
 خيار الشرط :أحكام المحاضرة الثامنة: 

سمي خيار الشرط من إضافة الشيء الى سببو ، حيث ان سبب الخيار ىو      
شرط يقترن بالعقد يعطي الحق لمعاقدين او ألحدىما في فسخ العقد او إمضاءه في 
مدة معمومة، مثل أن يقول البائع : )بعتك السمعة بكذا عمى أن لي الخيار كذا يوم 

يت السمعة بكذا عمى ان لي الخيار كذا فيوافق المشتري(، او يقول المشتري : )اشتر 
 يوم ، فيوافق البائع( او ان كل منيما يشترط الخيار مدة معمومة.

وينبغي أن تكون مدة الخيار معمومة ، فاذا كانت مجيولة ، كما لو قال مشترط     
الخيار : )ولي الخيار الى ىبوب الريح ،او الى نزول المطر ، او الى األبد ، او 

فان مثل ىذه الشروط غير مقبولة في نظر الفقياء؛ وذلك الن الشرط متى شئت( 
ممحق بالعقد فال تجوز الجيالة فيو ، والن االشتراط عمى التأبيد او تعميقو عمى 

 المشيئة يوقف التصرف بالمبيع الى األبد ، وىذا يتنافى مع العقد فال يصح. 

 مشروعية خيار الشرط :       

الخيار بحديث ابن عمر رضي ا عنيما : أن رجاًل من  ثبتت مشروعية ىذا     
األنصار يدعى )حبان بن منقذ رضي ا عنو ( كان ُيخدع في البيوع فشكى الى 
رسول ا صمى ا عميو وسمم ، فقال لو : ) إذا بايعت فقل : ال خالبة ، ثم أنت 

ال  فارددىا عمى بالخيار في كل سمعة ابتعتيا ثالث ليال فإن رضيت فأمسك وا 
 0صاحبيا ( رواه بن ماجة ،ومعنى ال خالبة أي ال خديعة 

 مدة خيار الشرط :      

 اختمف الفقياء في مدة خيار الشرط عمى ثالثة مذاىب:



المذىب األول: أن خيار الشرط يصح اشتراطو ألي مدة و لو كانت طويمة ما      
و التأمل لدفع الضرر و لئال  دامت ىذه المدة معمومة ألن الخيار إنما شرع لمتروي

يقع غبن عمى العاقدين و ىذا التروي قد تدعو الحاجة إلى مدة أطول بحالو و 
بالوقت المناسب لمتأمل و التدبر و ما يصمح لو و لقول النبي صمى ا عميو وسمم: 
" و المسممون عمى شروطيم " و ألنيا مدة ممحقة بالعقد فجاز ما اتفقا عميو كاألجل 

نو حق مقدر يعتمد الشرط فيرجع في تقديره إليو و أما المدة المذكورة في الحديث و أل
و ىي الثالثة أيام فإنيا تكفى حبان و ليس في الحديث ما يمنع من الزيادة. ذىب 

 إلى ذلك الحنابمة و الصاحبان من الحنفية واالمامية.

ن خيار الشرط عمى المذىب الثاني: أن مدة خيار الشرط ثالثة أيام فأقل ؛ أل     
خالف القياس إذ ىو شرط مخالف لمقتضى العقد و قد ثبت بالنص فيقتصر عميو ، 
والنص الذي ثبت بو ىو حديث حبان السابق ذكره وقد قيده بثالثة أيام فال يتجاوز 

 ىذا الحد.

 ذىب إلى ذلك أبو حنيفة وزفر والشافعية.

الثة أيام ولكن يصح تعيين أكثر المذىب الثالث: أن األصل في خيار الشرط ث      
 من ثالثة إذا وجدت حاجة تدعو إلى ذلك. ذىب إلى ذلك مالك.

 مسقطات خيار الشرط :

 يسقط خيار الشرط بعدة أمور : 

جازتو في مدة الخيار، كأن يقول من لو الخيار: أجزت العقد،  - 1 بإمضاء البيع وا 
 أو أمضيتو، أو اخترت البيع.



بتصرف من لو الخيار بالمبيع تصرفا ال ينفذ عادة من غير المالك، فيكون ذلك  -2
مضاء لو، وبالتالي إسقاطا لخياره. وىذا إذا كان من لو الخيار  إجازة لمبيع وا 

 المشتري، فإذا كان المتصرف ىو البائع كان تصرفو فسخا لمعقد.

ولم يفسخ العقد من لو  بانتياء المدة المشروطة فإذا انتيت المدة المشروطة -3
الخيار، سواء أكان البائع أو المشتري أو كمييما، فقد لزم العقد وسقط الخيار، وال 

 يحق ألحد فسخو بعد ذلك.

 ك المبيع بيد البائع او المشتري.ويسقط الخيار أيضًا بيال -4

 وراثة الخيار : 

 واختمف العمماء في خيار الشرط ىل يورث أو ال ؟

أنو ال يورث مطمقًا ؛ وذلك الن الخيار مشيئة وارادة وىذا ال يقبل  فمذىب الحنفية 
 االنتقال الى الورثة الن الذي ينتقل الى الورثة ىو األعيان .

وقال الحنابمة إنو ال يورث إال إذا كان قد طالب بو قبل موتو فيقوم ورثتو مقامو 
 ويورث كالشفعة وحد القذف.

والشافعية واالمامية : أنو يورث مطمقًا ؛ وذلك  والقول الثالث وىو مذىب المالكية 
ألن خيار الشرط حق لمميت ، والوارث يرث جميع الحقوق التي لو وا تعالى يقول 
في آية المواريث ﴿ِلمرَِّجاِل َنِصيٌب ِممَّا َتَرَك اْلَواِلَداِن َواأْلَْقَرُبوَن َوِلمنَِّساِء َنِصيٌب ِممَّا 

[ فيشمل كل ما ترك الميت من أعيان ومن منافع أو حقوق 7َتَرَك...اآلية ﴾]النساء:
وخيار الشرط حق من الحقوق فيدخل في اآلية الكريمة فيقوم الوارث مقامو في خيار 
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