
 المحاضرة الحادية عشرة:

 أنواع أخرى من الخيارات :

أو )خيار فوات الوصف المرغوب فيو(: وىو أن يكون المشتري  خيار الوصف ، -1
مخيرًا بين أن يقبل بكل الثمن المسمى أو أن يفسخ البيع حيث فات وصف مرغوب 
فيو، في بيع شيء غائب عن مجمس العقد. مثالو أن يشتري شيئًا يشترط فيو صفة 

نما تعرف بالتجربة، ثم يتبين عدم وجودىا،  أو يشتري بقرة عمى معينة غير ظاىرة، وا 
أنيا حموب، فظيرت غير حموب، أو يشتري جوىرة عمى أنيا أصمية، فظيرت أنيا 
ن شاء أخذ  تقميد صناعي لألصمية، فيكون المشتري مخيرًا إن شاء فسخ البيع، وا 
المبيع بجميع الثمن المسمى؛ ألن ىذا وصف مرغوب فيو، يستحق في العقد 

ن المشتري ما ريي بو دونو، فصار كفوات بالشرط، فإذا فات أوجب التخيير؛ أل
 وصف السالمة.

خيار التدليس : وىو إظيار المبيع في صورة غير صورتو الحقيقية فمن ُدلٍَّس  -2
عميو في بيع فإن لو الخيار وذلك كتصربة الغنم واإلبل والبقر لحديث أبي ىريرة 

)) ال تصروا اإلبل  : -صمى اهلل عميو وسمم  -ريي اهلل عنو قال : قال رسول اهلل 
ن سخطيا ردىا  فمن ابتاعيا فيو بخير النظرين بعد أن يحمبيا إن ريييا أمسكيا وا 

 وصاعًا من تمر ((

خيار التعيين : وىو ان يشترط المشتري تأخير تعيين المبيع من بين عدة أشياء  -3
 محددة في العقد مدة معمومة.

ه من ىذه األثواب الثالثة بكذا، ونحو ومثالو أن يقول البائع لممشتري: بعتك ما تختار 
 ذلك.



خيار الخيانة في بيوع األمانة: وىو أن يخبر البائع بالثمن بخالف الواقع، أو  -4
ظير أنو أقل مما أخبر بو،كما لو اشترى قممًا بمائة، فجاءه رجل وقال: بعنيو برأس 

ئع ، فمممشتري مالو، فقال: رأس مالو مائة وخمسون، فباعو عميو، ثم تبين كذب البا
الخيار بين اإلمساك وأخذ الفرق، أو الفسخ وأخذ القيمة. وبيوع األمانة ىي عمى عّدة 

 أنواع منيا:

بيع التولية: وىو البيع برأس المال فقط دون زيادة أو نقصان، ويجب أن يكون  -
 الثمن معمومًا.

ل القول بعتك بيع المرابحة: وىو بيع الشيء بثمنو المشترى بو مع ربح معموم، مث -
 ىذا الشيء بثمنو وىو مائة دينار مع ربح دينارين.

بيع الموايعة :وىو بيع خسران أن البيع بأقل من ثمنو المشترى بو، كان يبيعو ما  -
 ثمنو مائة دينار بوييعة دينار من كل عشرة.

ويجب أن يكون رأس المال في جميع ىذه البيوع معمومًا لدى البائع والمشتري، وىو 
 مد عمى أمانة البائع.يعت

ويخير المشتري بسبب ذلك بين أخذ المبيع بكل ثمنو، أو رده لفوات الريا، ولو 
 الحط من الثمن قدر الخيانة في التولية.

 


