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 خيار اختالف املتبايعني
 هذا اخليار السادس، وهو "ًونفيا ًإثبا& جيمع مبا ٍّكل من احللف بعد املتبايعني واختالف": قوله رمحه هللا

و أأن يكون يف عني املبيع، كايعني ببني املتوقع اخلالف من  نوع ُّأي: ْأيالناشئ عن اختالف املتبايعني؛ 
 فإنه ؛حيثما وقع اخلالف يف املبيع Hي صفة كانأو ن شروط العقد، و يف شرط مأيف صفته،  وأيف مثنه، 

 . خيار اختالف املتبايعني:خيار يسميه العلماءبه يثبت 
 فكل من الطرفني حيلف بصيغة اإلثبات "ًونفيا ًإثبا& جيمع مبا ٍّكل من احللف بعد":  رمحه هللاقوله

ما : ما بعته بكذا وإمنا بعته بكذا، ويقول املشرتي: والنفي، فإذا كان االختالف يف الثمن يقول البائع
 .اشرتيته بكذا وإمنا اشرتيته بكذا، فيكون يف اليمني اليت يبذهلا كل واحد من املتعاقدين إثبات ونفي

 خيار التدليس
التصرية هي إحدى صور خيار التدليس، ومل و، السابع من اخلياراتهذا هو  "والتصرية ":قوله رمحه هللا

ًملؤلف رمحه هللا jذا االسم ألجل التسهيل يف إيصال املعلومة، فذكر صورة من صور التدليس وهي يذكره ا
التصرية لوجود النص jا، خبالف بقية الصور فإrا qبتة pملعىن، وقد جاء يف الصحيحني من حديث أيب 

ِال تصروا اإلب«: هريرة w أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال ِْ ُّ َ ُ َل واْلغنمَ ََ َ ال جتمعوا احلليب يف ضروع اإلبل والغنم :  أي»َ
َفمن ابـتاعها« َْ َ ِ َ ِفـهو خبري النظرين«ًمن ابتاع مصراة :  أي»َ ْ ََُ َّ ِْ َ ِ َ ، وهذا دليل ثبوت اخليار اخليار له :يأ »َ

َإن شاء أمسك«pلتصرية بعد أن حيلبها؛  َ ْ َ َ َ ْ َّوإن شاء ردها ورد «هذا الذي اشرتاه من غنم أو إبل :  أي»ِ ََّ َ َ ََ َ َ ْ ِ
ٍَْمعها صاعا من متر ْ َِ ً َ ًعوضا عما أخذه من لبنها] )1524(، ومسلم )2148(البخاري [ »ََ ِ. 

 ما هو معىن التدليس؟ :فإن قيل
 عبارة فهو ،الف الواقعخبب يف السلعة، ِّالتدليس هو نوع من التعمية واإلخبار بوصف يرغ أن :فاجلواب

ل سيارته على سبيل َّ فإذا مج؛إظهار املبيع مبا هو أكثر منه يف الواقعأو  فعل يزيد به الثمن، عن إخبار أو
 على هذه الصورة اليت يظهر فيها القوة هااملثال مبا يظهر أrا قوية ومتماسكة، وهي خالف ذلك، مث pع

التعمية إلظهار يثبت للمشرتي خيار التدليس، وهو نوع من فإنه والتماسك، وهي على خالف هذا، 
 .إظهار املبيع بصفة أعلى مما هو عليهأو املبيع على صفة هو دوrا، 

 خيار اختالف الصفة
 : صورتنيخيار اختالف الصفة، وهو يف: مثة خيار مل يذكره املؤلف رمحه هللا، وهو اخليار الثامن

 .إذا كان البيع pلصفة : األوىلصورةال
 .ية سابقةإذا كان البيع برؤ :الصورة الثانية



  منصة أسوار املعرفة                                                                                            »فروع الفقه«كتاب 
 

 

  

aswaralm3refa.com ----------------» 2 «----------------منصة أسوار املعرفة  

في هاتني الصورتني يثبت ف تغريت صفاته، ، أومث ملا مت البيع إذا به على صفة خمتلفة عن الصفة السابقة
 خيار اختالف : يسميه العلماءٌللبائع وللمشرتي فيما إذا كان االختالف يف الثمن أو يف املثمن خيار

 .الصفة
 


