
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الثالثة : الخيار في البيع واالشهاد عليه المحاضرة

 . الخيار في البيع:  (1

الخيار: أن يكون لكل من البائع والمشتري الحقُّ في إمضاء عقد البيع، أو 

ً أركانه  فسخه. فاألصل في عقد البيع أن يكون الزماً، متى انعقد مستوفيا

وشروطه، وال يحق ألي من المتعاقدين الرجوع عنه.إال أنَّ الدين اإلسالمي 

أفراده. ومن ذلك ديُن السماحة واليسر، يراعي المصالح والظروَف لجميع 

أنَّ المسلم إذا اشترى سلعة أو باعها لسبب ما، ثم ندم على ذلك، فقد أباح له 

الشرع الخيار حتى يفكر في أمره، وينظر في مصلحته، فيقدم على البيع أو 

 يتراجع عنه، على ما يراه مناسباً له.

 للخيار أقسام، أهمها:

ه التبايع، فيكون لكل واحٍد وهو المكان الذي يجري في أوالً: خيار المجلس:

من العاقدين الخيار ما داما في مجلس العقد ولم يتفرقا منه؛ للحديث الشريف 

 «.البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»

وهو أن يشترط المتعاقدان، أو أحدهما الخيار إلى مدة  ثانياً: خيار الشرط:

ينهما من بداية معلومة، إلمضاء العقد أو فسخه، فإذا انتهت المدة المحددة ب

العقد، ولم يُفسخ صار الزماً. مثاله: أن يشتري رجل من آخر سيارة، ويقول 

المشتري: لي الخيار مدة شهر كامل، فإن تراجع عن الشراء خالل الشهر 

 فله ذلك، وإال لزمه شراء السيارة بمجرد انتهاء الشهر.

ً في السلعة، لم : وهو الذي يَثْبُت للمشتري إذا وجد عيبثالثاً: خيار العيب ا

يخبره به البائع، أو لم يَْعلم البائُع به، وتنقص بسبب هذا العيب قيمة السلعة، 

ويُرجع في معرفة ذلك إلى أهل الخبرة من التجار المعتبرين، فما عدّوه عيباً 

ثبت به الخيار، وإال فال. ويثبت هذا الخيار للمشتري، فإن شاء أمضى البيع، 

الفرق بين قيمة السلعة صحيحة وقيمتها وهي  وأخذ ِعوض العيب، وهو

 معيبة، وإن شاء ردَّ السلعة، واسترد الثمن الذي دفعه إلى البائع.



: وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، رابعاً: خيار التدليس

مثاله: أن يكون عنده «. من َغشَّنا فليس منَّا: » وهذا الفعل محرم؛ لقوله 

سيارة، فيها عيوٌب كثيرة في داخلها، فيعمد إلى إظهارها بلون جميل، 

ويجعل مظهرها الخارجي براقاً حتى يخدع المشتري بأنها سليمة فيشتريها. 

ففي هذه الحالة يكون للمشتري الحق في رد السلعة على البائع واسترجاع 

 الثمن.

 شهاد على البيع:.اإل (2

اإلشهاد على البيع مستحب وليس بواجب، لقوله تعالى: }َوأَْشِهدُوا إِذَا 

[، فأمر هللا تعالى باإلشهاد عند البيع، غير أن هذا 282تَبَايَْعتُْم{ ]البقرة: 

األمر لالستحباب، بدليل قوله تعالى: }فَإِْن أَِمَن بَْعُضُكْم بَْعًضا فَْليَُؤدِّ الَِّذي 

[، فدلَّ على أن األمر إنما هو أمر إرشاٍد؛ 283ِمَن أََمانَتَهُ{ ]البقرة: اْؤتُ 

 للتوثيق والمصلحة.

وألن الشراء والبيع من األمور التي تكثر بين الناس في األسواق في حياتهم 

 اليومية، فلو أشهدوا على كل شيء، ألدَّى إلى الحرج والمشقة.

بيرة المؤجلة الثمن، مما يحتاج لكن إن كان المعقود عليه من الصفقات الك

إلى توثيق، فينبغي كتابة ذلك، واإلشهاد عليه؛ للرجوع إلى الوثيقة إذا وقع 

 خالف بين الطرفين.

 


