بيع  »�إل  بعبارة:  �حلديث  يف  �لو�رد  �ل�ستثناء  �أي  �ملجل�ض، 
�أحدهما �لآخر«. وقد �ختلف �لعلماء يف تف�سري ذلك، و�لذي ذهب �إليه �أكرثهم، وُت�شاعد عليه 

األفاظ احلديث وعباراته، تف�شريان: 
التف�شري االأول: هو �أن يقول �أحدهما ل�ساحبه بعد متام �لبيع: �خرت �إنفاذ �لبيع �أو  ●

ف�سخه، فاإن �ختار� لزومه، بعبارة �رشيحة نحو: �أم�سيناه، �أجزناه، لزم �لبيع و�إن مل يتفرقا، 
ن�ض على ذلك �أكرث من �أثبت خيار �ملجل�ض، كال�سافعية و�حلنابلة و�لظاهرية )162( . 

�ملجل�ض.  ● خيار  نفي  على  فيه  �ملتعاقد�ن  يدخل  �لذي  �لبيع  هو  الثاين:  التف�شري 
وذلك �إذ� تبايعا على �أن ل خيار بينهما، �أو ل خيار لأحدهما، وبهذ� قال �حلنابلة. و�أيده �بن 
قد�مة برو�ية: »فاإن خري �أحدهما �ساحبه فتبايعا على ذلك، فقد وجب �لبيع«، وبرو�ية:«�إل 

�أن يكون �لبيع كان عن خيار، فاإن كان �لبيع عن خيار وجب �لبيع« )163( . 
بعد  �ملتبايعني،  �تفاق  �أن  �أثبت  �ملجل�ض  خيار  حديث  �أن  ذلك:  من  ال�شاهد  ووجه 
�لعقد  �لتفرق، يجعل  �لعقد باتٌّ ولزٌم ول جمال لف�سخه ولو قبل  �أن  �أو قبله، على  �لتعاقد 
كان  و�إذ�  �ملجل�ض.  بن�ض حديث خيار  �ملجل�ض  م�سقٌط خليار  باتٌّ  تر��ٍض  فالتخاير  كذلك، 
خيار �ملجل�ض ي�سقط باتفاق �ملتعاقدين �ل�سابق على �لعقد �أو �لالحق له على �إ�سقاط خيار 
�ملجل�ض، فاإنه يجب �إ�سقاطه �أي�سًا بكل �تفاق بال�سكوت �أو �تفاق �سمني على �إ�سقاطه، لأن 
ميتد  بل  �ل�رشيح،  �لتعبري  طرق  يف  ينح�رش  ل  �لر�سائية،  و�لتفاقات  �لإر�دة  عن  �لتعبري 
�إىل �سوٍر �أخرى من �لتعبري �ل�سمني، و�أحيانًا �لتعبري بال�سكوت يف مالب�سات معينة. و�أما 
جرى  ما  فالأن  فيها،  �إ�سقاطه  على  �لعرُف  ��ستقر  �لتي  �حلالت  يف  �ملجل�ض  خيار  �إ�سقاط 
�لعرُف باإ�سقاط خيار �ملجل�ض فيه هو، يف �حلقيقة، �تفاق ر�سائي �سمنٌي على �إ�سقاط خيار 
�ملجل�ض فيه، لأن �ملعروف عرفًا كامل�رشوط �رشطًا، وخيار �ملجل�ض ي�سقط بالتفاق على 

�إ�سقاطه، �سو�ء �أكان �لتفاق �رشيحًا �أم �سمنيًا. 
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وبذلك يتم �إعمال حديث خيار �ملجل�ض بن�سه، دون �إغفال ملعظم �لأدلة �لتي ��ستدل 
بها نفاة خيار �ملجل�ض و�لعتبار�ت �لتي ��ستندو� �إليها: ففي ذلك �حرت�م ملبد�أ �لقوة �مللزمة 
للعقد، ولو يف جمل�ض �لعقد، ولكن ب�رشط �أن يكون �لعقد عقد�ً باتًا بدللة �لتفاق �أو �لعرف. 
ويف ذلك �أي�سًا �سمان ل�ستقر�ر �لتعامل، لأن يف ذلك �سبطًا لنطاق تطبيق خيار �ملجل�ض 
��ستقر�ر  ُيهدُد  ل  �لعرف،  به  يق�سي  مبا  �للتز�م  و�أي�سًا  �لعرف،  �أو  �لتفاق  به  يق�سي  مبا 
�لتعامل يف �لعادة. وبذلك ميكن �أي�سًا فهُم عدم ثبوت خيار �ملجل�ض يف �لنكاح ونحوه؛ لأن 
عقد �لنكاح ل ُيربُم يف �لعادة �إل بعد روية وطول تفكر ونظر، ولأن �لعرف قد جرى باعتباره 
عقد�ً باتًا، ل يثبت فيه خيار جمل�ض. وبذلك �أي�سًا ميكن فهم �لأدلة �لتي �أمرت بتوثيق �لعقود 
بالكتابة و�لإ�سهاد، و�جلمع بينها وبني حديث خيار �ملجل�ض، �إذ كٌل منهما يرد على غري ما 
يرد عليه �لآخر، فال يثبت خيار �ملجل�ض يف �لعقود �لتي يتم توثيقها بالكتابة و�لإ�سهاد، 
و�إل مل حت�سل �لفائدة من تلك �لطرق يف �لتوثيق، ولأمكن �لطعن فيها، بادعاء �لرت�جع عنها 
�بن عمر يف  �ل�سهود. وكذلك ميكن فهم حديث  �أو بعد ذهاب  �لكتابة  بعد  �لعقد  يف جمل�ض 
ه، لزَم، ولو  هبة �لبكر �ل�سعب، وهو حديث يف غاية �لقوة يف �لدللة على �أن �لبيع �إذ� مت بتُّ
بقي �ملتعاقد�ن يف �ملجل�ض. وقول �بن حجر وغريه: �إن �سكوت �أحد �ملتعاقدين عن ت�رشف 
�إل  �إنه ل معنى لإ�سقاط �خليار بذلك،  ُي�سقُط �خليار. نقول:  �لعقد،  �لآخر يف حمل  �ملتعاقد 
�لرت��سي  ومتام  للعقد،  �ملتعاقدين  بت  على  دللة  �ملالب�سات  بع�ض  يف  �ل�سكوت  �عتبار 
منهما و�إ�سقاط خيار �ملجل�ض. وذلك قريٌب من �ملثال �لذي �سبق ذكره ل�سكوت �مل�سرتي عن 
ق�ض تاجر �لأقم�سة للقما�ض �لذي �ُتفق على بيعه. وكذلك ميكن فهم عمل �أهل �ملدينة على 
خالف ظاهر حديث خيار �ملجل�ض، وقد عد �بن �ل�ساط مو�سوع �لعمل �أقوى �أدلة �ملالكية 
قال: »لي�ض للمالكية كالم يقوى غري هذ�، فاإذ� ثبت عمل �أهل �ملدينة رجح على خرب �لو�حد، 
»عمل  �لقر�يف:  قاله  ما  �ملدينة  �أهل  بعمل  �ل�ستدلل  قوة  . ووجه   )164( �أعلم«  تعاىل  و�هلل 
�ملدينة وهو مقدم على خرب �لو�حد، فاإن تكرر �لبيع عندهم مع �لأنفا�ض، فعدم خيار �ملجل�ض 
 . �أظهرهم يدل على عدم م�رشوعيته دللة قاطعة، و�لقطع مقدم على �لظن« )165(  من بني 
فالذي يبدو و�هلل �أعلم: �أن ما ر�آه مالك من عمل �أهل �ملدينة، يتمثل يف �أن عرفهم كان يق�سي 
بعدم �إثبات خيار �ملجل�ض يف كل ما مت بتُّه من تعاقد�ت، مما كان عرفهم يق�سي باعتبارها 
عقود�ً مبتوتة. ولذلك قال مالك فيما مت نقله عنه �سابقًا يف �ملدونة، من قوله: »�لبيع كالم، 
فاإذ� �أوجبا �لبيع بالكالم وجب �لبيع، ومل يكن لأحدهما �أن ميتنع مما قد لزمه« )166( ، و�أن 
ما كان يق�سي به عرفهم من �إثبات خيار �ملجل�ض فيه، �إمنا كان يف تعاقد�ت غري مبتوتة �أو 
غري جازمة، وكان مالك ل ير�ها تعاقد�ت �أ�ساًل، وهي تعاقد�ت ت�سبه �حلالة �لتي ف�رش بها 
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مالك �لنهي عن بيع �لأخ على بيع �أخيه، و�أطلق �أن خيار �ملجل�ض ل يثبت يف كل عقد، قا�سد�ً 
�لعقود �ملبتوتة �جلازمة بدللة �حلال �أو �لعرف. 

خامتة:

�أخذ عامة �لعلماء قدميًا وحديثًا بظاهر حديث خيار �ملجل�ض، بينما جلاأ فريق �آخر . 1
منهم �إىل ترك �لعمل بظاهره، و�إىل تاأويله تاأويالت ل تخلو من �سعف. 

ل ميكن جتاوز حديث خيار �ملجل�ض، يف قوة ثبوته، وو�سوح مدلوله، و��ستناده �إىل . 2
مبد�أ �لرت��سي. كما ل ميكن جتاهل �لعتبار�ت �لقوية لنفي خيار �ملجل�ض، مثل مبد�أ �لقوة 

�مللزمة للعقد ومبد�أ ��ستقر�ر �لتعامل. 
ميكن �جلمع بني ظاهر حديث خيار �ملجل�ض، و�عتبار�ت �لنافني مل�رشوعية خيار . 3

بثبوته  �لعرُف  جرى  �لتي  �ملالية،  �ملعاو�سات  عقود  يف  �ملجل�ض  خيار  باإثبات  �ملجل�ض، 
فيها، مثل �ملعامالت �لتجارية �ليومية �ل�رشيعة �لتي ل تنطوي على قيم مالية كبرية. ومثل 
�لعقود �لتي تدل ظروف �إبر�مها وفق ما يق�سي به �لعرُف، على �أن �لتفاق �لنهائي فيها مل 
�لطرفان ملناق�ستها. ول يثبُت  �لتفا�سيل �ملهمة عرفًا مل يتعر�ض  يتاأّكد، مثل بقاء بع�ض 
يف �لعقود �لتي ��ستقر �لعرُف على �عتبارها عقود�ً باّتة ل يجوز �لرت�جع فيها بعد �إبر�مها، 
ولو يف جمل�ض �لعقد، مثل �ملعامالت �لتي يتم توثيقها بالكتابة وبالتوقيعات �أو بال�سهود. 
وكذلك ل يثبت يف كل تعاقد مت �لتفاق على بّته �رش�حة �أو �سمنًا �أو بال�سكوت، مثل �لعقود 
ذلك،  على  �أطر�فها  �سكوت  مع  بتنفيذها  �رُشع  �لتي  و�لعقود  عربون،  دفع  فيها  يتم  �لتي 

ويرتتب �رشر يف حال �إثبات خيار �لف�سخ فيها. 
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بينهما«، �بن حزم، �ملحلى 7/ 233. 
�بن عبد �لرب، �ل�ستذكار 20/ 229- 231، �بن حزم، �ملحلى 7/ 236- 238، �لنووي، . 5

�ملجموع 9/ 218. 
�ل�رشبيني، مغني �ملحتاج 2/ 402- 403، �لرملي، نهاية �ملحتاج 4/ 3- 4. . 6
�لبهوتي، ك�ساف �لقناع 3/ 198. . 7
�ل�سنعاين، �مل�سنف، باب �لبيعان باخليار ما مل يفرتقا، رقم �لأثر )14272( ، 8/ 52. . 8
�بن عبد �لرب، �ل�ستذكار 20/ 227. . 9

�لزرقاين، �رشحه على �ملوطاأ 3/ 438. . 10
�لكا�ساين، بد�ئع �ل�سنائع 7/ 190، �بن عابدين، حا�سيته 7/ 46- 47. . 11
�لد�سوقي، حا�سيته 4/ 149. . 12
�بن عبد �لرب، �لتمهيد 14/ 11، �بن ر�سد، بد�ية �ملجتهد 533- 534. . 13
�بن عبد �لرب، �لتمهيد 14/ 8. . 14
�لزرقاين، �رشحه على �ملوطاأ 3/ 438. . 15
16 . /5 و�أدلته  �لإ�سالمي  �لفقه  �لزحيلي،   ،183 �لعقد  ونظرية  �مللكية  زهرة،  �أبو  �أنظر: 

3316، �لقره د�غي، مبد�أ �لر�سا يف �لعقود 2/ 1090- 1093، �سبري، �ملدخل �إىل فقه 
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�ملعامالت �ملالية 270، عبد �لعزيز، د. عمر، بحث »خيار �ملجل�ض يف �لبيع«، من�سور يف 
جملة كلية �لإمام �لأعظم، بغد�د، �لعدد )1( ، 1392هـ، 1972م. 

�أنظر: �ل�سنهوري، م�سادر �حلق 2/ 37- 38، �لزرقا، �ملدخل �لفقهي �لعام 1/ 523. . 17
�لبخاري، �سحيحه، كتاب �لبيع، باب كم يجوز �خليار، رقم �حلديث )2108( ، �ض338- . 18

 .339
�حلديث . 19 رقم  يتفرقا،  مل  ما  باخليار  �لبيعان  باب  �لبيع،  كتاب  �سحيحه،  �لبخاري، 

و�لبيان،  �لبيع  �ل�سدق يف  باب  �لبيوع،  كتاب  وم�سلم، �سحيحه،  ، �ض339.   )2110(
رقم �حلديث )1532( ، �ض389. 

رقم . 20 �لبيع،  يجوز  هل  باخليار  �لبائع  كان  �إذ�  باب  �لبيع،  كتاب  �سحيحه،  �لبخاري، 
�أحد، قال  �لفقهاء  �أنه مل ياأخذ بالتخيري ثالثًا من  �حلديث )2114( ، �ض339. ويبدو 
يف  وجدها  �أنه  �أخرب  و�إمنا  �للفظة،  بهذه  يحدث  مل  فاإنه  همام  رو�ية  »و�أما  حزم:  �بن 
كتابه، ومل يلتزمها ول رو�ها، ول �أ�سندها، وما كان هكذ� فال يجوز �لأخذ به ول تقوم 

به حجة«، �أنظر: �بن حزم، �ملحلى 7/ 253- 254. 
رقم . 21 �لبيع،  يجوز  هل  باخليار  �لبائع  كان  �إذ�  باب  �لبيع،  كتاب  �سحيحه،  �لبخاري، 

�حلديث )2113( ، �ض339، وم�سلم، �سحيحه، كتاب �لبيوع، باب ثبوت خيار �ملجل�ض 
للمتبايعني، رقم �حلديث )1531( ، �ض389. 

مالك، �ملوطاأ 361، و�سححه �لألباين، �أنظر: �لألباين، �إرو�ء �لغليل 5/ 153. . 22
رقم . 23 �لبيع،  يجوز  هل  �خليار  يف  يوقت  مل  �إذ�  باب  �لبيع،  كتاب  �سحيحه،  �لبخاري، 

�حلديث )2109( ، �ض339، م�سلم، �سحيحه، كتاب �لبيوع، باب ثبوت خيار �ملجل�ض 
للمتبايعني، رقم �حلديث )1531( ، �ض389. 

�حلديث . 24 رقم  حديثه،  لفظ  يف  نافع  على  �لختالف  ذكر  باب  �لبيوع،  �سننه،  �لن�سائي، 
)4472( ، �ض619. 

�بن دقيق �لعيد، �إحكام �لأحكام 681- 682، و�نظر: �بن �لعربي، عار�سة �لأحوذي 6/ . 25
 .5

�بن عبد �لرب، �لتمهيد 14/ 8. . 26
�ل�سوكاين، نيل �لأوطار، 5/ 201. . 27
�ل�سافعي، �لأم، 3/ 7. . 28
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�لطربي، �ختالف �لفقهاء 56. . 29
�بن عبد �لرب، �ل�ستذكار 20/ 224. . 30
�بن حزم، �ملحلى 7/ 235. . 31
�لعلفي، �أحكام �خليار�ت 123 وما بعدها. . 32
�بن قيم �جلوزية، �إعالم �ملوقعني 3/ 130. . 33
�جل�سا�ض، �أحكام �لقر�آن 2/ 223. . 34
�ل�رشخ�سي، �ملب�سوط 13/ 184- 185. . 35
�ل�رشخ�سي، �ملب�سوط 13/ 184- 185. . 36
�بن دقيق �لعيد، �إحكام �لأحكام 682. . 37
�بن حجر، فتح �لباري 1/ 1146، �ملاوردي، �حلاوي 5/ 35. . 38
ل . 39 �أنه  منها  �إبد�وؤها،  ميكن  كثرية  فو�رق  وهناك   .223  /2 �لقر�آن  �أحكام  �جل�سا�ض، 

ميكن �أن ُيقا�ض �إفقاد كل عقد لزومه بخيار �ملجل�ض، على حالة عار�سة من �سلب �للزوم 
بالتفاق بني �ملتعاقدين �أو لكت�ساف عيب، ومنها مال قاله �لقر�يف: »�إن خيار �ملجل�ض 
كذلك«،  لي�ض  �ل�رشط  وخيار  ذلك،  وغري  و�لأدلة  �لقو�عد  وخمالفة  �لغرر  على  م�ستمل 
�لقر�يف، �لفروق، �لفرق )196( : �لفرق بني قاعدة خيار �ملجل�ض وقاعدة خيار �ل�رشط 

 .444 /3
�أبو زهرة، �مللكية ونظرية �لعقد 181. . 40
�ل�سنهوري، م�سادر �حلق 2/ 38. . 41
مالك، �ملدونة 3/ 222. . 42
�لقر�يف، �لفروق 3/ 444. . 43
�سو�ر، �لتعبري عن �لإر�دة يف �لفقه �لإ�سالمي 599- 600. . 44
�لقره د�غي، مبد�أ �لر�سا يف �لعقود 2/ 1092. . 45
�لعلفي، �أحكام �خليار�ت 123 وما بعدها. . 46
�ض588، . 47  ،  )3594( �حلديث  رقم  �ل�سلح،  يف  باب  �لأق�سية،  كتاب  �سننه،  د�ود،  �أبو 

و�سححه �لألباين، �إرو�ء �لغليل 5/ 142. 
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�بن . 48  ،190  /7 �ل�سنائع  بد�ئع  �لكا�ساين،   ،224  -221  /2 �لقر�آن  �أحكام  �جل�سا�ض، 
ر�سد، �ملقدمات 2/ 96. 

�بن �لهمام، �رشح فتح �لقدير 6/ 239. . 49
�بن عابدين، حا�سيته 7/ 48. . 50
�لقر�يف، �لذخرية 5/ 22. . 51
�ل�رشخ�سي، �ملب�سوط 13/ 184. . 52
�بن عبد �لرب، �لتمهيد 14/ 11. . 53
�بن عبد �لرب، �ل�ستذكار 20/ 234. . 54
�بن جنيم، �لبحر �لر�ئق 5/ 442. . 55
�ملحلى 7/ 241- 242. . 56
�لطحاوي، �رشح معاين �لآثار 3/ 278، و�نظر: �جل�سا�ض، �أحكام �لقر�آن 2/ 228. . 57
يثبت �حلنابلة خيار �ملجل�ض يف �لإجارة، وخالفهم �ل�سافعية و�لظاهرية، فالعرت��ض . 58

�ل�رشبيني، مغني �ملحتاج 2/ 404-  �أنظر:  �ل�سافعيَة و�لظاهرية دون �حلنابلَة،  يلزُم 
406، �لبهوتي، ك�ساف �لقناع 3/ 199. 

�بن حزم، �ملحلى 7/ 245. . 59
�ملاوردي، �حلاوي 5/ 37. . 60
�بن حزم، �ملحلى 7/ 244- 245. . 61
�بن قد�مة، �ملغني 3/ 400. . 62
يرى �أكرث �لفقهاء ثبوت خيار �لف�سخ �إذ� وجد يف �لزوج �لآخر عيب مينع �ملق�سود من . 63

�لأحو�ل  قانون  �رشح  �ل�رشطاوي،  �أنظر:  �ملنفرة،  �جلن�سية  �لعيوب  مثل  �لزو�ج،  عقد 
�ل�سخ�سية 472 وما بعدها. 

�ل�سنهوري، م�سادر �حلق 2/ 38. . 64
�لزرقا، �ملدخل �لفقهي �لعام 1/ 523. . 65
�بن عبد �لرب، �لتمهيد 14/ 13. . 66
�لعلفي، �أحكام �خليار�ت 129. . 67
�لعلفي، �أحكام �خليار�ت 123 وما بعدها. . 68
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مالك، �ملوطاأ 361. . 69
�بن �لعربي، �لقب�ض يف �رشح موطاأ مالك بن �أن�ض 2/ 845. . 70
�بن �لعربي، عار�سة �لأحوذي 6/ 6. . 71
�لقر�يف، �لفروق 3/ 447، و�نظر: �جل�سا�ض، �أحكام �لقر�آن 2/ 224، �لزرقاين، �رشح . 72

�ملوطاأ 3/ 438- 439. 
�بن حزم، �ملحلى 7/ 248- 249. . 73
�ملاوردي، �حلاوي 5/ 37- 38. . 74
�بن �ل�ساط، �إدر�ر �ل�رشوق 3/ 450. . 75
�جل�سا�ض، �أحكام �لقر�آن 2/ 222. . 76
�ملاوردي، �حلاوي 5/ 36، �جل�سا�ض، �أحكام �لقر�آن 2/ 222. . 77
باب . 78 �لبيع،  كتاب  �سحيحه،  �لبخاري،  عيينة:  �بن  عن  �حلميدي  عن  �لبخاري  علقه 

�أو  �لبائع على �مل�سرتي،  �أن يتفرقا، ومل ينكر  �إذ� ��سرتى �سيئا، فوهب من �ساعته قبل 
��سرتى عبد� فاأعتقه، رقم �حلديث )2115( ، �ض339- 340. و�حلديث �أخرجه �لبخاري 
له هدية وعنده  �أهدى  باب من  عيينة،  �بن  �هلل بن حممد عن  عبد  مو�سوًل من طريق 
�أول ما يركب،  جل�ساوؤه فهو �أحق، رقم �حلديث )2610( ، �ض422. و�لبكر: ولد �لناقة 

و�ل�سعب: �لَنفور، �أنظر: �بن حجر، فتح �لباري 1/ 1148. 
�ملنبجي، �للباب يف �جلمع بني �ل�سنة و�لكتاب 2/ 474. . 79
�بن بطال، �رشحه على �سحيح �لبخاري 6/ 208. . 80
�بن حجر، فتح �لباري 1/ 1147. . 81
مالك، �ملوطاأ 361. . 82
�بن ر�سد، �ملقدمات2/ 95، �لقر�يف، �لذخرية5/ 23، �لد�سوقي، حا�سيته 4/ 149. . 83
�بن عبد �لرب، �ل�ستذكار 20/ 221. . 84
�خلطابي، معامل �ل�سنن 3/ 103. . 85
�لقر�يف، �لذخرية 5/ 23. . 86
�لد�سوقي، حا�سيته 4/ 149. . 87
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هناك م�سائل �تفق عمل �أهل �ملدينة فيها على عمل، ثم خالفهم مالك م�ستند�ً �إىل دليل . 88
�آخر ير�ه �أرجح من عملهم، �أنظر: �إ�سماعيل، عمل �أهل �ملدينة و�أثره يف �لفقه �لإ�سالمي 

�ض218- 222. 
�لبخاري، �سحيحه، كتاب �لبيع، باب �إذ� ��سرتى �سيئا، فوهب من �ساعته قبل �أن يتفرقا، . 89

ومل ينكر �لبائع على �مل�سرتي، �أو ��سرتى عبد� فاأعتقه، رقم �حلديث )2116( ، �ض340. 
وقد ذكر �بن حجر يف �لفتح �أنه قد و�سله �لإ�سماعيلي و�أبو نعيم، �أنظر �بن حجر، فتح 

�لباري 1/ 1148. 
َل قول �بن عمر باأنه ق�سد: وكانت . 90 �بن ر�سد، �ملقدمات 2/ 97. وز�د �بن ر�سد �جلد فاأوَّ

على  �ملجل�ض  ياأخذ حديث خيار  كان  �بن عمر  �أن  �أي  عمر،  �بن  عند  �أي  عندي،  �ل�سنة 
ظاهره، ثم ترك �لظاهر، و�أ�سبح يقول باإلز�مية �لعقد مبجرد �إبر�مه ولو دون تفرق، �بن 

ر�سد، �ملقدمات 2/ 97. وهو تاأويل بعيد. 
�بن بطال، �رشحه على �سحيح �لبخاري 6/ 208. . 91
�بن حجر، فتح �لباري 1/ 1148. . 92
مالك، �ملدونة 3/ 223. . 93
�بن عبد �لرب، �ل�ستذكار 20/ 221. . 94
�بن ر�سد، �ملقدمات 2/ 95- 97. . 95
�بن دقيق �لعيد، �إحكام �لأحكام 686- 687، �بن حجر، فتح �لباري 1/ 1145. . 96
�بن عبد �لرب، �لتمهيد14/ 9- 10، عيا�ض، ترتيب �ملد�رك1/ 26، �بن �لعربي، عار�سة . 97

�لأحوذي6/ 6. 
�لرتمذي، �سننه، �لبيوع، باب ما جاء: �لبيعان باخليار ما مل يتفرقا، رقم �حلديث )1247( . 98

�حلديث  رقم  �ملتبايعني،  خيار  يف  باب  �لبيوع،  كتاب  �سننه،  د�ود،  و�أبو  �ض304،   ،
)3456( ، �ض569، و�لن�سائي، �سننه، كتاب �لبيوع، باب وجوب �خليار للمتبايعني قبل 
�فرت�قهما باأبد�نهما، رقم �حلديث )4488( ، �ض621، وقال �لرتمذي: هذ� حديث ح�سن، 

وح�سنه �لألباين، �إرو�ء �لغليل 5/ 155. 
�جل�سا�ض، �أحكام �لقر�آن 2/ 227. . 99

�بن حزم، �ملحلى 7/ 246، �ملاوردي، �حلاوي 5/ 36- 37، �بن حجر، فتح �لباري . 100
 .1146 /1
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�أخرجه �لد�رقطني، �سننه، �لبيوع، رقم �حلديث )2965( ، 2/ 647- 648، و�لبيهقي، . 101
رقم  �خليار،  بيع  �إل  يتفرقا  مل  ما  باخليار  �ملتبايعان  باب  �لبيوع،  �لكربى،  �ل�سنن 

�حلديث )10449( ، 5/ 589. و�سّعفه حمقق �سنن �لبيهقي. 
�أحد . 102 مفارقة  حرمة  بظاهره  يفيد  و�حلديث   .685 �لأحكام  �إحكام  �لعيد،  دقيق  �بن 

لأكرث  خالفًا  �حلنابلة  به  �أخذ  وهوما  �لآخر،  �إذن  دون  �لعقد  ملجل�ض  �ملتعاقدين 
�لفقهاء، �أنظر: �بن قد�مة، �ملغني 3/ 402. 

�أخرجه �ل�سنعاين، �مل�سنف، باب �لبيعان باخليار ما مل يفرتقا، رقم �لأثر )14274( . 103
 .53 /8 ،

�ل�رشخ�سي، �ملب�سوط 13/ 184. . 104
�بن حزم، �ملحلى7/ 250. و�بن �أرطاة: »�سدوق كثري �خلطاأ و�لتدلي�ض«، �بن حجر، . 105

تقريب �لتهذيب 152. 
�ل�سافعي، �لأم 3/ 10- 11. . 106
�بن قد�مة، �ملغني 3/ 400. . 107
�بن حزم، �ملحلى 7/ 250- 251، �ل�سافعي، �لأم 3/ 11. . 108
�أخرجه �لبخاري، �سحيحه، كتاب �لبيع، باب ل يبيع على بيع �أخيه ول ي�سوم على . 109

�سوم �أخيه حتى ياأذن له �أو يرتك، رقم �حلديث )2140( ، �ض343، م�سلم، �سحيحه، 
كتاب �لنكاح، باب حترمي �خلطبة على خطبة �أخيه حتى ياأذن �أو يرتك، رقم �حلديث 

)1412( ، �ض347. و�للفظ مل�سلم. 
�ل�سافعي، �لأم 3/ 13- 14. . 110
�لباجي، �ملنتقى �رشح �ملوطاأ 5/ 55، و�نظر: �بن ر�سد، �ملقدمات 2/ 95. . 111
�لرتمذي، �سننه، �أبو�ب �لبيوع، باب ما جاء �إذ� �ختلف �لبيعان، رقم �حلديث )1270( . 112

، �ض310، �أبو د�ود، �سننه، كتاب �لبيوع، باب �إذ� �ختلف �لبيعان و�لبيع قائم، رقم 
�حلديث )3511( ، �ض576، �لن�سائي، �سننه، كتاب �لبيوع، باب خالف �ملتبايعني 
يف �لثمن، رقم �حلديث )4652( ، �ض640، �بن ماجة، �سننه، �أبو�ب �لتجار�ت، باب 
�لبيعان يختلفان، رقم �حلديث )2186( ، �ض313، و�سححه �لألباين، �أنظر: �لألباين، 

�إرو�ء �لغليل 5/ 166. 
مالك، �ملدونة 3/ 223، و�نظر: �بن ر�سد، �ملقدمات 2/ 96. . 113
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قبل  �ملبيع  بيع  بطالن  باب  �لبيوع،  كتاب  �سحيحه،  م�سلم،  �ض341،   ،  )2126(

�لقب�ض، رقم �حلديث )1525( ، �ض387. 
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�ل�سافعي، �لأم 3/ 8، �ملاوردي، �حلاوي 5/ 35، �بن حجر، فتح �لباري 1/ 1145. . 119
�إذ� كان �لبائع باخليار هل يجوز �لبيع، رقم . 120 �لبخاري، �سحيحه، كتاب �لبيع، باب 

خيار  ثبوت  باب  �لبيوع،  كتاب  �سحيحه،  وم�سلم،  �ض339،   ،  )2113( �حلديث 
�ملجل�ض للمتبايعني، رقم �حلديث )1531( ، �ض389. 

�جل�سا�ض، �أحكام �لقر�آن 2/ 227- 228. . 121
�بن حزم، �ملحلى 7/ 240، �ملاوردي، �حلاوي 5/ 35. . 122
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�أن يت�سم بالبالغة  مدرج، و�أ�سبه بتفريع فقهي تف�سيلي منه بحديث نبوي ُيفرت�ض 
و�لإيجاز. كذلك خلت منه رو�يات �حلديث �لأخرى وطرقه. 

�لرب، . 128 عبد  �بن   ،59  -58 �لفقهاء  �ختالف  �لطربي،   ،10  -9  /3 �لأم  �ل�سافعي، 
�ل�ستذكار 20/ 239. 

�جل�سا�ض، �أحكام �لقر�آن 2/ 225، و�نظر: �بن عابدين، حا�سيته 7/ 48. . 129
�بن �لهمام، �رشح فتح �لقدير 6/ 239، �لكا�ساين، بد�ئع �ل�سنائع 7/ 190. . 130
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�بن �لهمام، �رشح فتح �لقدير 6/ 239- 240، �بن عابدين، حا�سيته 7/ 47- 48. . 131
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�سيئا، فوهب من �ساعته قبل �أن يتفرقا، ومل ينكر �لبائع على �مل�سرتي، �أو ��سرتى عبد� 
فاأعتقه، رقم �حلديث )2116( ، �ض340. وقد ذكر �بن حجر يف �لفتح �أنه قد و�سله 
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�حلديث )2182( ، �ض312. ومل يذكر �بن ماجة �لق�سة. 
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 .225
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�إل  �لأبد�ن،  فرقة  بالفرقة  �ملر�د  �أن  �إىل  ذهب  من  �لعلم  �أهل  »ومن  ر�سد:  �بن  وقال 
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ر�سد،  �بن  �لتوفيق«،  وتعاىل  �سبحانه  وباهلل  �ملذهب،  على  يخرج  ح�سن  معنى 

 .98 �ملقدمات2/ 
�ل�سنهوري، م�سادر �حلق 2/ 39. . 148
�لعلفي، �أحكام �خليار�ت 123 وما بعدها. . 149
�لزرقا، �ملدخل �لفقهي �لعام 1/ 523. . 150
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�بن عبد �لرب، �ل�ستذكار 20/ 233. . 157
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�لقر�يف، �لذخرية 5/ 23. . 159
مالك، �ملوطاأ 369. . 160
�ملالحظات . 161 من  وتنقيحها  �ملذكورة  �لروؤية  �سياغة  �إعادة  يف  كثري�ً  ��ستفدت  لقد 

�لقيمة لأ�ستاذي �لفا�سل د. متام �ل�ساعر، وبع�ض �لأمثلة �ملذكورة هي من �قرت�حه. 
حزم، . 162 �بن   ،200 �لقناع3/  ك�ساف  �لبهوتي،   ،406 �ملحتاج2/  مغني  �ل�رشبيني، 

�ملحلى7/ 233. 
�بن قد�مة، �ملغني 3/ 403، و�نظر: �لبهوتي، ك�ساف �لقناع 3/ 200. . 163
�بن �ل�ساط، �إدر�ر �ل�رشوق 3/ 451. . 164
�لقر�يف، �لذخرية 5/ 23. . 165
مالك، �ملدونة 3/ 222. . 166
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