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واقتضت منهجية البحث أن أقسمه إىل متهيد قمت

في��ه بالتعريف بخي��ار الرؤية وبع��د التمهيد ذكرت
املس��ائل الفقهية املتعلقة به��ذا الخيار وهي عرش

الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة اإلميان ،والصالة مسائل وعىل النحو التايل:

والس�لام عىل م��ن أرس��له للعاملني بش�يرا ً ونذيرا ً ،املسألة األوىل :آراء الفقهاء يف خيار الرؤية.

وع�لى آل��ه وصحب��ه والتابع�ين لهم بإحس��ان إىل املسألة الثانية :املراد بالرؤية.
يوم الدين.

املسألة الثالثة :صور خاصة من الرؤية.

أما بعد  ..فقد تناولت الرشيعة اإلس�لامية كل شعبة املسألة الرابعة :العقود التي يثبت فيها خيار الرؤية.

من ش��عب الحياة تناوالً بديع��اً يف كتاب الله تعاىل املسألة الخامسة :من يثبت له خيار الرؤية.
وس��نة رس��وله الكري��م ،وأت��اح ذلك لعل�ماء األمة املسألة السادسة :أمد خيار الرؤية.

أن يتبين��وا الح��ق يف ضوء هذي��ن املصدرين ،وأن املسألة السابعة :الفسخ قبل الرؤية.

يأخذوا بيد اإلنسانية يف مدارج الرقي إىل املستوى املس��ألة الثامن��ة :حكم رصيح اإلس��قاط يف خيار
األسمى ،فقد قدموا ثروة فقهية ضخمة مبا استنبطوه الرؤية.

من أحكام واكبت تقدم الحياة وما يس��تجد فيها من املسألة التاسعة :مبطالت خيار الرؤية.

أقضي��ة وأح��داث .ومام قدم��وه لإلنس��انية هو فقه املسألة العارشة :انتقال خيار الرؤية اىل الورثة.

املعامالت والذي يت��م من خالله ضبط التعامالت هذا واين قد بذلت ما يف وس��عي م��ن اجل إخراج

التجاري��ة ،وجعلوها موزونة مبي��زان الرشيعة الذي هذه الدراس��ة املتواضعة بأفضل حلة س��عياً صادقاً

تستقيم به األس��واق وتنضبط به الترصفات املالية ،من��ي إىل توضيح هذه الجزئي��ة املهمة يف البيوع ،

ومل يرتك الفقه��اء صغرية وال كبرية إال وتعرضوا لها ف��إن كنت قد وفقت يف ذلك فه��و فضل الله تعاىل

وألبسوها الثوب الرشعي ،وليك أنال فضيلة خدمة وحسن تيس�يره ،وإن تكن األخرى ،فحسبي أين مل

جان��ب من تراثنا الفقهي ،فق��د ارتأيت أن أعمد إىل أدع لعميل هذا الكامل ،فس��عيت صادقاً ومخلصاً

تن��اول جزئية من جزئيات الخي��ار يف البيع اال وهي ألكون مم��ن نالوا رشف خدمة رشيعتنا الس��محاء،
خي��ار الرؤي��ة والتي تندرج تحت فق��ه املعامالت ،وع�لى من يجد فيه هفوة او زلة او خطأ ،ان يغفر يل
وقد وجدت يف نفيس شوقاً وهمة عالية لخدمة هذا ذلك ،ويلتمس يل عذرا ً ،وعزايئ أين قصدت خدمة
البحث هذا وقد تناولت فيه اهم املس��ائل املتعلقة الرشيعة اإلسالمية ،ومل آل يف ذلك جهدا ً.

بخيار الرؤية.

اللهم لك الحمد كام ينبغي لجالل وجهك وعظيم
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س��لطانك ،س��بحانك ،ال أحيص ثن��ا ًء عليك ،أنت

تمهيد

كام أثنيت عىل نفسك.

وص�لى الله وس��لم عىل س��يدنا محم��د وعىل اله

التعريف بخيار الرؤية
في اللغة واإلصطالح

وأصحابه أجمعني.

							

❊

❊

❊

•تعريف خيار الرؤية لغة :

َب
((الخيا ُر يف اللغة :الاِ ْس�� ُم ِم َن اال ْ
خ ِتيَارَِ ،و ُه َو طَل ُ
خ ُه))(.)1
َ
خيرْ ِ األَمرين :إِما إِمضاء الْبَيْعِ أَو ف َْس ُ
((والف��رق بني الخي��ار وب�ين االختي��ار :أن بينهام

عموماً ،وخصوصاً مطلق��اً ،فكل خيار يعقبه اختيار
وليس كل اختيار يكون مبنياً عىل خيار)) (.)2

ْب))(.)3
((ال ُر ْؤيَ ُة يف اللغة  :ال َّنظَ ُر بال َعينْ ِ وبال َقل ِ
•تعريف خيار الرؤية يف اصطالحاً:

(( ُه َو الْ ُوق ُ
ح ِّل ال َِّذي يُ ْع َر ُف ِب ِه
ح��ا ِل َوالْ َم َ
ُوف َعلىَ الْ َ
((( لس��ان العرب :محمد بن مكرم بن عىل  ،جامل الدين ،
ابن منظور ،،أبو الفض��ل ،األنصاري ،الرويفعى ،اإلفريقي

(املتوىف711 :هـ) ،الن��ارش :دار صادر – بريوت ،الطبعة:
الثالث��ة  1414 -ه��ـ ،ع��دد األج��زاء ،267/4:.15 :مادة

((خري))

((( معج��م املصطلحات واأللفاظ الفقهية :د محمود عبد
الرحمن عبد املنعم ،النارش :دار الفضيلة.64/2:

((( القاموس املحيط :محمد بن يعقوب ،مجد الدين ،أبو
طاهر ،الفريوز آبادى (املت��وىف817 :هـ) ،تحقيق :مكتب

تحقيق الرتاث يف مؤسس��ة الرس��الة ،بإرشاف :محمد نعيم
العرقس��ويس ،مؤسس��ة الرس��الة للطباعة والنرش والتوزيع،
ُ

بريوت – لبنان ،الطبعة :الثامنة 1426 ،هـ  2005 -م ،عدد
األجزاء(( ،1285/1:1 :فصل الراء)).
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صليِ ُّ ِم ْن الْ َمبِيعِ)) (.)1
ْصو ُد الأْ َ ْ
الْ َمق ُ

•املسألة األوىل :آراء الفقهاء يف خيار الرؤية:

577

ق��ال الس��مرقندي( )4م��ن الحنفي��ة :ق��ال أصحابنا
(رحمهم الله) :إن خي��ار الرؤية مرشوع يف رشاء ما

الق��ول األول :إن خي��ار الرؤي��ة ثابت رشع��اً دون مل يره املشرتي فيجوز الرشاء ويثبت له الخيار(.)5
الحاج��ة إىل إتفاق بني البائع واملش�تري وهو قول
الحنفية والقول القديم للشافعي( )2وأشهر الروايتني

يف مذهب أحمد(،)3

بريوت1420 ،هـ ،228-225/6 :2000 -ديوان اإلسالم:

محم��د بن عب��د الرحمن ب��ن الغزي ،ش��مس الدي��ن ،أبو
املعايل (ت1167 :هـ) تحقيق :س��يد كرسوي حسن ،دار
الكتب العلمية ،ب�يروت – لبنان ،ط 1411 ،1هـ 1990 -

((( مجل��ة االح��كام العدلية :لجنة مكونة م��ن عدة علامء م)39-38/1:

وفقهاء يف الخالفة العثامنية ،تحقيق :نجيب هواويني ،نور ((( محم��د بن أحمد بن أيب أحمد ،أب��و بكر ،عالء الدين،
ِ
السمرقندي :فقيه ،من كبار الحنفية .أقام يف حلب ،واشتهر
تجارت كتب ،آرام باغ ،كراتيش.64/1:
محمد ،كارخانه

((( محمد بن ادريس بن العباس ،ابو عبد الله ،الش��افعي ،بكتابه تحف��ة الفقهاء ،وله كتب أخرى ،منها األصول( ،ت
االم��ام ،زين الفقه��اء وتاج العلامء ،ولد س��نة 150هـ بغزة 540هـ(.ينظ��ر :األعالم :خري الدي��ن بن محمود بن محمد

وقيل بعس��قالن وقيل باليمن ،ونشأ مبكة ،وكتب العلم بها ،بن عيل بن فارس ،الزركيل ،الدمشقي (ت1396 :هـ) ،دار

ومبدينة الرس��ولﷺ وقدم بغداد مرتني وحدث بها ،وخرج العلم للماليني ،ط 2002 ،15م.)317/5 :

اىل م�صر فنزلها اىل حني وفاته ع��ام 204هـ(ينظر :تاريخ ((( ينظ��ر :تحف��ة الفقهاء :محمد بن أحم��د بن أيب أحمد،

بغ��داد أحمد بن ع�لي بن ثابت ب��ن أحمد بن مه��دي ،أبو عالء الدين ،أبو بكر السمرقندي (ت540 :هـ) ،دار الكتب
بكر ،الخطيب ،البغ��دادي (ت463 :هـ) ،تحقيق :الدكتور العلمية ،بريوت– لبنان ،ط 1414 ،2هـ 1994-م،81/2 :

بش��ار عواد مع��روف ،دار الغرب اإلس�لامي–بريوت،ط ،1بدائ��ع الصنائ��ع يف ترتيب الرشائع :أبو بكر بن مس��عود بن

1422ه��ـ2002-م ،404-392/2 :تاري��خ دمش��ق :عيل أحمد ع�لاء الدين الكاس��اين الحنف��ي (ت587:هـ) ،دار
بن الحس��ن بن هبة الله ،أبو القاسم ،املعروف بابن عساكر الكتب العلمية ،ط1406 ،2هـ1986-م ،292/5 :املحيط

(ت571:هـ)،تحقيق :عمرو بن غرامة العمروي ،دار الفكر الربه��اين :محمود بن أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن َما َزةَ،
للطباعة والنرش والتوزيع1415 ،هـ1995-م.)278/51 :

بره��ان الدين أبو املعايل البخ��اري الحنفي (ت616:هـ)،

((( أحم��د بن حنبل بن هالل بن أس��د بن إدريس ،أبو عبد تحقيق :عبدالكريم س��امي الجن��دي ،دار الكتب العلمية،
الل��ه ،الش��يباين ،املروزي ،اإلمام ،ش��يخ الس��نة الصابر .،بريوت–لبن��ان ،ط 1424 ،1ه��ـ ،531/9 :2004-األم:
صاح��ب املذه��ب .ومصنف املس��ند ،قال امل��زين :قال محم��د بن إدريس ،أبو عبدالله الش��افعي املطلبي القريش

الشافعي :رأيت شابا إذا قال حدثنا قال الناس كلهم صدق .امليك (ت204:ه��ـ) ،دار املعرفة–ب�يروت ،بدون طبعة،

قلت :م��ن هو؟ ،قال :أحم��د بن حنبل ،تويف ببغداد س��نة 1410ه��ـ1990-م ،237/3 ،38/3:ال�شرح الكبري عىل
241هـ(.ينظ��ر :الوايف بالوفيات :ص�لاح الدين خليل بن م�تن املقنع :عب��د الرحمن بن محمد بن أحم��د بن قدامة،
أيبك ب��ن عبدالله ،الصفدي (املت��وىف764 :هـ) ،تحقيق :ش��مس الدين ،أبو الفرج ،املقديس ،الجامعييل ،الحنبيل
أحم��د األرن��اؤوط وت��ريك مصطف��ى ،دار إحي��اء الرتاث– (ت682 :هـ) ،دار الكتاب العريب للنرش والتوزيع.25/4 :
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الق��ول الث��اين :إن خي��ار الرؤية ال يثب��ت إال إذا الق��ول الثالث :نفي خي��ار الرؤية مطلق��اً وهو قول

اش�ترط املش�تري ذلك عن��د رشاء الع�ين الغائبة اإلم��ام الش��افعي الجدي��د ويف رواي��ة ع��ن اإلمام
وه��و املفهوم م��ن ق��ول املالكية قال ابن رش��د احمد(.)4

القرطبي( :)1يجوز بي��ع الغائب من غري صفة عىل ومام استدل به أصحاب القول األول:
َ َ َ َّ هَّ ُ ۡ
ۡ
َ
َ
ََ
َ
رشط الخي��ار خيار الرؤية ،وخي��ار الرؤية عندهم  -1ق��ال تعاىل ﵟوأح��ل ٱلل ٱلبي��عﵞ ﵝالبق��رة ِ الآية ﵕﵗﵒﵜ

أش��به بخيار ال�شرط( ،)2ألن��ه يجب ع�لى العاقد فعموم هذه اآلية يش��مل بيع العني الغائبة ،وال ميكن أن

اش�تراطه ليصح بيع الغائب (.)3

((( محم��د ب��ن أحمد ب��ن أحم��د بن رش��د ،أب��و الوليد،

يخرج منه إال بيع منعه الكتاب أو السنة أو اإلجامع.

 -2ما روي عن أىب هريرة( )5قال :قال رس��ول الله ﷺ:

القرطبي ،املاليك ،اإلمام ،العالمة ،ش��يخ املالكية ،قايض ولد ماديك ،املوريتاين ،مكتبة الرياض الحديثة ،الرياض،
الجامع��ة بقرطبة ،كان فقيها عاملاً ،حافظاً للفقه ،مقدماً فيه اململك��ة العربية الس��عودية ،الطبع��ة :الثاني��ة1400 ،هـ-

ع�لى جميع أهل عرصه ،عارفاً بالفت��وى ،بصريا ً بأقوال أمئة 1980م ،عدد األج��زاء ،678/2:2 :بداية املجتهد ونهاية
املالكية ،من تصانيفه كتاب املقدمات ،تويف سنة 520هـ .املقتصد :محم��د بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رش��د،

(ينظر :س�ير اع�لام النبالء :محمد بن أحم��د بن عثامن بن أب��و الوليد ،القرطبي ،الش��هري بابن رش��د الحفيد(املتوىف:
قَايمْ��از ،ش��مس الدين ،أبو عب��د الله ،الذهب��ي (املتوىف 595 :ه��ـ) ،دار الحدي��ث – القاه��رة ،الطبعة :ب��دون طبعة،

748هـ) ،تحقيق  :مجموعة من املحققني بإرشاف الش��يخ 1425هـ  2004 -م ،عدد األجزاء.174/4:3 :

شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الثالثة ((( 1405 ،ينظر :األم ،237/3:مخترص املزين :إسامعيل بن يحيى

هـ  1985 -م.)502-501/19 :

بن إس�ماعيل ،أب��و إبراهي��م  ،املزين (املت��وىف264 :هـ)،

((( وهو عبارة عن كون العاقد يبيع السلعة أو يشرتيها برشط دار املعرف��ة – ب�يروت410 ،ه��ـ1990-م ،ع��دد األجزاء:

أن يكون له الخيار يف إمضاء العقد أو فسخه .فمعنى قولهم  ،172/1:8املغني :عبد الله بن أحمد بن محمد ،املقديس،

خيار الرشط :الخي��ار الثابت بالرشط ،فيصح للمتبايعني أن موف��ق الدين ،أب��و محمد  ،الش��هري بابن قدام��ة (املتوىف :

يشرتطا الخيار كام يصح ألحدهم .وكذلك يصح أن يشرتطاه 620هـ) ،تحقيق :د .عبد الله بن عبد املحس��ن الرتيك ،ود.
ألجنبي عنهام كأن يقول :اش�تريت منك هذه الس��لعة عىل عبد الفتاح محمد الحلو ،عامل الكتب ،الرياض  -السعودية،
أن يك��ون الخيار لفالن (.الفقه عىل املذاهب األربعة :عبد الطبعة :الثالثة1417 ،هـ 1997 -م.32-31/6:

الرحمن بن محمد عوض ،الجزيري (املتوىف1360 :هـ) ((( ،عب��د الرحم��ن بن صخر ،أب��و هري��رة ،الدويس ريض

دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،الطبعة :الثانية 1424 ،الل��ه عنه ،صاحب رس��ول الل��ه ﷺ وأكرث الصحاب��ة رواية
هـ  2003 -م ،عدد األجزاء.)158/2 :5 :

عنه ،اختلف يف اس��مه كثريا ً ،تويف سنة 59هـ(.ينظر :سري

((( ينظ��ر :ال��كايف يف فقه أه��ل املدينة :يوس��ف بن عبد السلف الصالحني :إسامعيل بن محمد بن الفضل بن عيل،

الل��ه بن محمد ب��ن عبد الرب بن عاصم ،أب��و عمر ،النمري ،أبو القاسم ،القريش الطليحي ،التيمي ،األصبهاين ،امللقب
القرطبي (املتوىف463 :ه��ـ) ،تحقيق :محمد محمد أحيد بقوام الس��نة (املتوىف535 :هـ) ،تحقيق :د .كرم بن حلمي
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«من اشرتى شيئاً مل يره فهو بالخيار إذا رآه »(.)1

الحديث .

إن الخيار ال يثبت إال يف عقد صحيح .

 -3روي ((أن عث�مان( )4وطلح��ة(( )5ريض الله عنهام)

((هذا يرويه عمر بن إبراهيم الكردي( ،)2وهو مرتوك

الخت�لي ،وغريهم ،وكان غ�ير ثقة ،ي��روي املناكري(.تاريخ

وجه الداللة:
واعرتض:

ويحتمل أنه بالخيار بني العقد عليه وتركه)) .

()3

بغداد.)36/13:

بن فرحات بن أحم��د ،دار الراية للنرش والتوزيع ،الرياض ((( :املغني.32/6 :

 ،542-537أس��د الغابة يف معرف��ة الصحابة :عيل بن أيب ((( عثامن بن عفان بن أىب العاص بن أمية بن عبد ش��مس
الك��رم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد ،أبو ب��ن عبد مناف ،وكان له ثالث كن��ى أبو عمرو وأبو عبد الله

الحس��ن ،الش��يباين الجزري(املتوىف630 :ه��ـ) ،تحقيق :وأبو ليىل ،ولد يف الس��نة السادسة بعد الفيل ،زوجه رسول

عيل محمد معوض  -عادل أحمد عبد املوجود ،دار الكتب الل��ه ﷺ ابنتيه :رقية ثم أم كلث��وم ،واحدة بعد واحدة ،وهو
العلمية ،الطبعة :األوىل1415 ،هـ  1994 -م.)511/3 :

أحد العرشة املشهود لهم بالجنة ،وثالث الخلفاء استخلف

((( س��نن البيهقي :أحمد بن الحس�ين بن ع�لي ،أبو بكر ،عن شورى بعد استشهاد س��يدنا عمر بن الخطاب ،حورص
البيهقي ،مؤلف الجوهر النقي :عيل بن عثامن ،املارديني ،من قبل الخوارج واستشهد بعد أن طعن مبشقص سنة 35هـ

الش��هري بابن الرتكامين ،عالء الدين ،مجلس دائرة املعارف ودفن يف املدينة(.ينظر :مش��اهري عل�ماء األمصار وأعالم
النظامي��ة الكائنة يف الهند ببلدة حي��در آباد ،الطبعة :األوىل فقه��اء األقطار :محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ

ـ  1344ه��ـ ،عدد األج��زاء268/10:5 :برق��م10729:؛ بن معبد ،أبو حاتم  ،التميمي  ،الدارمي ،البُستي (املتوىف:

حدي��ث البيهق��ي ع��ن مكحول يرفع��ه إىل النب��ي ﷺ وهو 354هـ) ،حقق��ه ووثقه وعلق عليه :م��رزوق عىل ابراهيم،
مرس��ل واملرسل حجة عند أكرث أهل العلم ،وينظر :اللباب دار الوف��اء للطباعة والنرش والتوزي��ع – املنصورة ،الطبعة:

يف رشح الكت��اب :عب��د الغن��ي ب��ن طالب بن ح�مادة بن األوىل  1411ه��ـ  1991 -م ،ع��دد األجزاء،24-23 :1 :
إبراهيم ،الغنيمي ،الدمش��قي ،امليداين ،الحنفي (املتوىف :االس��تيعاب يف معرفة األصحاب :يوس��ف بن عبد الله بن
1298هـ) ،حققه ،وفصله ،وضبطه ،وعلق حواشيه :محمد محمد بن عبد الرب ب��ن عاصم ،أبو عمر ،النمري ،القرطبي
محيي الدين عبد الحميد ،املكتبة العلمية ،بريوت – لبنان( ،املت��وىف463 :ه��ـ) ،تحقيق :عيل محم��د البجاوي ،دار
عدد األجزاء.15/4:2 :

الجي��ل ،بريوت ،الطبع��ة :األوىل 1412 ،ه��ـ  1992 -م،

((( عم��ر بن إبراهيم بن خالد بن عب��د الرحمن أبو حفص عدد األجزاء.)1044-1037/3 :4 :

يع��رف بالكردي ،موىل بني هاش��م حدث ع��ن عبد امللك ((( طلح��ة ب��ن عبيد الله بن عثامن بن عم��رو بن كعب بن

بن عمري ،وموىس بن عبد امللك بن عمري ،وابن أيب ذئب ،س��عد بن تيم  ،أب��و محمد ،القريش التيم��ي ،يعرف بطلحة
وأيب معرش ،وس��فيان الثوري ،وش��عبة ،وحامد بن س��لمة ،الخ�ير ،وطلحة الفياض ،وه��و من الس��ابقني األولني إىل
وزائدة ويحيى بن س��لمة بن كهيل ،ومرحوم بن عبد العزيز .اإلس�لام ،وهو أحد العرشة املش��هود لهم بالجنة ،أبىل يوم

روى عنه عبد الله بن أيوب املخرمي ،وأحمد بن محمد بن أحد بالء عظيامً ،ووقى رس��ول الله ﷺ بنفس��ه ،واتقى عنه

العالء ،وإبراهيم بن الوليد الجش��اش ،وإس��حاق بن سنني النبل بيده حتى ش��لت إصبعه ،استش��هد يوم الجمل س��نة
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تبايع��ا ماالً بالكوف��ة( ،)1فقال عث�مان :يل الخيار ألين فقىض الخي��ار لطلحة وال خيار لعث�مان ،فاتفق هؤالء
بعت ما مل أر .وقال طلحة :يل الخيار ألين إبتعت ما مل الثالثة بحرضة أصحاب

أر ،فحكام(ريض الله عنهام) بينهام جبري بن مطعم( ،)2رس��ول الله ﷺ ع�لى جواز بيع يشء غائ��ب عن بائعه
وعن مشرتيه))(.)3

36هـ(.ينظر :أس��د الغابة ،84/3 :الكاش��ف يف معرفة من واعرتض:

ل��ه رواية يف الكتب الس��تة :محمد بن أحم��د بن عثامن بن
قَايمْ��از ،ش��مس الدين ،أبو عب��د الله ،الذهب��ي (املتوىف:

يحتمل أنه�ما تبايعا بالصفة  ،عىل أنه قول صحايب

748هـ) ،تحقيق :محمد عوامة أحمد محمد منر الخطيب ،ويف كون��ه حج��ة خ�لاف ،وال يعارض ب��ه حديث
دار القبلة للثقافة اإلس�لامية  -مؤسس��ة علوم القرآن ،جدة ،رسول الله ﷺ.
الطبعة :األوىل 1413 ،هـ  1992 -م .)514 :

(( -4إن عدم الرؤية مينع متام الصفقة))(.)4

َ
((( الكُوفةُ :بالضم :املرص املش��هور بأرض بابل من سواد (( -5إن جهال��ة الوصف تؤث��ر يف الرضا فتوجب خلالً
العراق ويس��ميها قوم خد العذراء ،ق��ال أبو بكر محمد ابن

القاس��م :سميت الكوفة الس��تدارتها أخذا من قول العرب:

فيه ،واختالف الرضا يف البيع يوجب الخيار))(.)5

رأي��ت كوفان��اً وكوفان��اً ،بض��م ال��كاف وفتحه��ا ،للرميلة (( -6إن من الجائز اعرتاض الندم ملا عىس ال يصلح له
املستديرة ،وقيل :س��ميت الكوفة كوفة الجتامع الناس بها

م��ن قولهم :قد تكوف الرمل(.ينظر :معجم البلدان :ياقوت الرحمن بن يوسف  ،جامل الدين ابن الزيك أيب محمد ،أبو
بن عبد الله ،ش��هاب الدين ،أبو عبد الله ،الرومي ،الحموي الحجاج ،القضاعي ،الكلب��ي ،املزي (املتوىف742 :هـ)،

(املتوىف626 :ه��ـ) ،دار صادر ،بريوت ،الطبع��ة :الثانية ،تحقيق :د .بش��ار عواد معروف ،مؤسس��ة الرسالة  -بريوت،

 1995م ،عدد األجزاء.)490/4 :7 :

الطبع��ة :األوىل ،1980 – 1400 ،ع��دد األج��زاء:35 :

((( جب�ير بن مطعم ب��ن عدي بن نوفل اب��ن عبد مناف بن .)509-506/4

قيص ب��ن كالب .أبو محم��د  -ويقال أبو ع��دي ،القريش ((( ،رشح معاين اآلثار :أحمد بن محمد بن س�لامة بن عبد
امليك له صحبة ورواية عن النبي ﷺ ،أسلم قبل عام خيرب ،امللك بن س��لمة ،أبو جعفر ،األزدي ،الحجري ،املرصي،

وقي��ل :يوم الفتح .وكان من أنس��ب قريش لقريش وللعرب املعروف بالطحاوي (املتوىف321 :هـ) ،تحقيق :ش��عيب

قاطبة ،تويف س��نة 58هـ وقيل س��نة 59هـ(.ينظر :مخترص األرنؤوط ،مؤسس��ة الرس��الة ،الطبعة :األوىل  1415 -هـ،
تاريخ دمش��ق :مخترص تاريخ دمش��ق محمد ب��ن مكرم بن  1494م ،ع��دد األج��زاء ،361/4 :16 :باب رشاء اليشء
ع�لى ،جامل الدين ،ابن منظور ،أب��و الفضل ،االنصاري ،الغائب ،برقم .6805

الرويفع��ى ،اإلفريقى (املتوىف711 :ه��ـ) ،تحقيق :روحية ((( ينظ��ر :بدائ��ع الصنائع :أب��و بكر بن مس��عود بن أحمد
النح��اس ،ري��اض عب��د الحميد م��راد ،محمد مطي��ع ،دار  ،ع�لاء الدي��ن ،الكاس��اين ،الحنفي (املت��وىف587 :هـ)،

الفكر للطباعة والتوزيع والنرش ،دمش��ق – س��وريا ،الطبعة :الن��ارش :دار الكتب العلمي��ة ،الطبعة :الثاني��ة1406 ،هـ -

األوىل 1402 ،هـ 1984 -م ،عدد األجزاء1986 -377/5 :29 :م.292/5 :

 ،9/6تهذي��ب الكامل يف أس�ماء الرجال :يوس��ف بن عبد ((( املصدر السابق.

«خيار الرؤية في الفقه اإلسالمي»

د .سيف عبد الوهاب عبد الرزاق الحلبويس

581

إذا رآه فيحتاج إىل التدارك فيثبت الخيار إلمكان التدارك الت��ي س��اقوها ،ولتحقق م��راد البيع بالرؤي��ا ،والله
عند الندم نظرا ً له))(.)1

 -7قياساً عىل خيار الرجعة( )2الثابت رشعاً نظرا ً للزوج
متكيناً له من التدارك عند الندم(.)3

تعاىل اعلم.

•املسألة الثانية :املراد بالرؤية:

((إن امل��راد بالرؤية ه��و العلم باملقص��ود فالرؤية

•ومام استدل به أصحاب القول الثالث

هنا ه��و من عموم املج��از عرب بالرؤي��ة عن العلم

()4

املجازي وه��ذا لوجود مس��ائل اتفاقي��ة ال يكتفى

 -1م��ا روي عن أيب هريرة ،قال« :نهى رس��ول الله باملقصود فصارت حقيقة الرؤي��ة من أفراد املعنى
ﷺ عن بيع الحصاة ،وعن بيع الغرر»

(( -2ألنه باع ما مل ي��ره ومل يوصف له ،فلم يصح ،بالرؤية فيه��ا مثل ما إذا كان املبيع مام ال يعرف إال
كبي��ع النوى يف التمر ،وألنه ن��وع بيع فلم يصح مع بالشم كمسك اشرتاه وهو يراه فإنه إمنا يثبت الخيار

الجهل بصفة املبيع))(.)5

له عند شمه فله الفسخ عند شمه بعد رؤيته ،وكذا لو

الراج��ح :رج��ح ل��دي رأي أصحاب الق��ول األول رأى شيئاً ثم اش�تراه فوجده متغريا ً؛ ألن تلك الرؤية

بثب��وت خي��ار الرؤي��ة يف البيع؛ وذلك لق��وة األدلة غري معرفة للمقصود اآلن)) (.)6
((( بدائع الصنائع.292/5:

((( هي املراجعة(( :وهي عبارة عن ارتجاع املطلق مطلقته
عىل حكم النكاح األول ،وهي تثبت يف كل مطلقة برصيح
الط�لاق بعد الدخ��ول ما مل يس��توف جملة ع��دد الطالق

ويف رؤية ما س��بيل العلم به الرؤية ال يش�ترط رؤية
جميعه ،بل يكفي رؤية ما يدل عىل العلم باملقصود،

ويختلف ذلك بني كون املحل شيئاً واحدا ً ،أو أشياء

متعددة ،ففي اليشء الواحد يعترب رؤية ما يدل عىل

عليه��ا ومل يحصل يف مقابلة طالقه��ا عوض ويعترب بقاؤها العلم باملقص��ود فليس رؤية الجميع رشطاً لبطالن
يف الع��دة)) (.الجوهرة النرية :أبو بك��ر بن عيل بن محمد ،خيار الرؤية؛ ألن رؤية الجميع قد تكون متعذرة كام
الح��دادي ،العبادي ،ال َّزب ِِيد ّي ،اليمن��ي ،الحنفي (املتوىف :إذا كان عب��دا ً أو جارية ف��إن يف رؤية جميع بدنهام

800ه��ـ) ،املطبع��ة الخريية ،الطبع��ة :األوىل1322 ،هـ:
.)50/2

((( ينظر :بدائع الصنائع .292/5 :

رؤية عورتهام ،وذلك يف العبد ال يجوز أصالً فسخ
العقد أو مل يفس��خ ،ويف االمة لو فسخ العقد بخيار

((( صحي��ح مس��لم :مس��لم بن الحج��اج ،أبو الحس��ن ،الرؤي��ة بعد رؤية عورتها كان النظر يف عورتها واقعاً
القش�يري ،النيسابوري (املتوىف261 :هـ) ،تحقيق :محمد

ف��ؤاد عبد الباقي ،دار إحياء ال�تراث العريب – بريوت ،عدد ((( تب�ين الحقائ��ق رشح كنز الدقائق :عث�مان بن عيل بن

األج��زاء ،1153/3 :5 :ب��اب بطالن بيع الحص��اة ،والبيع محج��ن ،البارع��ي ،فخ��ر الدي��ن الزيلع��ي ،الحنفي (ت:
الذي فيه غرر ،برقم.1513:

((( املغني.32/6 :

743ه��ـ) ،املطبعة الكربى األمريية  -بوالق ،القاهرة ،ط،1
 1313هـ ،24/4:وينظر :املبدع يف رشح املقنع.4:24 :
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يف غري امللك؛ ألن العقد ارتفع بالفس��خ من أصله  .2الرؤي��ة يف امل��اء ملا ميكن أخذه م��ن غري اصطياد
فصار كأنه مل يكن ف��كان النظر الواقع حراما ً ،وكذا قال بعضهم :يس��قط خياره؛ ألنه رأى عني املبيع ،وقال

إذا كان املبيع ثوبا ً مطويا ً فإن البائع يترضر بانكسار بعضهم ال يس��قط ،وهو الصحي��ح؛ ألن املبيع ال يرى
ثوبه بالطي والنرش فيكتفى برؤية ما يدل عىل العلم يف املاء عىل حاله بل يرى أكرب مام كان فهذه الرؤية ال

باملقصود عىل حسب اختالف املقاصد(.)1

تعرف املبيع(.)4

أما األش��ياء املتع��ددة فهي إم��ا أن تك��ون متفاوتة  .3الرؤية للمس��تثنى منه ال تسقط خياره بل يجب رؤية
اآلحاد كالثياب والدواب والبيض والجوز فال بد من املستثنى أيضاً فلو اشرتى دارا واستثنى منه بيتاً معيناً ال

رؤي��ة كل واحد؛ ألن رؤية البع��ض ال تعرف الباقي بد من رؤية املستثنى فكام يشرتط رؤية املبيع لسقوط
لتف��اوت يف آح��اده .أو ال يكون متف��اوات اآلحاد الخي��ار يش�ترط رؤي��ة املس��تثنى؛ ألن جهال��ة وصف
كاملكي��ل واملوزون يكتفى برؤية واحد منهام؛ ألن املستثنى توجب جهالة يف املستثنى منه(.)5

برؤية البعض يع��رف الباقي لعدم التفاوت ،وعالمة  .4الرؤي��ة من خل��ف زجاج تكفي عن��د ايب حنيفة(،)6

ع��دم التف��اوت أن يع��رض بالنم��وذج إال أن يكون ويف رواية أخرى عن��ه انها ال تكفي حتى يرى ما فيه أو
الباق��ي أردأ منها ،فعىل هذا إذا نظر إىل وجه الصربة ما خلفه دون حائل وهو قول الشافعية(.)7

بطل الخيار؛ ألنه يع��رف الباقي؛ ألنه مكيل يعرض

بالنموذج(. )2

•املسألة الثالثة :صور خاصة من الرؤية:

الدين ،أبو بكر ،السمرقندي ( ،املتوىف :نحو 540هـ) ،دار

الكتب العلمي��ة ،بريوت – لبنان ،الطبعة :الثانية 1414 ،هـ

 1994 -م.88/2 :

 .1الرؤية يف املرآة إىل املبيع ال تس��قط خياره؛ ألنه ما ((( ينظر :البحر الرائق رشح كنز الدقائق.33/6:

رأى عينه بل رأى مثاله(.)3

((( ينظر :البحر الرائق رشح كنز الدقائق.33/6:

((( النعامن بن ثاب��ت بن زوطى ،الفقيه ،الكويف ،صاحب

((( ينظ��ر :العناي��ة رشح الهداي��ة :محم��د ب��ن محمد بن املذهب ،ولد س��نة 80هـ  ،وروى عن عطاء بن أيب رباح،
محمود ،أكمل الدين ،أبو عبد الله ابن الش��يخ شمس الدين ونافع ،وس��لمة ،وخلق كثري ،وتفقه بحامد وغريه حتى برع
ابن الش��يخ :جامل الدين ،الرومي ،البابريت (ت786 :هـ) ،يف الفقه والرأي وساد أهل زمانه ،تويف سنة 150هـ( .ينظر:

دار الفكر ،بدون طبعة وبدون تاريخ.342/6 ،

النج��وم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة :يوس��ف بن تغري

((( ينظر :العناية رشح الهداية ،342/6 :البحر الرائق رشح بردي بن عبد الله ،جامل الدين ،أبو املحاس��ن ،الظاهري،

كن��ز الدقائق :زين الدين بن إبراهي��م بن محمد ،املعروف الحنفي (ت874 :هـ) ،وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ،دار

باب��ن نجي��م امل�صري (املت��وىف970 :ه��ـ) ،دار الكتاب الكتب ،مرص ،عدد األجزاء.)15-12/2 :16 :
اإلسالمي ،الطبعة :الثانية  -بدون تاريخ.31/8 ،

((( ينظ��ر :تحفة الفقهاء ،81/2:بدائ��ع الصنائع يف ترتيب

((( ينظر :تحفة الفقهاء :محمد بن أحمد بن أيب أحمد ،عالء الرشائ��ع ،294/5:حاش��ية الرميل الكب�ير ،مطبوع بهامش
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 .5الرؤي��ة يف املطعومات ال تكف��ي وال بد من الذوق إذا كان عين��اً فإنه يثبت الخيار فيه للمس��لم إليه(،)5

ألنه املعرف للمقصود من وراء س��تار ال تس��قط خيار وق��د حرص الش��لبي( )6خيار الرؤي��ة يف أربعة أنواع
الرؤية؛ ألنها رؤية غري حقيقية(.)1

من العقود حيث قال :وأعل��م أن خيار الرؤية يثبت

•املس��ألة الرابع��ة :العق��ود التي يثب��ت فيها خيار يف أربع��ة مواضع ليس غ�ير رشاء األعيان واإلجارة
الرؤية:

والصلح عن دعوى مال عىل عني والقسمة ،وعرف

يثبت خيار الرؤي��ة يف عقد البيع ،ويثبت فيه الخيار م��ن هذا أن��ه ال يك��ون يف الدي��ون ف�لا يكون يف
للمشرتي ،وكذلك يثبت الخيار للبائع اذا كان الثمن املسلم فيه وال يف األمثان الخالصة ،بخالف ما لو

عين��اً ومل يره البائع( ،)2وكذلك يثبت خيار الرؤية يف كان املبيع إناء من أحد النقدين فإن فيه الخيار ،ولو
عقد أجارة األعيان كإجارة دار بعينها أو زرع األرض تبايعا مقايضة ثبت الخيار لكل منهام ومحله كل ما
ويف ه��ذه الحال��ة يكون عق��د اإلجارة ق��د تم بني كان يف عقد ينفسخ بالفسخ ال ما ال ينفسخ كاملهر
الطرفني دون أن يرى املس��تأجر العني املؤجرة( ،)3وبدل الصلح عن القصاص وبدل الخلع وأن كانت
وكذل��ك يثبت ه��ذا الخي��ار يف الصل��ح ويف عقد أعيان��اً؛ ألنه ال يفي��د فيها؛ ألن الرد مل��ا مل يوجب

القس��مة يثبت يف قسمة غري املثليات ،ويثبت خيار االنفس��اخ بقي العقد قامئ��اً وقيامه يوجب املطالبة

الرؤية يف عقد االستصناع للمستصنع( ،)4وال يكون بالع�ين ال مبا يقابلها من القيم��ة فلو كان له أن يرده
خيار الرؤية يف املسلم فيه وال يف األمثان الخالصة كان له أن يرده أبدا ً (.)7

كالدراهم والدنانري بخالف ما إذا كان املبيع إناء من

أح��د النقدين فإن فيه الخيار وأما رأس مال الس��لم ((( ينظر :حاش��ية اب��ن عابدين :اب��ن عابدي��ن ،دار الفكر
للطباعة والنرش -بريوت1421 -هـ 2000 -م.593/4:

((( أحم��د بن يونس ،ش��هاب الدين امل�صري ،الحنفي،

كتاب أسنى املطالب يف رشح روض الطالب ،دار الكتاب املع��روف بابن الش��لبي .كان عامل��اً ،كري��م النفس ،كثري
اإلسالمي.96-95/1 :

((( ينظر :العناية رشح الهداية.344/6 :

الصدقة عىل الفقراء واملساكني ،ذا حياء وعلم وعفو ،تويف

س��نة (.947ينظر :الكواكب الس��ائرة بأعيان املئة العارشة:

((( ينظ��ر :االختي��ار لتعليل املختار :عب��د الله بن محمود محمد بن محمد الغزي ،نجم الدين (املتوىف1061 :هـ)،
ب��ن مودود املوص�لي البلدحي ،مجد الدي��ن ،أبو الفضل ،تحقي��ق :خلي��ل املنص��ور ،دار الكتب العلمي��ة ،بريوت –
الحنف��ي (املت��وىف683 :ه��ـ) ،مطبعة الحلب��ي  -القاهرة ،لبنان ،الطبعة :األوىل 1418 ،هـ  1997 -م ،عدد األجزاء:

 1356هـ  1937 -م ،عدد األجزاء.15/5:2 :

.)116/3:2

((( ينظر :االختيار لتعليل املختار .38/2

ابن عابدين.593/4:

((( املصدر السابق.51/2:

((( ينظر :تبني الحقائق رشح كنز الدقائق ،24/4:حاش��ية
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•املسألة الخامسة :من يثبت له خيار الرؤية:

مبثل��ه كام لو باع عبدا ً عىل أنه معيب فإذا هو س��ليم ال

القول األول :إن خيار الرؤية يثبت للمش�تري فقط ،يثبت للبائع فيه الخيار(.)3

وليس للبائع خي��ار الرؤية فيام باعه ومل يره ،وذلك ومام استدل به أصحاب القول الثاين :

كمن ورث عيناً من األعيان يف بلد فباعه قبل رؤيته -1 ،إن ((البي��ع يتم برض��ا املتعاقدين ف��إذا انتفى رضا

وهو آخ��ر القولني عن أيب حنيف��ة ،وهو أحد قويل أحده�ما لعدم الرؤية فك��ذا رضا اآلخ��ر إذ ال يثبت به

الش��افعي ،ويف بي��ع املقايض��ة يثبت خي��ار الرؤية املل��ك وال يزول ب��ه إال بالرضا وه��و بالعلم بأوصاف

للطرفني(.)1

املبيع وذلك بالرؤية؛ وألنه خيار يثبت ألحد املتعاقدين

الق��ول الث��اين :إن خي��ار الرؤية يثب��ت للبائع الذي فوج��ب أن يثب��ت لآلخر اعتب��ارا ً بخيار ال�شرط وخيار
ب��اع ما مل يره ،وكذلك للمش�تري الذي اش�ترى ما العيب))(.)4

مل يره وه��و القول القديم امل��روي عن أيب حنيفة -2 ،نص حدي��ث البيع الذي تم بني بني س��يدنا عثامن
وهو املش��هور من مذهب الش��افعية ،وقول لإلمام وسيدنا طلحة (ريض الله عنهام) املثبت لخيار الرؤية،

احمد(.)2

ومام استدل به أصحاب القول األول:

 -1ن��ص حدي��ث البيع الذي تم بني بني س��يدنا عثامن
وسيدنا طلحة ريض الله عنهام املثبت لخيار الرؤية.

وق��د وجه الحديث عىل أن الخيار املعترب يف الحديث
هو للبائع واملشرتي عىل ٍ
حد سواء.

•واعرتض من وجهني:

الوجه األول :إن هذا الخرب هو ((قول جبري وطلحة

 -2إن خيار الرؤية إمنا يثبت للمش�تري باعتبار أنه يظنه  ،وق��د خالفهام عثامن ،وقوله أوىل؛ ألن البيع يعترب
خريا ً مام رأى ف�يرده لفوات الوصف املرغوب فيه ولو في��ه الرىض منه�ما ،فتعت�بر الرؤية الت��ي هي مظنة

رده البائع لرده باعتبار أنه أزيد مام ظنه والخيار ال يثبت الرىض منهم))ا(.)5

((( ينظر :رشح فت��ح القدير :محمد بن عبد الواحد ،كامل ((( ينظر :املبس��وط ،129/13 :تب�ين الحقائق رشح كنز
الدي��ن ،الس��يوايس (املتوىف681:ه��ـ) ،دار الفك ،مكان الدقائق.25/4:

الن�شر ب�يروت ،339-338/6 :البي��ان يف مذه��ب االمام ((( تبني الحقائق رشح كنز الدقائق ،25/4:وخيار العيب:
الش��افعي :يحي��ى ب��ن أيب الخري بن س��امل ،أبو الحس�ين ،هو أن يخت��ار رد املبيع إىل بائعه بالعيب(.التعريفات :عيل

العمراين ،اليمني ،الش��افعي (املت��وىف558 :هـ) ،تحقيق :بن محمد بن ع�لي الزين الرشيف ،الجرج��اين (املتوىف:
قاس��م محمد النوري ،دار املنهاج – جدة ،الطبعة :األوىل816 ،ه��ـ) ،ضبطه وصحح��ه جامعة من العل�ماء بإرشاف

 1421هـ 2000 -م ،عدد األجزاء.84/5 :13 :

النارش ،دار الكتب العلمية ب�يروت –لبنان ،الطبعة :األوىل

يف مذهب االمام الشافعي ،82/5:املغني.33/6:

((( املغني.33/6 :

((( ينظر :بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،292/5:البيان 1403هـ 1983-م ،عدد األجزاء.)102 :1 :
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الوجه الثاين :إن ((االعتبار بجانب املش�تري ليس ومام استدلوا به:
بسديد؛ ألن مشرتي ما مل يره مشرت عىل أنه خري مام

((إن س��بب ثبوت هذا الخيار ه��و اختالل الرضا،

ظنه فيكون مبنزلة مشرت ش��يئاً عىل أنه جيد فإذا هو والحكم يبقى ما بقي سببه))(.)4

رديء ومن اش�ترى شيئاً عىل أنه جيد فإذا هو رديء الق��ول الث��اين :يثبت مؤقتاً إىل غاية إمكان الفس��خ
فله الخيار ،وبائع يشء مل يره يبيع عىل أنه أدىن مام بع��د الرؤية حتى لو رآه وأمكنه الفس��خ ومل يفس��خ
ظن��ه فكان مبنزلة بائع يشء ع�لى أنه رديء فإذا هو يس��قط خياره ،وهو قول لبعض فقهاء الحنفية وأحد

جيد ،ومن باع ش��يئاً عىل أن��ه رديء فإذا هو جيد ال الوجهني للشافعية (.)5
خيار للبائع فلهذا افرتقا))(.)1

ومام استلوا به(( :إن من األسباب املسقطة للخيار

(( -3أن��ه خيار يثب��ت ألحد املتعاقدي��ن؛ فوجب الرضا واإلجازة ،واالمتناع من الفس��خ بعد اإلمكان
أن يثب��ت لآلخر قياس��اً ع�لى خيار ال�شرط وخيار دليل اإلجازة والرضا))(.)6

العي��ب))(.)2

•املسألة السادسة :أمد خيار الرؤية:

القول الثالث :ميتد خيار الرؤية مادام مجلس الرؤية

قامئاً وهو أصح الوجهني عند الشافعية(.)7

الق��ول األول(( :إن خي��ار الرؤية بع��د الرؤية يثبت وقد علل الش��افعية الوجهني املروي��ة عنهم حيث

مطلقاً يف جميع العمر إىل أن يوجد ما يبطله ،فيبطل قال الش��يخ أبو حامد الجويني يف كتابه السلس��لة:

حينئ��ذ ،وإال فيبقى عىل حال��ه ،وال يتوقف بإمكان ((هذان الوجهان مبنيان عىل وجهني يف ثبوت خيار
الفسخ ،وهو اختيار الكرخي))(.)3

املجلس يف بيع الغائب .هام:

((( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع.292/5:

 -2ال يثبت لالس��تغناء عنه بخيار الرؤية فعىل األول

((( تبني الحقائق رشح كنز الدقائق.25/4:

((( بدائ��ع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،295/5:والكرخي:

 -1يثبت كام يثبت يف بيع العني الحارضة

خي��ار الرؤية ع�لى الفور لئال يثبت خيار مجلس�ين

هو عبيد الله بن الحس�ين بن دالل ب��ن دلهم ،الكرخي ،أبو كراتيش ،عدد األجزاء.)337/1 :2 :

الحس��ن ،فقيه حنفي ،ولد سنة 260هـ ،وانتهت إليه رياسة ((( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع.295/5:

أصح��اب أيب حنيفة بع��د أيب خازم وأيب س��عيد الربدعي ((( ،ينظ��ر :املص��در الس��ابق ،املجم��وع رشح املهذب:

وانترشت أصحاب��ه ،وعنه أخذ أبو بكر الرازي وأبو عبد الله .294/9

الدامغ��اين وأب��و عيل الش��ايش وغريهم تويف س��نة 340ه ((( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع.295/5:

ـ(ينظ��ر :الجواهر املضية يف طبق��ات الحنفية :عبد القادر ((( ينظ��ر :املجم��وع رشح امله��ذب :يحي��ى بن رشف،
ب��ن محمد بن نرص الله ،محيي الدين ،أبو محمد ،القريش ،محي��ي الدين ،أبو زكريا ،الن��ووي (املتوىف676 :هـ) ،دار

الحنف��ي ( ،املت��وىف775 :ه��ـ) ،مري محمد كت��ب خانه – الفكر.294/9 :
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يف وق��ت واح��د وع�لى الث��اين ميت��د إىل انقضاء اإلعارة( )3واإليداع))(.)4
املجلس))(.)1

القول الثاين :ال يجوز فسخ العقد قبل خيار الرؤية،

الراجح :رج��ح لدي رأي أصحاب القول الثاين من وهو قول لبعض مشايخ الحنفية ورواية عن أحمد(.)5

ثبوته مؤقتاً إىل غاية إمكان الفس��خ بعد الرؤية حتى ومام اس��تدلوا به(( :إنه ال خيار قبل الرؤية ولهذا مل

لو رآه وأمكنه الفس��خ ومل يفسخ يسقط خياره؛ ألن تجز اإلجازة؛ فال يجوز الفسخ))(.)6

هذا القول يتناسب مع مراد الشارع من كون البيع قد واعرتض(( :إن ملك الفسخ مل يثبت حكامً للخيار،

ت��م برضا وقبول من ط��ريف العقد وقد حدث الرضا وإمنا يثبت حكامً لعدم لزوم العقد))(.)7

برؤية املبيع ،وإن عدم الفسخ مع القدرة عليه دليل الراجح :رجح ل��دي رأي أصحاب القول األول من

عىل الرضا وعىل متام البيع ،والله تعاىل اعلم.
•املسألة السابعة :الفسخ قبل الرؤية:

القول األول :يجوز فس��خ العقد قب��ل خيار الرؤية،
وه��و الصحيح من مذهب الحنفية وقول الش��افعية

ورواية عن أحمد(. )2

امكاني��ة فس��خ العقد قبل خي��ار الرؤية لع��دم لزوم

العقد مع وجود الخيار ،والله تعاىل اعلم.

•املس��ألة الثامنة :حكم رصيح اإلسقاط يف خيار
الرؤية:

إن خيار الرؤية ال يس��قط باإلسقاط رصيحاً بأن قال

وم�ما اس��تدلوا به(( :إن ه��ذا عقد غ�ير الزم فكان املشرتي :أسقطت خياري ال قبل الرؤية وال بعدها
محل الفس��خ كالعقد الذي فيه خي��ار العيب وعقد بخ�لاف خيار الرشط وخيار العيب ،والفرق أن هذا
الخي��ار ثب��ت رشعاً؛ لحكم��ة فيه فال ميل��ك العبد

((( املصدر السابق.294/9 :

إسقاطه ،كام يف خيار الرجعة فإنه لو قال :أسقطت

((( ينظر :املبسوط :محمد بن أحمد بن أيب سهل ،شمس الرجع��ة وأبطلت ال تبطل ولكن إن ش��اء راجع وإن
األمئ��ة ،الرسخيس (ت483 :هـ) ،دراس��ة وتحقيق :خليل

مح��ي الدين امليس ،دار الفكر للطباع��ة والنرش والتوزيع ((( ،هي متليك املنافع بغري عوض مايل(.التعريفات.)30:

ب�يروت ،لبن��ان ،ط1421 ،1ه��ـ 2000م ((( ،129/13:بدائ��ع الصنائع يف ترتيب الرشائ��ع .295/5:واإليداع:
املجموع رشح املهذب ،294/9 :الوس��يط يف املذهب :هو تسليط الغري عىل حفظ ماله الوديعة ما يرتك عند األمني.
محم��د بن محم��د ،أب��و حامد ،الغ��زايل ،الط��ويس (ت ( :تبيني الحقائق رشح كنز الدقائق.)76/5 :

505ه��ـ) ،تحقيق :أحم��د محمود إبراهي��م ,محمد محمد ((( ينظ��ر :بدائ��ع الصنائ��ع يف ترتيب الرشائ��ع،295/5:
تامر ،دار الس�لام – القاهرة ،ط ،43/3 :1417 ،1الحاوي الح��اوي يف الفق��ه ع�لى مذهب اإلم��ام أحمد ب��ن حنبل:
يف الفق��ه عىل مذهب اإلمام أحمد ب��ن حنبل :عبدالرحمن .737/1

بن عمر ،أيب طالب ،الب�صري ،العبدلياين( ت 684 :هـ) ((( ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع.295/5:
تحقيق :أ  .د  .عبدامللك بن عبدالله بن دهيش.737/1 :

((( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع.295/5:
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شاء تركها حتى تنقيض العدة فتبطل الرجعة حكامً ،وملك املت�صرف يف العني قائم فص��ادف املحل

بخ�لاف خيار ال�شرط فإن��ه يثبت رشطه�ما فجاز ونف��ذ وبعد نف��وذه ال يقبل الفس��خ والرف��ع فتعذر

أن يس��قط بإس��قاطهام ،وكذلك خي��ار العيب فإن الفس��خ وبطل الخي��ار رضورة ،وكذل��ك تعلق حق
السالمة مرشوطة من املشرتي عادة فهو كاملرشوط الغري مانع من الفس��خ فيبطل الخيار ،حتى لو افتك
رصيحاً ،ثم خيار الرؤية إمنا يس��قط برصيح الرضا الره��ن أو مضت مدة اإلجارة أو رد املش�ترى عليه
بخيار الرشط ثم رآه ال يكون له الرد))(.)6

وداللة الرضا بعد الرؤية ال قبل الرؤية(.)1

•واعرتض من وجهني:

•املسألة التاسعة :مبطالت خيار الرؤية:

األول -م��ا قيل إن بطالن الخيار قبل الرؤية مخالف

إن الترصف الذي يبطل خيار الرؤية عىل نوعني:

الن��وع األول(( :ترصف يبطله قب��ل الرؤية وبعدها :لحك��م النص املروي أن س��يدنا عث�مان بن عفان

و ال��ذي ال ميكن رفعه كاإلعت��اق( )2والتدبري( ،)3أو ريض الل��ه عنه باع أرضاً له م��ن طلحة بن عبيد الله

ال��ذي يوجب حق��اً للغري كالبي��ع املطلق عن خيار ريض الله عنه ومل يكونا رأياها ،فقيل لسيدنا عثامن
الرشط ،والبي��ع بخيار الرشط للمش�تري والرهن

()4

ريض الله عنه :غبنت ،فقال :يل الخيار؛ ألين بعت

واإلج��ارة( )5وهذا؛ ألن ه��ذا الترصف يعتمد امللك ما مل أره ،وقيل لطلحة مثل ذلك ،فقال :يل الخيار؛
((( ينظر :تحفة الفقهاء ،90/2:املغني.33/6 :

((( هو إثب��ات الق��وة الرشعي��ة يف اململوك(.التعريفات:
.)30

ألين اش�تريت م��ا مل أره ،فحكام يف ذلك جبري بن

مطعم ريض الل��ه عنه ،فقىض بالخيار لطلحة رضي

اهلل عنه ،وكان ذلك مبح�ضر من الصحابة ريض

((( ه��و أن يعلق عتق عب��ده مبوته عىل اإلط�لاق أو يذكر الل��ه عنهام ومل ينكر علي��ه أحد منهم فكان إجامعاً
منهم عىل ذلك(.)7
رصيح التدبري من غري تقييد مثاله:
إن مت فأنت حر أو أنت حر بعد مويت ،ويقال التدبري عبارة وأجي��ب(( :إن ذاك فيام أمكن العمل بحكم النص،

عن تعليق املوىل عتق عبده برشط متحقق كائن ال محالة(.

الجوهرة النرية.)105/2 :

((( جع��ل عني م��ال وثيقة بدين يس��توىف منه��ا عند تعذر
وفائه (.الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية.)72/3 :

((( هي عق��د معاوضة عىل متليك منفع��ة كائنة ومجعولة

وهذه الترصف��ات لصدورها عن أهله��ا مضافة إىل

محله��ا انعقدت صحيحة ،وبع��د صحتها ال ميكن

رفعها فيسقط الخيار رضورة)) .
()8

يف نظري عوض أمدا ً معلوماً أو قدرا ً معلوماً (.بلغة الس��الك

ألقرب املسالك :أحمد الصاوي ،تحقيق ضبطه وصححه ((( :العناية رشح الهداية.341/6 :

محمد عبد السالم شاهني ،دار الكتب العلمية1415 ،هـ  ((( -سبق تخريجه يف صفحة .8
1995م ،لبنان -بريوت ،عدد األجزاء .)467/3 :4

((( العناية رشح الهداية.341/6 :
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الثاين -إن هذه الترصفات إما أن تكون رصيح الرضا الق��ول الث��اين :خيار الرؤية يورث ف��إذا مات من له

أو داللت��ه ،وكل واح��د منهام ال يبط��ل الخيار قبل الخيار انتقل الخي��ار اىل ورثته ،وهو قول املالكية،

الرؤية فكيف أبطلته؟.

وأجيب :إن داللة الرضا ال تربو عىل رصيحه إذا مل

الشافعية ،والحنابلة (.)4

•ومام استدل به  أصحاب القول األول

تكن من رضورات رصيح آخر ،وهاهنا هذه الداللة إن الخي��ار لي��س إال مش��يئة وإرادة والش��اري ه��و
م��ن رضورة صح��ة الترصف��ات املذك��ورة والقول الفاعل عن ملك واختيار ال عن أمر وإجبار ،ومشيئة

بصحتها مع انتفاء الالزم محال(.)1

اإلنس��ان تنقطع مبوته كقدرته؛ ألنها صفته وال تبقى

الن��وع الثاين :ت�صرف ال يبطله قب��ل الرؤية ويبطله بعد املوصوف وال يتصور انتقال الخيار؛ ألنه ليس
بعده��ا :و ه��و الذي ال يوج��ب حقا للغ�ير كالبيع إال مش��يئة وإرادة ،وهام عرض��ان والعرض ال يقبل
ب�شرط الخيار لنفس��ه واملس��اومة والهب��ة من غري االنتقال واإلرث فيام يقبل االنتقال؛ ألنه خالفة عن
تس��ليم ال يبطل الخيار قبل الرؤية؛ ألنه ال يربو عىل

الحجري ،املرصي ،املع��روف بالطحاوي (ت321 :هـ)،

رصي��ح الرضا :أي ال يزي��د عليه ،ورصيح الرضا ال تحقي��ق :د .عبدالل��ه نذي��ر أحمد ،دار البش��ائر اإلس�لامية

يبطل��ه قبل الرؤية فداللته أوىل يعني إذا مل يكن من – ب�يروت ،الطبع��ة :الثاني��ة ،53/3 ،الجوه��رة الن�يرة عىل

رضورات الغ�ير ويبطل��ه بعدها لوج��ود الداللة مع مخت�صر القدوري ،194/1 :البناي��ة رشح الهداية :محمود
ب��ن أحمد ب��ن موىس ب��ن أحمد بن حس�ين ،أب��و محمد،
()2

عدم املانع .

•املسألة العارشة :انتقال خيار الرؤية إىل الورثة:

الغيتاىب ،الحنف��ى ،بدر الدين العين��ى (ت855 :هـ) ،دار

الكت��ب العلمية  -بريوت ،لبن��ان ،ط 1420 ،1هـ 2000 -

الق��ول األول :خيار الرؤية عن��د الحنفية ال يورث ،م.68-67/8 :

ف��اذا مات من ل��ه الخيار بطل خياره وت��م البيع من ((( ينظر :حاش��ية الصاوي عىل الرشح الصغري :أحمد بن

قبله ،ومل ينتقل الخيار إىل ورثته(.)3

محمد ،أبو العباس ،الخلويت ،املاليك ،الش��هري بالصاوي
(املت��وىف1241 :ه��ـ) ،دار املعارف ،ب��دون طبعة وبدون

((( ينظر :الهداية يف رشح بداية املبتدي :عيل بن أيب بكر تاري��خ ،146/3 :نهاي��ة املطلب يف دراي��ة املذهب :عبد
بن عب��د الجليل الفرغ��اين املرغيناين ،بره��ان الدين ،أبو املل��ك ب��ن عبد الله بن يوس��ف ب��ن محمد ،رك��ن الدين،

الحس��ن (املتوىف593 :هـ) ،تحقيق :طالل يوس��ف ،دار أب��و املعايل ،الجويني ،امللقب بإم��ام الحرمني (املتوىف:
احي��اء الرتاث الع��ريب  -بريوت – لبنان ،ع��دد األجزاء478 :4 :ه��ـ) ،حققه وصنع فهارس��ه :أ .د.عبد العظيم محمود

 ،34/3العناية رشح الهداية.342-340/6 :

((( املصادر السابقة.

ال ّدي��ب ،دار املنه��اج ،ط1428 ،1ه��ـ2007-م،23/5 :

املجم��وع رشح املهذب :يحيى ب��ن رشف ،محيي الدين،

((( ينظ��ر :مخت�صر اخت�لاف العل�ماء :أحمد ب��ن محمد أب��و زكري��ا ،النووي (ت676 :ه��ـ) ،دار الفك��ر،209/9 :

بن س�لامة بن عبد امللك بن س��لمة ،أب��و جعفر ،األزدي ،املغني.29/6 :
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الخاتمة

معارض له من املنقول ،فيكون معموال به(.)1
•ومام استدل به أصحاب القول الثاين

إنه خيار ثابت يف معاوضة محضة فيقوم الوارث فيه بعد اس��تعراض هذا البحث ال يس��عني إال أن أقف

مقام املورث كخيار الرد بالعيب والرؤية والتعيني( .)2عىل بعض ما ميكن استنتاجه وهو وكااليت:

الراجح :رج��ح لدي رأي أصحاب القول الثاين من  -1اختل��ف الفقهاء يف ثبوت خيار الرؤية اىل ثالثة

امكاني��ة توريث هذا الحق كون ه��ذا الخيار مرتبط اق��وال بني مثبت له من غري اش�تراط وبني مثبت له

بالحق��وق املالي��ة املوروثة والت��ي أصبحت ملكاً اذا اشرتط ذاك يف العقد وبني من نفاه سواء اشرتط
ذلك يف العقد ام مل يش�ترط ،وقد رجح لدي ثبوت

خالصاً للورثة ،والله تعاىل اعلم.

❊

❊

الخيار من غري رشط.

❊

 -2إن امل��راد بالرؤي��ة هو العل��م باملقصود كوجه

اآلدمي ووج��ه الدابة وكفلها ،ورؤي��ة الثوب مطوياً

ونحوه.

 -3يثبت خيار الرؤية يف عقد البيع وكذلك يثبت يف
عقد اإلجارة والصلح والقسمة واالستصناع.

 .4إن خي��ار الرؤي��ة حق ثابت للمش�تري اما البائع
ففي ثبوت الخيار له خالف بني الفقهاء.

 -5اختل��ف الفقه��اء يف الف�ترة الزمني��ة ألم��د هذا
((( البناية رشح الهداية.68/8 :

الخي��ار ،ورجح ل��دي بثبوته مؤقت��اً إىل غاية إمكان

((( ينظ��ر :املدون��ة :مالك بن أن��س بن مالك ب��ن عامر ،الفس��خ بعد الرؤية حتى لو رآه وأمكنه الفس��خ ومل
األصبحي ،املدين (املتوىف179 :هـ) ،دار الكتب العلمية ،يفسخ سقط خياره.
الطبع��ة :األوىل1415 ،ه��ـ 1994 -م،ع��دد األجزاء -6 :4 :اختل��ف الفقه��اء يف امكاني��ة فس��خ العقد قبل

 ،210/3البي��ان يف مذهب االمام الش��افعي :يحيى بن أيب الرؤي��ة اىل من قال بالجواز ومن ق��ال باملنع ،وقد
الخري بن س��امل ،أبو الحسني ،العمراين ،اليمني ،الشافعي

(املت��وىف558 :هـ) ،تحقيق :قاس��م محمد الن��وري ،دار

رجح لدي امكانية فسخ العقد قبل خيار الرؤية لعدم

املنه��اج – جدة ،الطبع��ة :األوىل 1421 ،ه��ـ 2000 -م ،لزوم العقد مع وجود الخيار.
عدد األجزاء ،37/5 :13 :املغني.29/6 :
 -7إن خيار الرؤية ال يس��قط باإلسقاط رصيحاً بأن

590

«خيار الرؤية في الفقه اإلسالمي»

د .سيف عبد الوهاب عبد الرزاق الحلبويس

قال املش�تري :أس��قطت خياري ال قبل الرؤية وال

بعدها.

المصادر والمراجع

 -8يبطل خيار الرؤية بالترصف وهو عىل نوعني:

أ -يبطل��ه قبل الرؤية وبعدها ،وهو الترصف الذي ال  -القرآن الكريم.
ميكن رفعه كاإلعتاق ونحوه.

 .1االختي��ار لتعليل املختار :عب��د الله بن محمود

ب -ترصف ال يبطله قبل الرؤية ويبطله بعدها ،و هو بن م��ودود املوص�لي البلدحي ،مج��د الدين ،أبو

الترصف ال��ذي ال يوجب حقاً للغ�ير كالبيع برشط الفض��ل ،الحنف��ي (املت��وىف683 :ه��ـ) ،مطبع��ة
الخيار لنفسه واملساومة والهبة من غري تسليم.

الحلبي  -القاهرة 1356 ،هـ  1937 -م.،

-9اختلف الفقه��اء يف امكانية انتق��ال خيار الرؤية  .2االس��تيعاب يف معرف��ة األصحاب :يوس��ف بن

اىل ورث��ة املتوىف اىل قولني فمنهم من جوز انتقال عبد الله بن محمد بن عبد الرب بن عاصم ،أبو عمر،
الخي��ار اىل الورثة ومنهم من مل يجوز ذلك ،ورجح النم��ري ،القرطبي (املت��وىف463 :ه��ـ) ،تحقيق:
لدي إمكانية توريث هذا الحق.

❊

❊

عيل محم��د البجاوي ،دار الجيل ،بريوت ،الطبعة:
األوىل 1412 ،هـ  1992 -م.

❊

 .3أسد الغابة يف معرفة الصحابة :عيل بن أيب الكرم
محمد ب��ن محمد بن عبد الكريم ب��ن عبد الواحد،

أبو الحسن ،الشيباين الجزري(املتوىف630 :هـ)،
تحقيق :ع�لي محمد مع��وض  -ع��ادل أحمد عبد

املوج��ود ،دار الكت��ب العلمية ،الطبع��ة :األوىل،

1415هـ  1994 -م.

 .4أس��نى املطال��ب يف رشح روض الطال��ب:
زكري��ا بن محمد بن زكريا ،زي��ن الدين ،أبو يحيى،

األنص��اري ،الس��نييك (املت��وىف926 :ه��ـ) ،دار

الكتاب اإلسالمي ،طبع معه حاشية الرميل الكبري.

 .5األع�لام :خ�ير الدين بن محمود ب��ن محمد بن

عيل ب��ن ف��ارس ،ال��زركيل ،الدمش��قي (املتوىف:
1396هـ) ،دار العلم للماليني ،الطبعة :الخامس��ة
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 .12البيان يف مذهب اإلمام الشافعي :يحيى بن أيب

 .6األم :محمد بن إدريس ،أبو عبد الله ،الشافعي  ،الخري بن س��امل ،أبو الحس�ين ،العمراين ،اليمني،
املطلبي ،القريش ،امليك (املتوىف204 :هـ) ،دار الشافعي (املتوىف558 :هـ) ،تحقيق :قاسم محمد

املعرفة – بريوت ،بدون طبعة1410 ،هـ1990-م .الن��وري ،دار املنه��اج – ج��دة ،الطبع��ة :األوىل،

 .7البح��ر الرائق رشح كنز الدقائ��ق :زين الدين بن  1421هـ 2000 -م.

إبراهي��م بن محمد ،املع��روف بابن نجيم املرصي  .13تاريخ بغداد :أحمد بن عيل بن ثابت بن أحمد

(املتوىف970 :هـ) ،دار الكتاب اإلسالمي ،الطبعة :بن مهدي ،أبو بكر ،الخطيب ،البغدادي (املتوىف:
الثانية  -بدون تاريخ.

463ه��ـ) ،تحقيق :الدكتور بش��ار ع��واد معروف،

 .8بداية املجتهد ونهاية املقتصد :محمد بن أحمد دار الغرب اإلس�لامي – ب�يروت ،الطبعة :األوىل،
بن محمد بن أحمد بن رش��د ،أبو الوليد ،القرطبي1422 ،هـ  2002 -م.

الش��هري بابن رش��د الحفيد(املتوىف595 :هـ) ،دار  .14تاريخ دمش��ق :عيل بن الحس��ن بن هبة الله،

الحدي��ث – القاهرة ،الطبعة :بدون طبعة1425 ،هـ أب��و القاس��م ،املعروف باب��ن عس��اكر (املتوىف:
 2004 -م.

571ه��ـ) ،تحقي��ق :عمرو ب��ن غرام��ة العمروي،

 .9بدائ��ع الصنائع يف ترتيب الرشائ��ع :أبو بكر بن دار الفك��ر للطباعة والن�شر والتوزيع 1415 ،هـ -

مس��عود بن أحمد  ،عالء الدين ،الكاساين ،الحنفي  1995م.

(املت��وىف587 :هـ) ،الن��ارش :دار الكتب العلمية .15 ،تبي�ين الحقائ��ق رشح كن��ز الدقائق وحاش��ية
الطبعة :الثانية1406 ،هـ 1986 -م.

الشِّ ��لْب ِِّي :عث�مان بن عيل ب��ن محج��ن ،البارعي،

 .10بلغة السالك ألقرب املسالك :أحمد الصاوي ،فخ��ر الدين الزيلعي ،الحنفي (املتوىف 743 :هـ)،
تحقيق ضبطه وصححه :محمد عبد السالم شاهني ،الحاش��ية :أحم��د بن محم��د بن أحمد ب��ن يونس

دار الكت��ب العلمي��ة1415 ،ه��ـ 1995 -م ،لبنان -بن إس�ماعيل ب��ن يونس ،ش��هاب الدين ،الشِّ ��لْب ُِّي
(املتوىف 1021 :ه��ـ) ،املطبعة الكربى األمريية -
بريوت.
 .11البناي��ة رشح الهداي��ة :محم��ود ب��ن أحمد بن بوالق ،القاهرة ،الطبعة :األوىل 1313 ،هـ.

موىس بن أحمد بن حسني ،الغيتاىب ،الحنفى ،بدر  .16تحف��ة الفقهاء :محمد بن أحمد بن أيب أحمد،

الدين العين��ى ،أبو محمد (املتوىف855 :هـ) ،دار عالء الدين ،أبو بكر ،الس��مرقندي ( ،املتوىف :نحو

الكتب العلمي��ة  -بريوت ،لبن��ان ،الطبعة :األوىل540 ،ه��ـ) ،دار الكت��ب العلمي��ة ،ب�يروت – لبنان،

 1420هـ  2000 -م.

الطبعة :الثانية 1414 ،هـ  1994 -م.
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 .17التعريف��ات :ع�لي ب��ن محمد بن ع�لي الزين  .23الح��اوي يف الفق��ه عىل مذهب اإلم��ام أحمد بن
الرشي��ف ،الجرجاين (املت��وىف816 :هـ) ،ضبطه حنب��ل :عبد الرحمن ب��ن عمر ،أيب طال��ب ،البرصي،

وصحح��ه جامعة من العلامء ب��إرشاف النارش ،دار العبدلي��اين( املتوىف 684 :هـ ) ،تحقي��ق :أ  .د  .عبد
الكت��ب العلمي��ة بريوت –لبن��ان ،الطبع��ة :األوىل امللك بن عبد الله بن دهيش.

1403هـ 1983-م.

 .24سري أعالم النبالء :محمد بن أحمد بن عثامن بن

 .18تهذيب الكامل يف أس�ماء الرجال :يوسف بن قَايمْ از ،شمس الدين ،أبو عبد الله ،الذهبي (املتوىف
عبد الرحمن بن يوس��ف  ،ج�مال الدين ابن الزيك 748 :هـ) ،تحقيق  :مجموعة من املحققني بإرشاف

أيب محم��د ،أب��و الحج��اج ،القضاع��ي ،الكلبي ،الشيخ ش��عيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
املزي (املتوىف742 :هـ) ،تحقيق :د .بش��ار عواد الثالثة 1405 ،هـ  1985 -م.

معروف ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة :األوىل .25 ،سري الس��لف الصالحني :إسامعيل بن محمد
.،1980 – 1400

بن الفضل بن عيل ،أبو القاسم ،القريش الطليحي،

 .19الجواه��ر املضي��ة يف طبق��ات الحنفية :عبد التيمي ،األصبهاين ،امللقب بقوام السنة (املتوىف:

الق��ادر بن محم��د بن نرص الله ،محي��ي الدين ،أبو 535ه��ـ) ،تحقيق :د .كرم بن حلمي بن فرحات بن
محمد ،القريش ،الحنفي ( ،املتوىف775 :هـ) ،مري أحمد ،دار الراية للنرش والتوزيع ،الرياض.
محمد كتب خانه – كراتيش.

 .26الرشح الكبري عىل م�تن املقنع :عبد الرحمن

 .20الجوه��رة الن�يرة :أبو بكر بن ع�لي بن محمد ،ب��ن محمد ب��ن أحمد بن قدامة ،ش��مس الدين ،أبو
الح��دادي ،العب��ادي ،ال َّزب ِ
ي ،اليمن��ي ،الحنفي الفرج ،املق��ديس ،الجامعييل ،الحنبيل (املتوىف:
ِي��د ّ

(املت��وىف800 :ه��ـ) ،املطبعة الخريي��ة ،الطبعة682 :هـ) ،دار الكتاب العريب للنرش والتوزيع.

األوىل1322 ،هـ.

 .27رشح فت��ح القدي��ر :محم��د بن عب��د الواحد،

 .21حاش��ية الصاوي عىل ال�شرح الصغري :أحمد كامل الدي��ن ،الس��يوايس (املتوىف681:هـ) ،دار

بن محمد ،أبو العباس ،الخلويت ،املاليك الش��هري الفك ،مكان النرش بريوت.

بالص��اوي (املت��وىف1241 :ه��ـ) ،دار املعارف .28 ،رشح مش��كل اآلث��ار :أحم��د ب��ن محم��د بن

الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.

س�لامة ب��ن عب��د امللك ب��ن س��لمة ،أب��و جعفر،

 .22حاش��ية رد املخت��ار عىل ال��در املختار رشح األزدي ،الحجري ،املرصي ،املعروف بالطحاوي
تنوير األبصار فقه أبو حنيفة :ابن عابدين ،دار الفكر (املت��وىف321 :ه��ـ) ،تحقيق :ش��عيب األرنؤوط،

للطباعة والنرش - .بريوت1421 - .هـ 2000 -م .مؤسس��ة الرس��الة ،الطبع��ة :األوىل  1415 -ه��ـ،
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 .34ال��كايف يف فقه أهل املدينة :يوس��ف بن عبد

 .29صحيح مسلم :مسلم بن الحجاج ،أبو الحسن ،الله ب��ن محمد بن عب��د الرب بن عاص��م ،أبو عمر،
القشريي ،النيسابوري (املتوىف261 :هـ) ،تحقيق :النم��ري ،القرطبي (املت��وىف463 :ه��ـ) ،تحقيق:

محم��د فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب – محم��د محم��د أحي��د ول��د مادي��ك ،املوريتاين،
بريوت.

مكتبة الرياض الحديث��ة ،الرياض ،اململكة العربية

 .30العناي��ة رشح الهداي��ة :محم��د ب��ن محمد بن السعودية ،الطبعة :الثانية1400 ،هـ1980-م.

محم��ود ،أكم��ل الدي��ن ،أبو عب��د الله ابن الش��يخ  .35الكواكب السائرة بأعيان املئة العارشة :محمد

ش��مس الدين ابن الش��يخ جامل الدي��ن ،الرومي ،بن محمد الغزي ،نجم الدين (املتوىف1061 :هـ)،

البابريت (املتوىف786 :هـ) ،دار الفكر ،بدون طبعة تحقيق :خليل املنصور ،دار الكتب العلمية ،بريوت
وبدون تاريخ.

– لبنان ،الطبعة :األوىل 1418 ،هـ  1997 -م.

 .31الفق��ه عىل املذاهب األربعة :عبد الرحمن بن  .36اللب��اب يف رشح الكت��اب :عب��د الغن��ي ب��ن

محمد عوض ،الجزيري (املتوىف1360 :هـ) ،دار طالب بن حامدة بن إبراهيم ،الغنيمي ،الدمش��قي،
الكت��ب العلمية ،ب�يروت – لبنان ،الطبع��ة :الثانية ،املي��داين ،الحنفي (املتوىف1298 :ه��ـ) ،حققه،

 1424هـ  2003 -م.

وفصل��ه ،وضبطه ،وعل��ق حواش��يه :محمد محيي

 .32القام��وس املحيط :محمد ب��ن يعقوب ،مجد الدين عبد الحميد ،املكتبة العلمية ،بريوت – لبنان.

الدي��ن ،أبو طاه��ر ،الفريوز آب��ادى (ت817 :هـ) .37 ،لس��ان الع��رب :محم��د ب��ن مكرم ب��ن عىل ،

تحقيق :مكتب تحقيق الرتاث يف مؤسس��ة الرسالة ،جامل الدين ،ابن منظور ،،أبو الفضل ،األنصاري،

العرقسويس ،مؤسسة الرسالة الرويفع��ى ،اإلفريق��ي (ت711 :ه��ـ) ،النارش :دار
بإرشاف :محمد نعيم
ُ
للطباعة والن�شر والتوزيع ،بريوت – لبنان ،الطبعة :صادر – بريوت ،الطبعة :الثالثة 1414 -هـ.
الثامنة 1426 ،هـ 2005 -م.

 .38املبس��وط للرسخ�سي :محمد ب��ن أحمد بن

 .33الكاش��ف يف معرف��ة من له رواي��ة يف الكتب أيب س��هل ،ش��مس األمئة ،الرسخ�سي (املتوىف:

الس��تة :محم��د بن أحم��د بن عث�مان ب��ن قَايمْ از483 ،ه��ـ) ،دراس��ة وتحقي��ق :خلي��ل مح��ي الدين
شمس الدين ،أبو عبد الله ،الذهبي (ت748 :هـ) ،املي��س ،دار الفك��ر للطباع��ة والن�شر والتوزي��ع،

تحقيق :محمد عوامة أحم��د محمد منر الخطيب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1421 ،هـ 2000م.

دار القبلة للثقافة اإلس�لامية  -مؤسسة علوم القرآن .39 ،مجل��ة االحكام العدلي��ة :لجنة مكونة من عدة
جدة ،الطبعة :األوىل 1413 ،هـ  1992 -م.

علامء وفقهاء يف الخالفة العثامنية ،تحقيق :نجيب
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تجارت كتب ،آرام ري��اض عبد الحميد مراد ،محم��د مطيع ،دار الفكر
هواويني ،نور محمد ،كارخان��ه

باغ ،كراتيش.

للطباعة والتوزيع والنرش ،دمشق – سوريا ،الطبعة:

 .40املجم��وع رشح املهذب ،يحي��ى بن رشف ،األوىل 1402 ،هـ 1984 -م.

محي��ي الدي��ن ،أب��و زكري��ا ،الن��ووي (املت��وىف .45 :املدون��ة :مال��ك بن أنس بن مال��ك بن عامر،

676هـ) ،دار الفكر.

األصبحي ،املدين (املتوىف179 :هـ) ،دار الكتب

 .41املحيط الربه��اين يف الفقه النعامين :محمود العلمية ،الطبعة :األوىل1415 ،هـ 1994 -م.

ب��ن أحمد بن عب��د العزيز بن عمر بن َم��ا َز َة  ،برهان  .46مشاهري علامء األمصار وأعالم فقهاء األقطار:
الدي��ن ،أبو املعايل ،البخ��اري ،الحنفي (املتوىف :محم��د بن حب��ان بن أحم��د بن حبان ب��ن معاذ بن

616هـ) ،تحقيق :عبد الكريم س��امي الجندي ،دار معبد ،أبو حاتم  ،التميمي  ،الدارمي ،ال ُبس��تي (ت:
الكت��ب العلمية ،بريوت – لبن��ان ،الطبعة :األوىل354 ،ه��ـ) ،حقق��ه ووثقه وعلق علي��ه :مرزوق عىل

 1424هـ  2004 -م.

ابراهي��م ،دار الوف��اء للطباع��ة والن�شر والتوزيع –

 .42مخت�صر اخت�لاف العلامء :أحم��د بن محمد املنصورة ،ط 1411 1هـ  1991 -م.

بن س�لامة ب��ن عبد امللك بن س��لمة ،أب��و جعفر .47 ،معج��م البل��دان :ياقوت بن عبدالله ،ش��هاب
األزدي ،الحجري ،املرصي ،املعروف بالطحاوي الدين ،أب��و عبدالله ،الروم��ي ،الحموي (املتوىف:

(املت��وىف321 :ه��ـ) ،تحقي��ق :د .عب��د الل��ه 626ه��ـ) ،دار ص��ادر ،ب�يروت ،الطبع��ة :الثاني��ة،
نذي��ر أحم��د ،دار البش��ائر اإلس�لامية – ب�يروت 1995 ،م.

الطبعة :الثانية.

 .48معج��م املصطلح��ات واأللف��اظ الفقهية :د.

 .43مخت�صر امل��زين (مطب��وع ملحق��اً ب��األم محمود عبد الرحمن عبد املنعم ،دار الفضيلة.

للش��افعي) :إس�ماعيل بن يحيى بن إسامعيل ،أبو  .49املغن��ي :عب��د الل��ه ب��ن أحم��د ب��ن محمد،
إبراهيم  ،املزين (املتوىف264 :هـ) ،دار املعرفة – املقديس ،موف��ق الدين ،أبو محمد ،الش��هري بابن

بريوت410 ،هـ1990-م ،عدد األجزاء( 1 :يقع يف قدامة (املت��وىف 620 :هـ) ،تحقيق :د .عبدالله بن
الجزء  8من كتاب األم).

عبد املحسن الرتيك ،ود .عبدالفتاح محمد الحلو،

 .44مخت�صر تاريخ دمش��ق البن عس��اكر :محمد عامل الكتب ،الرياض  -الس��عودية ،الطبعة :الثالثة،
بن مك��رم ب��ن عىل ،ج�مال الدي��ن ،اب��ن منظور1417 ،هـ 1997 -م.

أب��و الفض��ل ،االنص��اري ،الرويفع��ى ،اإلفريقى  .50النج��وم الزاه��رة يف مل��وك م�صر والقاه��رة:
(املت��وىف711 :ه��ـ) ،تحقي��ق :روحي��ة النحاس ،يوس��ف بن تغري بردي بن عبد الله ،جامل الدين،
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final:

After reviewing this research, I cannot help

،)هـ874 : الحنف��ي (ت، الظاهري،أبو املحاس��ن
. مرص، دار الكتب،وزارة الثقافة واإلرشاد القومي

but stand on some of what can be concluded,  عبدامللك: نهاية املطل��ب يف دراية املذهب.51
which is as follows:

، رك��ن الدين،ب��ن عبدالله بن يوس��ف ب��ن محمد

The fuqaha 'differed as to establishing the  امللقب بإم��ام الحرمني، الجوين��ي،أب��و املع��ايل
choice of vision into three sayings between : حقق��ه وصن��ع فهارس��ه،)ه��ـ478 :(املت��وىف
proven without a condition and between ، دار املنه��اج،عبدالعظي��م محم��ود ال ّدي��ب.د.أ
proven if it was stipulated in the contract

.م2007-هـ1428 ، األوىل:الطبعة

and between those who denied it, whether  عيل بن أيب بكر: الهداي��ة يف رشح بداية املبتدي.52
it was stipulated in the contract or not.
 أبو، برهان الدين،ب��ن عبد الجليل الفرغاين املرغيناين
What is meant by seeing is knowledge of ، طالل يوس��ف: تحقيق،)هـ593 :الحس��ن (املتوىف
what is meant, such as the face of a human,
. بريوت – لبنان- دار احياء الرتاث العريب

the face of an animal and its back, and  صالح الدين خليل بن أيبك: الوايف بالوفيات.53
seeing the garment folded and the like.
: تحقيق،)هـ764 : الصفدي (املتوىف،بن عبدالله

The option of vision is proven in the sales  دار إحياء الرتاث،أحمد األرناؤوط وتريك مصطفى
contract, as well as in the contract of warm,
.2000 -هـ1420 ،– بريوت
sulh, division and Istisna.

، محم��د ب��ن محمد: الوس��يط يف املذه��ب.54

،The choice of vision is a fixed right for the ،)هـ505 : الط��ويس (املتوىف، الغزايل،أبو حامد
buyer. As for the seller, when the choice is ، محمد محمد تامر, أحمد محمود إبراهيم:تحقيق
established, he has a difference of opinion
among the jurists.

The jurists disappeared during the period of

time for the duration of this option. I have
the opinion of the owners of the saying that

it was established temporarily until the end

of the possibility of annulment after seeing,

.1417 ، األوىل: الطبعة،دار السالم – القاهرة

❊

❊

❊
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the choice to the heirs, and some of them even if he saw it and he could annul it, and
are not permissible .The opinion of the if it is annulled, his choice has fallen.

proponents is more likely to say that this The jurists differed about the possibility
of terminating the contract before seeing,
right can be inherited.
saying it is permissible and saying that it is

❊

❊

❊

forbidden .The owners have preferred to say
that the contract can be terminated before

the choice of vision, because the contract is
not necessary when the option is in place.

The visibility option does not fall by explicit

projection, the buyer said :I dropped my
choice neither before nor after seeing.

The choice of vision is invalidated by acting

and it is of two types: the first is nullified

before and after the vision, which is an act
that cannot be lifted, such as emancipation

and the like, and the second type is an action
that does not nullify it before the vision and

nullifies it after it, which is an act that does
not require a right to others, such as selling
on the condition of the choice for itself,
bargaining and the gift without delivery.

The jurists differed regarding the possibility
of the choice of vision being transferred

to the heirs of the deceased to two views.

Some of them are permissible to transfer

