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لعملية بيقاته  ت ب  نية: لتعاق بالع   سة فقهية قان

  لملخ

ورة اإلجمالی��ة للعرب��ون عن��د الفقھ��اء، وأن��ھ دف��ع مبل��غ م��ن  یب��ین البح��ث ال��ص
المال على أن یكون جزءا من العوض إن تم العقد، وإن عدل دافعھ عن العقد        
خسره تعویضا للطرف اآلخر، وأنھ یقع ف�ي عق�ود المعاوض�ات الالزم�ة رغ�م        
تركی��ز الفقھ��اء عل��ى عق��د البی��ع حت��ى عرف��ت المعامل��ة باس��م بی��ع العرب��ون،      

عضھم اإلجارة ألنھا بیع المنافع، واالستصناع  ألن�ھ ی�ؤول إل�ى بی�ع      وإضافة ب 
  .   العین المصنوعة

وبین البحث وقوع الخالف بین الفقھاء في مشروعیة العربون، فعرض أدل�ة            
جمھور الفقھاء المانعین لھ، وأدلة المجیزین، وناقشھا باستفاضة مق�صودة،          

 منھ، واألحادیث المرویة وخلص إلى ترجیح الجواز؛ لعدم وجود مانع صحیح
في المنع ضعیفة اتفاق�ا، ولثب�وت ح�دیث مرس�ل ص�حیح ف�ي الج�واز، وص�حة                   
النقل عن تعام�ل ال�صحابة ب�ھ أم�ام كب�ار علم�ائھم دون نكی�ر، واس�تمرار ھ�ذا                 
النقل عن عدد من التابعین، وأنھ عرف عملي عام في أسواق الم�سلمین م�ن              

ات التج��ار والمتع��املین ب��ھ   زم��ن ال��صحابة إل��ى اآلن، ولم��ا یلبی��ھ م��ن رغب��      
برض����اھم واتف����اقھم، م����ع ع����دم المع����ارض، مم����ا یوج����ب اعتب����اره واألخ����ذ  

  .بمشروعیتھ

وب��ین البح��ث أی��ضا موق��ف ع��دد م��ن الق��وانین العربی��ة م��ن العرب��ون، وأنھ��ا      
عممت العربون على جمیع العقود المالیة الالزمة، وأنھا ساوت ب�ین ك�ل م�ن               

یع��دل منھم��ا لمق��دار العرب��ون، وأن  العاق��دین ف��ي ح��ق الع��دول، وخ��سارة م��ن  
بعض القوانین اتفقت مع الفقھاء في جعل الداللة األص�لیة للعرب�ون ھ�ي ح�ق             
العدول، وبعضھا اآلخر جعلھ�ا البت�ات والل�زوم والب�دء بتنفی�ذ العق�د، وأن ك�ال               
م��ن ال��داللتین قابل��ة إلثب��ات العك��س، وق��د ب��ین البح��ث م��شروعیة م��ا تبنت��ھ          

  .القوانین في كل ذلك

بین البحث تطبیق�ات العرب�ون ف�ي ع�دد م�ن المع�امالت المالی�ة، فب�ین ع�دم                ثم  
جوازه قانونا  في  العقود ال�شكلیة م�ا ل�م یك�ن م�سجال ف�ي ال�دوائر الرس�میة،             
وأن الفقھ��اء ل��م  ی��شترطوا ذل��ك، وع��دم ج��وازه فیم��ا ی��شترط ق��بض بدلی��ھ أو   

ناع  أحدھما في مجلس العقد كالصرف وال�سلم، وت�رجیح ج�وازه ف�ي  االست�ص        
  .والمقاوالت
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Abstract 
The study clarifies the total image of the down 

payment among Fiqh scholars. It is paying an amount 
of money as a part of the compensation if the contract 
is concluded. If it wasn’t; he lost it for the other party. 
The down payment is done in compensation contracts 
needed, though scholars concentrated on the sales 
contract until the deal is known as down payment 
selling, other added renting since it is a sale of 
benefits and industry and it becomes of the selling of 
manufactured material. 

The study investigated the dispute between the 
fiqh scholars in the legality of the down payment, 
presented the evidence of the majority of jurists who 
support it, and the evidence who accepted it, and 
discussed it in details deliberately, it concluded that it 
is allowed since there is no clear prohibition, as 
Hadiths in such matters are weak; and there are 
hadiths that allowed it. This is a tradition in 
Companions market since a long a go and it copes 
with the needs of merchants and customers within 
their satisfaction and agreement, so it is legitimate.  

The study explored the situation of some Arabic 
laws in the case of down payments. The laws 
generalized the down payment in all financial 
contracts, and qualified between all dealers in case of 
stopping the contract in losing the down payment, 
some laws agreed with fiqh in making the deletion of 
the contract as the base of paying the down payment, 
others made it due to the execution of the contract 
and both indications are applicable for the contrary 
action, the legality of this was clarified too. 

Then, the study explained many applications of 
the down payment , such As its illegality in subjective 
contracts unless it is registered in official 
departments, while figh scholar didn’t ask  for this 
unless it was collected in the place of the contract 
especially in industry and contracts. 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  دراسة فقھیة قانونیة: التعاقد بالعربون وتطبیقاتھ العملیة 

 جامعة - قسم الفقھ وأصولھ- كلیة الشریعة-زكریا محمد فالح القضاة . د
                                                               - األردن -الیرموك

  املقدمة

المع��امالت المالی��ة ض��رورة إن��سانیة ال ی��ستغني عنھ��ا الف��رد لتلبی��ة حاجات��ھ       
المتج��ددة، وتح��تم ض��رورة االجتم��اع اإلن��ساني تب��ادل ال��سلع  والمن��افع ب��ین      

ح�سب تغی�ر   األفراد، فشرعت لھ عقود كثیرة، وطور اإلنسان ھ�ذه المع�امالت      
ظروفھ واحتیاجاتھ، وكان م�ن ب�ین ھ�ذه المع�امالت التعاق�د ب�العربون ، إذ ق�د                   
یحتاج الشخص إلى إجراء عقد ما، إال أن نیتھ غی�ر جازم�ة عل�ى إن�شائھ ف�ي         
الحال، بل یحتاج إلى الت�روي للم�شورة، أو ت�دبیر الع�وض، فاھت�دى اإلن�سان                 

 مع إعطائھ حق الخیار ف�ي  إلى دفع العربون وسیلة إلظھار رغبتھ في التعاقد  
العدول عن العقد واعتبار ما دفعھ تعویضا للطرف اآلخ�ر ب�دل انتظ�اره وع�دم            
تصرفھ في محل العقد إل�ى أن یب�دي الط�رف األول ق�راره النھ�ائي ، وھ�ذا م�ا               

، فأجازه بعض الفقھ�اء  "بیع العربون " عرف في كتب الفقھ اإلسالمي باسم     
 ل�م یق��صره عل�ى البی��ع كم�ا ھ��و عن��وان     إال أن م�ن أج��ازه ٠ومنع�ھ جمھ��ورھم 

  .المسألة ؛ وإنما كانت تلك التسمیة من  باب التغلیب
وقد نظم العربون ف�ي الق�وانین المدنی�ة المعاص�رة، وت�م إعط�اء العاق�دین فی�ھ          
نفس الحق ف�ي الع�دول، ونف�س الج�زاء م�ن خ�سارة  م�ن یع�دل منھم�ا مق�دار              

 یق��ع ب��ھ لی��شمل عق��ود  العرب��ون  تعوی��ضا للط��رف اآلخ��ر، وتوس��ع نط��اق م��ا  
المعاوض��ات الالزم��ة كلھ��ا، وبحث��وه تح��ت عن��اوین أوس��ع م��ن اص��طالح بی��ع    

لی�شمل  ... العربون، مثل العقد بعربون، العربون ف�ي العق�د، التعاق�د ب�العربون         
التعاق�د  " جمیع المعامالت التي یقع فیھ�ا، ل�ذا آث�رت ت�سمیة بحث�ي ھ�ذا باس�م          

ع العقود التي یقدم فیھا العربون كما ، لتكون التسمیة شاملة لجمی"بالعربون 
ھو مطبق في مع�امالت الن�اس عل�ى أرض الواق�ع، ویب�ین ھ�ذا البح�ث حقیق�ة          
التعاقد بالعربون ، ومجاالتھ ، وخصائصھ  في الفقھ اإلسالمي وفي ع�دد م�ن       
القوانین المدنیة العربیة، باإلضافة إلى بیان الحكم الشرعي للتعاقد ب�العربون           

الفقھ��اء فی��ھ وأدل��تھم، ومناق��شتھا باستفاض��ة، وت��رجیح م��ا باستق��صاء أق��وال 
یقوی��ھ ال��دلیل ویحق��ق الم��صلحة العام��ة، م��ع بی��ان بع��ض م��ا للعرب��ون م��ن         

  .تطبیقات عملیة
  :                                                                            أسئلة الدراسة 

  :      یةتحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلت

وھ�ل  . ما صورة التعاقد بالعربون في الفقھ اإلسالمي وف�ي الق�انون ؟      -١
العربون مقصور على البیع كما ھو عنوان المسألة المذكور في كتب 

      ٠الفقھ ؟

  ما خصائص التعاقد بالعربون في الفقھ اإلسالمي والقانون؟                     -٢
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سالمي وفق م�ا ھ�و أق�وى دل�یال     ما حكم التعاقد بالعربون في الفقھ اإل       -٣
 وأكثر تحقیقا للمصلحة  العامة ؟ 

م�ا م�دى م��شروعیة م�ا تبنت��ھ الق�وانین المدنی�ة العربی��ة م�ن تع��دیالت        -٤
وإض���افات عل���ى العرب���ون المع���روف عن���د الفقھ���اء، وم���ا تأص���یلھا    

  .      الفقھي؟

   ما التطبیقات العملیة للتعاقد بالعربون ؟ وما تأصیلھا الفقھي ؟  -٥
  : الدراسةحدود 

تتن��اول الدراس��ة موض��وع العرب��ون ف��ي العق��ود م��ن حی��ث معن��اه وخصائ��صھ    
الحنف��ي، : وداللت��ھ وحكم��ھ ال��شرعي ف��ي الفق��ھ اإلس��المي بمذاھب��ھ الثمانی��ة     

. الم���الكي، ال���شافعي، الحنبل���ي، الظ���اھري، الزی���دي، الجعف���ري، واإلباض���ي     
مدنی�ة لبل�دان    ومقارنة ھذه الخصائص والداللة  بما علیھ عدد من الق�وانین ال           

عربیة مختارة من المشرق، والمغرب، والخلیج العربي، وھذه البلدان ح�سب        
تونس، المغرب، مصر، سوریا، العراق، لیبیا،      : تواریخ صدور قوانینھا ھي     

األردن، الكویت، اإلمارات العربیة المتحدة، البحرین، قطر، الجزائر،  سلطنة          
أحدثتھ ھذه الق�وانین م�ن إض�افة أو         باإلضافة إلى التأصیل الفقھي لما      . عمان

تغیی��ر أو تع��دیل عل��ى نط��اق ودالل��ة العرب��ون عم��ا ھ��و م��ذكور ف��ي الم��ذاھب     
الفقھیة اإلسالمیة، مع اختیار عدد من التطبیقات العملیة للعربون ف�ي حیاتن�ا             

  .  المعاصرة
        :                                                               أھداف الدراسة

  : تھدف الدراسة إلى
 بیان مذاھب الفقھ اإلسالمي في موضوع التعاق�د ب�العربون ب�شكل ع�ام ،                -١ 

وجم��ع األق��وال وأدلتھ��ا ومناق��شتھا ب��شكل علم��ي ، وت��رجیح م��ا یقوی��ھ ال��دلیل 
  .ویحقق المصلحة العامة

 بی��ان موق��ف بع��ض الق��وانین المدنی��ة العربی��ة  م��ن موض��وع العرب��ون،        -٢
  .وتأصیلھ فقھیا

  ٠ بیان بعض التطبیقات العملیة للتعاقد بالعربون وتأصیلھا فقھیا -٣
  :      منھج البحث 

تقت��ضي طبیع��ة ھ��ذا البح��ث إتب��اع الم��نھج االس��تقرائي التحلیل��ي ع��ن طری��ق      
اس��تقراء أق��وال الفقھ��اء وأدل��تھم، ون��صوص الق��وانین مح��ل الدراس��ة  ف��ي         

  .جموضوع التعاقد بالعربون وتحلیلھا واستنباط النتائ
  :  خطة الدراسة

   :  قسمت البحث إلى مقدمة، وثالثة مطالب، وخاتمة
 . حقیقة العربون، ومجاالتھ، وخصائصھ: المطلب األول 
  . الحكم الشرعي للعربون: المطلب الثاني 
  بعض التطبیقات العملیة للتعاقد بالعربون : المطلب الثالث 

  .وفي الخاتمة أبرزت أھم نتائج البحث 
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ب اطولا  

  و، و ، ارون

ومج��االت ،         أب��ین ف��ي ھ��ذا المطل��ب تعری��ف العرب��ون لغ��ة واص��طالحا     
وخ�صائص العرب�ون    ، - أي العقود التي یمكن أن یدفع بھا العرب�ون  -العربون

  .عند الفقھاء وفي القانون 

ل أل ب لغة: لف    :لع

ُعرب�ون  : حی�ث ض�بط  اللف�ظ فھ�و    في العربون لغ�ات متع�ددة م�ن        : ضبط اللفظ   - أ
وُعرب�ان ب�ضم الع�ین    ، وَعَربون بفتح العین والراء، بضم العین وإسكان الراء 

فیق�ال  . وقد تقلب العین ألفا مع الحفاظ عل�ى األوزان ال�سابقة        ، وإسكان الراء 
وُأرب�ان ب�ضم    ، وأربون بفتح األل�ف وال�راء     ، ُأربون بضم األلف وإسكان الراء    

وأفصح ھ�ذه اللغ�ات عرب�ون بف�تح الع�ین           : قال النووي . ١األلف واسكان الراء  
  .٢والراء

، والعرب��ون بف��تح الع��ین واس��كان ال��راء لح��ن ل��م ت��تكلم ب��ھ الع��رب :        قی��ل
  .٣ویطلق علیھ العوام في بالد الشام لفظ رعبون بتقدیم الراء على العین

  : المعنى اللغوي-ب
اإلص�الح، واإلم�ساك،    : ھ�ا  للعربون أو العربان ف�ي اللغ�ة أكث�ر م�ن معن�ى، من             

  . والتسلیف، والتقدیم
. " ذكر الزمخشري أن بیع العرب�ان ی�سمى بی�ع الم�سكان م�ن إم�ساك ال�شيء                 

فكأن��ھ س��مي ب��ذلك ألن فی��ھ . أع��رب ف��ي ك��ذا وع��رب وع��ربن وأم��سك  : یق��ال 
، ٤"إعرابا لعقد البی�ع أي إص�الحا وإزال�ة ف�ساد  وام�ساكا ل�ھ ل�ئال یملك�ھ آخ�ر                  

س�مي  :" فقی�ل ،  كثیرا في مصادر اللغة وش�روح الح�دیث        وقد ورد ھذا المعنى   

                                                           

جمال الدین محمد بن مك�رم ، ل�سان الع�رب ،       ، ابن منظور   :  في   – عرب   -انظر  مادة       ١
الم�صباح  ، أحم�د ب�ن محم�د ب�ن عل�ي      ، والفی�ومي   ، ٥٩٢ص ، ١بیروت،  ج ، دار صادر   

مجد الدین محم�د ب�ن   والفیروز آبادي  . ١٥٢ص، م ١٩٨٣بیروت ، نیر ، مكتبة لبنان   الم
  .١٥٦، ھـ ١٣٧١، مطبعة مصطفى الحلبي ، القاھرة ، القاموس المحیط ، یعقوب 

تھذیب األسماء واللغات ، دار الكتب العلمیة ، أبو زكریا محي الدین بن شرف   ، النووي   ٢
  .  ٦ص ، ٢ج،بیروت ، 
ال�صحاح ، تحقی�ق إ می�ل ب�دیع یعق�وب           ، ) ھ�ـ   ٣٩٣ت  (أب�و ن�صر اس�ماعیل       ، ھري  الجو ٣

وانظ��ر . م��ادة ع��ربن   ، ٢١٦٤ص ، ٦ ھ��ـ ج١٤٢٠ ، ١ط، دار الكت��ب العلمی��ة  بی��روت 
حاش��یة قلی��وبي وعمی��رة عل��ى ش��رح ج��الل ال��دین المحل��ي عل��ى    ، ش��ھاب ال��دین ، قلی��وبي 

  .١٨٦ص ، ٢ج ، مطبعة عیسى الحلبي، منھاج الطالبین ، القاھرة 
الف��ائق  ف��ي غری��ب الح��دیث ، مطبع��ة عی��سى ، ج��ار اهللا محم��ود ب��ن عم��ر ، الزمخ��شري  ٤

  . ٤١٠ص، ٢ج، القاھرة ، الحلبي 
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ل�ئال ی�شتري غی�ره    ، بذلك ألن فیھ إعرابا لعقد البیع، أي اصالحا وإزالة ف�ساد        
   .١"ما اشتراه ھو

إذ فیھ تقدیم لبعض الثمن إذا تم ،        ومن معانیھ اللغویة التسلیف والتقدیم
وي أكثر من غیره ، لوضوح وقد اختار معظم الفقھاء ھذا المعنى اللغ   ، ٢البیع

  .٣وجھ االرتباط  بینھ وبین المعنى االصطالحي

لثاني الحا : لف  ص ب    :لع

        تقارب��ت ألف��اظ الفقھ��اء ف��ي تعری��ف العرب��ون واتفق��ت عل��ى ال��صورة        
وسأختار نماذج م�ن التعریف�ات م�ن الم�ذاھب األربع�ة باإلض�افة            ، اإلجمالیة لھ 

  .   .سالمي، ثم تعریفھ قانوناإلى تعریف مجمع الفقھ اإل
  :المذھب الحنفي  - أ

وھ�و أن ی�شتري الرج�ل    :"عرفھ أبو الحسن السغدي الحنفي في فتاواه بقول�ھ    
السلعة فیدفع إلى البائع دراھم على أنھ إن أخذ السلعة كانت تلك الدراھم م�ن              

  . ٤"  "وان لم یأخذ فیسترد الدراھم، الثمن
ن ف�ي م�صادر الفق�ھ الحنف�ي غی�ر ھ�ذه          ویالحظ أنھ ال یوج�د ذك�ر لبی�ع العرب�و          

اإلش��ارة ف��ي فت��اوى ال��سغدي الت��ي تب��ین ص��ورة ھ��ذا التعام��ل وتق��صره عل��ى     
رغم أن ھذا التعریف ال ینطب�ق عل�ى المعن�ى االص�طالحي ال�دقیق لبی�ع                ، البیع

كم�ا  ، ألن دافع العرب�ون ھن�ا ی�سترده إن ل�م یأخ�ذ ال�سلعة       ، العربون المعھود  
نى االصطالحي للعربون ف�إن دافع�ھ یخ�سره إن ل�م       أما في المع  ، یقول السغدي 

  . یتم البیع 
  :المذھب المالكي  - ب
أن : " ...  ب��ین اإلم��ام مال��ك ص��ورة العرب��ون ب��شيء م��ن التف��صیل بقول��ھ         -١

أو یتك��ارى الداب��ة ث��م یق��ول لل��ذي اش��ترى من��ھ أو     ) ال��سلعة(ی��شتري الرج��ل  
ل�ى أن�ي إن   أعطی�ك دین�ارا أو درھم�ا أو أكث�ر م�ن ذل�ك أو أق�ل ع               : تكارى منھ   

                                                           

النھای�ة ف�ي   ، واب�ن األثی�ر   ، ٥٩٢ص ، ١، ج - ع�رب  -لسان العرب ، م�ادة      ، ابن منظور    ١
. ٢٠٢ص، ٣ج، غری���ب  الح���دیث، تحقی���ق ط���اھر أحم���د ال���زاوي ،  المكتب���ة اإلس���المیة    

، عون المعبود شرح سنن أبي داود،  تحقیق عبد الرحمن محم�د عثم�ان              ، والعظیم آبادي   
  . ٣٩٨ص ، ٩ج، م ١٩٧٩ ، ٣ط، دار الفكر ، بیروت 

 .  ٢١٦٤ص ، ٦ ، ج- عرب –مادة ، الصحاح ،  الجوھري  ٢
، ق�اھرة  مغني المحتاج إل�ى معرف�ة الف�اظ المنھ�اج، ال    ،  انظر الشربیني،  محمد الخطیب     ٣

شمس ال�دین محم�د     ، والرملي   ، ٣٩ص ، ٢ج، ھـ  ١٣٧٧، مطبعة مصطفى بابي الحلبي     
،  م١٩٨٤، بی�روت  ، دار الفك�ر  نھا ی�ة المحت�اج إل�ى ش�رح المنھ�اج      ، بن أحمد بن حمزة    

حاشیة الصا وي على الشرح الصغیر عل�ى        ، والصا وي أحمد بن محمد       ، ٤٥٩ص ، ٣ج
 . ١٠٠ص،٣ج، ھـ ١٣٩٢، المعارف أقرب المسالك ، القاھرة دار 

النت�ف ف�ي الفت�اوى،     ) ھ�ـ  ٤٦١ت (  السغدي،  أب�و الح�سن عل�ي ب�ن الح�سن ب�ن محم�د              ٤
م ١٩٨٤،عم��ان ،دار الفرق��ان ومؤس��سة الرس��الة  ، تحقی��ق ال��دكتور ص��الح ال��دین الن��اھي  

 ،  ٤٧٢ص ، ١ج،
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أخذت السلعة أو ركبت ما تكاریت منك فالذي أعطیتك ھو من ثمن ال�سلعة أو        
وإن ترك��ت ابتی��اع ال��سلعة أو ك��راء الداب��ة فم��ا أعطیت��ك ل��ك ، م��ن ك��راء الداب��ة
 . ١"باطل بغیر شيء 

أن ی��شتري أو یكت��ري ال��سلعة ویعطی��ھ ش��یئا م��ن   : " وعرف��ھ ال��دردیر بقول��ھ  -٢
وإن أحبھ حاس�بھ ب�ھ م�ن    ، م یعد إلیھ ما أعطاهالثمن، على أنھ إن كره البیع ل    

  ٢"الثمن أو تركھ مجانا
ویت��ضح م��ن ھ��ذین التع��ریفین أن العرب��ون كم��ا یك��ون ف��ي البی��ع  یك��ون ف��ي      

ألن اإلجارة بیع للمنافع، كما نالح�ظ عل�ى تعری�ف ال�دردیر أن�ھ             ، اإلجارة أیضا 
ق عل�ى  وھ�ي أن ھ�ذا العرب�ون ق�د یتف�     ، أضاف صورة للعربون حال نفاذ العقد 
وق��د یتف��ق عل��ى أن یك��ون للب��ائع أو    ، اعتب��اره ج��زءا م��ن ال��ثمن أو األج��رة    

ویدفع المشتري الثمن أو األجرة كاملة إضافة إلى ما دفع من          ، المؤجر مجانا 
 . عربون 

  : المذھب الشافعي-ج

ھو أن یشتري ش�یئا ویعط�ي الب�ائع درھم�ا أو دراھ�م       : " عرفھ النووي بقولھ   -١
  .٣" یع بیننا فھو من الثمن، وإال فھو ھبة لكإن تم ھذا الب: ویقول 

ویف�سر أی�ضا   : " ویقول النووي أیضا بعد أن ذكر صورة العربون ف�ي البی�ع              -٢
بأن یدفع دراھم إلى صانع لیعمل لھ خفا أو خاتما أو ینسج لھ ثوبا، على أن�ھ              

 .٤" وإال فھو للمدفوع إلیھ ،إن رضیھ فالمدفوع من الثمن 

 أن ی�شتري س�لعة      – أي بی�ع العرب�ون       –وھ�و   : " ي یقول أبو یحیى األنصار    -٣
... من غیره ویدفع إلیھ دراھم لتكون من الثمن إن رض�ي ال�سلعة وإال فھب�ة                  

ویفسر أیضا بأن یدفع دراھم لمن یصنع لھ شیئا على أنھ إن رضیھ فھي من            
 . ٥"وإال فھبة لھ ، الثمن

 االست��صناع         ونالح��ظ ھن��ا أن ھ��ذین  التع��ریفین ی��ضیفان العرب��ون ف��ي   
باإلض���افة إل���ى البی���ع، ألن االست���صناع ی���ؤول إل���ى بی���ع الع���ین الم���صنوعة      

 .للمستصنع

                                                           

، الك للسیوطي   موطأ اإلمام مالك مع شرحھ تنویر الحو      ،  اإلمام مالك بن أنس األصبحي      ١
  .  ١١٨ص ، ٢ج، بیروت ، دار الكتب العلمیة 

ال��شرح الكبی��ر عل��ى مخت��صر س��یدي خلی��ل، م��ع   ، أب��و البرك��ات س��یدي أحم��د  ، ال��دردیر  ٢
، الق�اھرة  ، عی�سى الب�ابي الحلب�ي وش�ركاه     ، دار إحیاء الكتب العربی�ة  ، حاشیة  الدسوقي  

 . ٦٣ص، ٣ج
، المجم��وع ش��رح المھ��ذب ، دار الفك��ر  ، رف أب��و زكری��ا محی��ي ال��دین ب��ن  ش�� ، الن��ووي ٣

 . ٣٣٥ص ،٩ج، بیروت 
روض�ة الط�البین وعم�دة    ، )  ھ�ـ   ٦٧٦ت  (أب�و زكری�ا مح�ي ال�دین ب�ن ش�رف             ،  النووي    ٤

  . ٣٩٧ص، ٣ج،  ھـ ١٤٠٥، بیروت ، المفتین، المكتب اإلسالمي المكتبة اإلسالمیة 
  . ٧٥ص ، ٤الطالب، جأسنى المطالب شرح روضة ، أبو یحیى زكریا، األنصاري  ٥
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  : المذھب الحنبلي-        د

أن ی��شتري ال�سلعة فی�دفع إل��ى الب�ائع درھم�ا  أو غی��ره     : "  عرف�ھ اب�ن قدام�ة    -١
  ١..."وإن لم یأخذھا فذلك للبائع ، على أنھ إن أخذ السلعة احتسب من الثمن 

أن ی��شتري ش��یئا أو ی��ستأجره ویعط��ي الب��ائع أو     :" لبھ��وتي بقول��ھ وعرف��ھ ا -٢
إن أخذتھ فھ�و م�ن ال�ثمن أو األج�رة، وإال     : المؤجر درھما أو أكثر ویقول لھ       
 ٢"فالدرھم  لك أیھا البائع أو المؤجر

 : مجمع الفقھ اإلسالمي لبیع العربون تعریف_ ه
لغ��ا م��ن الم��ال إل��ى الم��راد ببی��ع العرب��ون بی��ع ال��سلعة م��ع دف��ع الم��شتري مب" 

وإن تركھ�ا ف�المبلغ   ، البائع على أنھ إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من ال�ثمن      
  .        ٣"ویجري مجرى البیع اإلجارة ألنھا بیع المنافع ، للبائع 

والمالحظ من مجموع التعریفات السابقة أن العربون یكون في ك�ل م�ن البی�ع              
 أي الت�ي یك�ون مقت�ضى    -تھ�ا اتفاق�ا  واإلجارة، وھي من العق�ود الالزم�ة بطبیع    

ف�ال یج�وز ألح�دھما ف�سخ العق�د دون      ، كل منھا إلزام الط�رفین المتعاق�دین بھ�ا        
وف��ي االست��صناع أی��ضا عن��د م��ن ذك��ره،  وھ��و مختل��ف ف��ي       ، -رض��ا اآلخ��ر 

لزوم��ھ، فجمھ��ور الحنفی��ة یعدون��ھ غی��ر الزم قب��ل ال��صنع ویثب��ت لك��ل منھم��ا    
یف�ة، ومحم�د، أم�ا بع�د ال�صنع وتق�دیم       الرجوع عنھ، وھ�و رأي اإلم�ام أب�ي حن    

الصانع العین  للمستصنع فإنھ یكون  قد أسقط خیاره بذلك، ولكن یبقى خی�ار        
المستصنع قائما ویثبت لھ  خیار الرؤیة باعتباره مشتریا لم�ا ل�م ی�ره، خالف�ا                 
ألب��ي یوس��ف ال��ذي ی��رى لزوم��ھ إن ك��ان الم��صنوع موافق��ا للمواص��فات ف��ي      

ن قبل الصنع وبعده في روایة، فإذا كان المصنوع        روایة، ولزومھ من الطرفی   
مطابقا للمواصفات لزم ونفذ العقد، وإن كان غیر مطابق كان المستصنع فقط        
بالخیار بین إمضاء العقد على ما المصنوع علیھ، أو فسخھ لف�وات الوص�ف،           
وذلك رفعا  للضرر عن الصانع  والمست�صنع، وان�سجاما م�ع ب�سط الثق�ة ف�ي           

  ٤. رارا للمعامالتالعقود، واستق
 وقد سارت مجلة األحكام العدلی�ة عل�ى رأي أب�ي یوس�ف وق�ضت بل�زوم عق�د          

إذا انعقد االست�صناع فل�یس ألح�د العاق�دین     : " ٣٩٢االستصناع ، ففي المادة     
الرج���وع، وإذا ل���م یك���ن الم���صنوع عل���ى األوص���اف المطلوب���ة المبین���ة ك���ان    

                                                           

، المغن�ي ف�ي فق�ھ اإلم�ام     )٦٢٠ت (موفق الدین أبو محمد عبد اهللا بن أحمد ، ابن قدامة    ١
  . ١٦٠ص ، ٤ج،  م ١٩٨٥، بیروت ، أحمد بن حنبل، دار الفكر 

كشاف القناع عن متن اإلقناع، راجعھ وعل�ق      ، منصور بن یونس بن إدریس      ، البھوتي   ٢
 . ١٩٥ص، ٤ج، م١٩٨٣، بیروت ، عالم الكتب ، ھاللعلیھ ھالل مصیلحي مصطفى 

 ب��شأن بی��ع  ٨د/ ٧٦/٣ ، ق��رار رق��م  ١٦٦ص ، ٩مجل��ة مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي، ع��دد     ٣
 ٠العربون 

، ٧، واب���ن الھم���ام، ش���رح ف���تح الق���دیر، ج   ٧٨ ص ٣المرغین���اني، الھدای���ة، ج : انظ���ر ٤
ة، بی����روت، ، وال����سمرقندي، ع����الء ال����دین، تحف����ة الفقھ����اء، دار الكت����ب العلمی����١١٦ص

 .٣٦٢، ٢م، ج١٩٨٤
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المعاصرة فیما تطور عن   وقد سارت على ذلك القوانین      ". المستصنع بالخیار 
عقد االستصناع من تسمیات مثل عق�ود العم�ل والمقاول�ة واعتب�رت الزم�ة ال             

كم�ا ھ�و    " بإنجاز العمل المتفق علیھ أو بفسخھ رض�اء أو ق�ضاء          " تنتھي إال   
أما غیر الحنفیة فیعدون    .   من القانون المدني األردني مثال     ٨٠٠نص المادة   

 بی�ع؛ فیق�ال بی�ع ال�سلم، والبی�ع بأنواع�ھ       االستصناع نوعا من السلم الذي ھ�و   
 وھ�و  - وتظھر فائ�دة العرب�ون بأن�ھ یمك�ن أح�د العاق�دین               ١.من العقود الالزمة  

 عند من برى لزومھ ألن�ھ س�لم، أو          –أو المستصنع   ، المشتري، أو المستأجر  
 من العدول عن العقد  -في الحالة التي یصبح فیھا الزما كما یرى أبو یوسف           

   ٠خسارتھ ما دفع من عربونإن أراد مقابل 
  :  التعریف القانوني للعربون -     و

ل�م ت��ذكر الق�وانین موض��ع الدراس��ة تعریف�ا للعرب��ون وإنم��ا ترك�ت ذل��ك للفق��ھ،     
  .واكتفت بذكر أحكام العربون مباشرة

ھ��و عب��ارة ع��ن مبل��غ م��ن الم��ال  : "  وق��د ع��رف ال��سنھوري العرب��ون بقول��ھ 
ق�ت التعاق�د، ف�إن ت�م التعاق�د ح�سب المبل�غ        یدفعھ  أحد المتعاقدین إلى اآلخ�ر و   

المدفوع من جملة ما ھو متفق علیھ وإذا لم یتم التعاقد خسر م�ن ع�دل قیم�ة            
   ٢".العربون

وھذا التعریف مماثل بالجملة للتعریفات الفقھیة المتقدم�ة، إال أن�ھ ی�ضیف أن             
ل�و  حق العدول یثبت لكال العاقدین، والذي یعدل منھما یخسر قیمة العربون، ف        

دفع المشتري للبائع مبلغًا عربونًا، وعدل المشتري فإنھ یخسر ما دفعھ، وإن  
فااللتزام بخسارة مق�دار  . عدل البائع فإنھ ُیعید العربون الذي أخذه ومثلھ معھ   

العربون مشترك بین كال العاقدین على قدم المساواة، وھ�ذا أم�ر اتفق�ت علی�ھ          
  .ناقشتھا في فقرة الحقةالقوانین المدنیة موضع الدراسة، وسیاتي م

يفا لتع   :مناقشة 

     لو تفح�صنا التعریف�ات ال�سابقة، فإن�ھ ق�د ی�سجل بع�ض الملحوظ�ات عل�ى                 
  :  آحادھا، وعلیھا جملة

 م���ا ذك���ره ال���سغدي الحنف���ي ال یع���د تعریف���ا لبی���ع العرب���ون ب���المعنى  -١      
عة ألن��ھ یب��ین أن الم��شتري إن ل��م یأخ��ذ ال��سل    ، االص��طالحي المتع��ارف علی��ھ  

یسترد العرب�ون، وھ�ذا من�اقض للمعن�ى االص�طالحي لبی�ع العرب�ون ب�المفھوم                 
  .   الفقھي الذي یخسر فیھ المشتري ما دفعھ من عربون إن عدل عن البیع 

ول�یس عل�ى    " بی�ع العرب�ون   "  تركز التعریف�ات عموم�ًا عل�ى ص�ورة           -٢      
ا تجع�ل البی�ع   ب�شكل ع�ام، إذ إنھ�    " التعاق�د ب�العربون   "تعریفھ بالحد، وال عل�ى      

                                                           

، واب�ن  ٢، ص٤، والنووي، روضة الط�البین، ج ١، ص ٤اإلمام مالك، المدونة، ج   : انظر ١
 ٢٤، ص٤مفلح، الفروع، ج

، دار إحی��اء ١ال��سنھوري، عب��د ال��رزاق أحم��د، الوس��یط ف��ي ش��رح الق��انون الم��دني، ج     ٢
 ٢٥٩، ص ١التراث العربي، بیروت، بدون طبعة،ج
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ن��صًا ف��ي بع��ض كت��ب األحادی��ث  " بی��ع العرب��ان" ھ��و األس��اس، وذل��ك ل��ورود 
واآلث��ار، ث��م ف��ي كت��ب الفق��ھ التراثی��ة، ث��م إن بع��ضھا یتوس��ع لی��ذكر العرب��ون        

ف���ي اإلج���ارة، وبع���ضھا اآلخ���ر لی���ذكر االست���صناع، وق���د س���ار مجم���ع الفق���ھ  
" بی�ع العرب�ون   " م�ن اإلسالمي على نفس ھ�ذا الم�نھج التراث�ي، ف�ذكر الم�راد              

؛ ألنھ��ا بی��ع المن��افع، وھ��ذا "اإلج��ارة" أوًال وجعل��ھ ھ��و األس��اس ث��م ألح��ق ب��ھ 
بی���ع  " ال���نھج مست���ساغ ومب���رر؛ ألن العن���وان التراث���ي لھ���ذا التعام���ل ھ���و       

، ثم یقاس علیھ غیره مما ماثلھ من معامالت، وألن عقد البی�ع ھ�و                "العربون
  . أھم العقود وأبرزھا

 التعریفات عند بیان أن ما دفعھ المشتري یك�ون م�ن     عبرت معظم  - ٣        
، والواق��ع أن ف��ي ھ��ذا التعبی��ر ال��ذي    ١"إن أخ��ذ ال��سلعة  :   " ال��ثمن بعب��ارة  

استخدمھ الفقھاء قدیمًا، وتابعھم علیھ مجمع الفقھ اإلسالمي حدیثًا نوعًا م�ن       
 وھ��و اعتب��ار م��ا دف��ع م��ن  –الم��سامحة، إذ ل��یس المق��صود ف��ي ترت��ب الحك��م  

 ھ��و حقیق��ة أخ��ذ ال��سلعة أو ع��دم   -ج��زءًا م��ن ال��ثمن، أو ملك��ًا للب��ائع  عرب��ون 
أخذھا، وإنما المق�صود ھ�و إتم�ام العق�د أو ع�دم إتمام�ھ، أي إم�ضاء العق�د أو              
فسخھ، ولیس حقیقة األخذ أو التسلیم، وإنما یكون األخذ واإلعطاء، والت�سلم            

ي إم�ضاء العق�د   والتسلیم أثرًا من آثار العقد بعد إم�ضائھ، ف�إن اخت�ار الم�شتر          
وعدم فسخھ ترتب على ھذا اإلمضاء احتساب ما دفع من عرب�ون ج�زءًا م�ن                

  .الثمن، وترتب علیھ  تسلیم المبیع، أو تمكین المشتري منھ بعد إتمام الثمن
، وإنما عبرت  " أخذ السلعة   " وبھذا تكون التعریفات التي لم تستخدم عبارة        

ذه الزاویة، مث�ل تعری�ف الن�ووي ف�ي          ، أكثر دقة من ھ    "إتمام البیع " بما یفید   
، وتعری�ف ال�دردیر ف�ي    ..." إن ت�م البی�ع بینن�ا فھ�و م�ن ال�ثمن       :"... المجموع

إن كره البیع لم یعد إلیھ م�ا أعط�اه، وإن أحب�ھ حاس�بھ ب�ھ        :"... الشرح الكبیر 
  وق�د تق�دم      -.إذ الم�راد بكراھی�ة البی�ع ف�سخھ، وبحب�ھ إم�ضاؤه            ..." من الثمن 
 .-التعریفان 

الحظ أن تعریفات المذاھب التي بحثت بیع العربون ص�راحة ومنعت�ھ      ن -٤
كالمذھب المالكي والشافعي ق�د كیف�ت أخ�ذ الب�ائع لمبل�غ العرب�ون إن نك�ل                   

، ٢المشتري عن إتمام البیع، فعند المالكیة أن ذلك یكون مجانا دون مقابل
 ، وعند ال�شافعیة إن�ھ یك�ون       ٣"باطل بغیر شيء  " أو كما عبر اإلمام مالك      

  .٤ھبة للبائع 

                                                           

مجم��ع الفق��ھ  ، البھ��وتي، اب��ن قدام��ة ، اإلم��ام مال��ك  ، ال��سغدي: ن انظ��ر تعری��ف ك��ل م��    ١
 .اإلسالمي   المتقدم ذكرھا 

 . ٦٣ص، ٣الدردیر الشرح الكبیر، ج ٢
 . ١١٨ص، ٢ج، الموطأ، مع شرحھ تنویر الحوالك ، اإلمام مالك  ٣
الرمل�ي  . ١٦٤ ص ١ج، ف�تح الوھ�اب     ، األن�صاري   ، ٣٣٥ص، ٩المجموع، ج ، النووي   ٤
 . ٤٧٦ص ، ٣لمحتاج ، جنھایة ا، 
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       في حین اكتفت تعریفات الفقھ الحنبل�ي المجی�ز لبی�ع العرب�ون ببی�ان أن        
العربون یكون للبائع دون تكییف�ھ عل�ى أن�ھ ھب�ة، أو باط�ل بغی�ر ش�يء أو أي            

، ١"وإن لم یأخذھا ف�ذلك للب�ائع       :" ... تكییف آخر بل اكتفى ابن قدامھ بالقول      
، دون ٢"ال�درھم ل�ك أیھ�ا الب�ائع أو الم�ؤجر       ف: " ... ومثلھ ما قال�ھ البھ�وتي       

بیان لتكییف االستحقاق للعربون، وق�د س�ار عل�ى نھ�ج الحنابل�ة مجم�ع الفق�ھ            
وإن ، إن أخ�ذ ال�سلعة احت�سب المبل�غ م�ن ال�ثمن              :" ... اإلسالمي أیضًا بقولھ  
 . دون تكییف الستحقاق العربون ٣..."تركھا فالمبلغ للبائع 

ب��ل ھ��و م��ن   ، لعرب��ون ل��یس ج��زءا م��ن التعری��ف          والواق��ع أن تكیی��ف ا 
وأن ھذا التكییف ذاتھ كان ، أحكامھ التفصیلیة التي یجب أال یثقل التعریف بھا

فالم�انعون كیف�وه عل�ى     ، انعكاسا آلراء المذاھب في بیان حكم العربون أص�ال          

  >  =  M  "ك��ي یطبق��وا علی��ھ ق��ول اهللا تع��الى    " باط��ل بغی��ر ش��يء  "أن��ھ 

  B  A  @  ?  >HG  F  E  D  C L  ) اآلیة : النساء

وعلى أنھ ھبة كي یطبقوا علیھ أنھ عقد وشرط وھو من الموانع عندھم  )٢٩
 ، أما المجیزون فلم یكیفوه على - كما سیأتي في بیان الحكم وعرض األدلة–

ھ��ذا النح��و ك��ي ال یك��ون ھ��ذا التكیی��ف قی��دا عل��ى الحك��م ال��ذي ارت��ضوه وھ��و     
  .الجواز 

لمقت ي   :  لتع

وم��ا أبدیت��ھ علیھ��ا م��ن ملحوظ���ات     ،        م��ن مجم��وع التعریف��ات ال��سابقة    
یمكنن��ي ص��یاغة تعری��ف لبی��ع العرب��ون یح��افظ عل��ى می��زات تل��ك التعریف��ات       

ویمك��ن تطبیق��ھ عل��ى ، ویتج��اوز م��ا ق��د یك��ون علیھ��ا م��ن ملحوظ��ات  ، عموم��ا
ن ث��م عل��ى التعاق��د ب��العربو ، واالست��صناع، العرب��ون ف��ي غی��ر البی��ع كاإلج��ارة 

  . بشكل عام 
عقد بیع اشترط فیھ دفع المشتري مبلغا من المال على أن  " بیع العربون ھو   - أ

أو ف�سخھ فیك�ون م�ا      ، لھ خیار إمضاء البیع فیكون ما دفعھ جزءا م�ن ال�ثمن             
یبین التعریف أن دفع العربون یكون مشترطا ف�ي ص�لب          " . دفعھ ملكا للبائع    

ن إم��ضاء العق��د فیك��ون العرب��ون  وأن ھن��اك خی��ارا للم��شتري ب��ی ، عق��د البی��ع 
، أو فسخ العقد فیخسر ما دفعھ م�ن عرب�ون ویملك�ھ الب�ائع               ، جزءا من الثمن  

متج��اوزین   تعبی��ر أخ��ذ ال��سلعة أو ع��دم أخ��ذھا ال��وارد ف��ي معظ��م التعریف��ات    
مركزین على أن العرب�ون یم�نح الم�شتري ح�ق الخی�ار عل�ى النح�و        ، السابقة  
  .المذكور 

                                                           

  .  ١٦٠ص ، ٤المغني، ج،  ابن قدامة  ١
  . ١٩٥ص، ٤ج، كشاف القناع، البھوتي  ٢
 ٠ ١٦٦ص ، ٩، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، عدد  ٣
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 وإذا اردنا تعریف العربون في اإلجارة مثال فاننا ن�ضع           :العربون في اإلجارة      - ب
عق�د إج�ارة اش�ترط فی�ھ دف�ع الم�ستأجر مبلغ�ا           : "لفظ اإلجارة بدل البیع فنقول    

م��ن الم��ال عل��ى أن ل��ھ خی��ار إم��ضاء اإلج��ارة ، فیك��ون م��ا دفع��ھ ج��زءا م��ن        
  " .األجرة، أو فسخھا فیكون ما دفعھ ملكا للمستأجر 

عق���د :" ي العرب���ون ف���ي االست���صناع نق���ول  وف���: العرب���ون ف���ي االست���صناع   - ج
استصناع اشترط فیھ دفع المستصنع مبلغا من المال على أن لھ خیار إمضاء      

أو فسخھ فیكون ما دفعھ ملكا للصانع     ، د فیكون ما دفعھ جزءا من الثمن      العق
"٠  

وإذا أردن��ا تعم��یم التعری��ف لی��شمل العق��ود الت��ي یق��ع فیھ��ا   : التعاق��د ب��العربون  - د
عقد معاوضة اشترط فیھ    : " التعاقد بالعربون ھو  : ل عام، نقول  العربون بشك 

دفع مبلغ من المال على أن یكون للدافع خی�ار إم�ضاء العق�د فیك�ون م�ا دفع�ھ                
 ".جزءًا من العوض ، أو فسخھ فیكون ما دفعھ ملكًا للطرف اآلخر

لثال ب : لف  لع لقان، مجاال  إلسالمي  لفقه   :خصائصه في 

 :ت العربون في الفقھ اإلسالمي والقانونمجاال  - أ
        ات���ضح مم���ا س���بق تركی���ز الفقھ���اء عل���ى عق���د البی���ع ك���أبرز مج���االت   

، إال أن ال��بعض أض��اف  "بی��ع العرب��ون " العرب��ون، حت��ى ش��اع عن��دھم اس��م    
اإلجارة، والبعض اآلخر أضاف االستصناع، والمالحظ عل�ى ھ�ذه العق�ود أنھ�ا       

 إذن یقع في العقود الالزمة؛ ألنھ یعطي دافع عقود الزمة بطبیعتھا، فالعربون
العربون الخیار بین إمضاء العقد أو فسخھ، وھذا ال یتصور إال في عق�د الزم               
بطبیعتھ بالنسبة لھذا العاقد، فیحتاج إلى ما یعطیھ حق العدول عنھ مقاب�ل م�ا       
دفع من عربون ،أما لو كان العقد غیر الزم فإنھ یستطیع الفكاك منھ دون أن         

. ع��رض نف��سھ لخ��سارة العرب��ون، ف��ال یك��ون للعرب��ون فائ��دة ف��ي ھ��ذه الحال��ة ی
العرب�ون باعتب�اره وس�یلة ل�نقض        " وكذلك ھ�و األم�ر ف�ي الفق�ھ الق�انوني، إذ             

   ١"العقد ال یكون إال في العقود الملزمة للجانبیین
       فالعربون إذن فقھا وقانون�ا یك�ون ف�ي العق�ود المالی�ة الالزم�ة عموم�ا،                 

یر مقصور على البیع كما عن�ون الفقھ�اء لھ�ذه المعامل�ة، وإنم�ا كان�ت        وھو غ 
تسمیتھم لھا ببیع العربون من باب التغلیب، وألن عقد البیع ھو أب�رز العق�ود         
وأھمھ��ا ف��ي مع��امالت الن��اس ، وال ھ��و مق��صور أی��ضا عل��ى م��ا زاده بع��ض      

د الفقھ��اء م��ن عق��ود وھ��ي اإلج��ارة واالست��صناع ، ب��ل إن��ھ یع��م لی��دخل العق��و   
الالزمة كلھا كما قلت، لذا آثرت ت�سمیة بحث�ي ھ�ذا بالتعاق�د ب�العربون، لتأكی�د           

  .ھذه العمومیة وھذا الشمول

                                                           

ش��رح عق��دي البی��ع والمقای��ضة، دار الجامع��ة الجدی��دة  : س��لطان، أن��ور، العق��ود الم��سماة ١
 ١١٥م، ص٢٠٠٥للنشر، االسكندریة، 
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  :خصائص العربون في الفقھ اإلسالمي والقانون  - ب
یمكننا إبراز عدة خصائص للعربون في الفقھ اإلس�المي وف�ي الق�انون، وھ�ي            

  : بعضھا، ومنھامتشابھة بمجملھا، وسأبین ما  بینھما من خالف في 
   .- كما تقدم- العربون یكون في العقود الالزمة -١
یمكن أن یتم العقد دون عربون ، ویمكن أن یتفق على دف�ع العرب�ون       -٢

  .، فالعربون إذن أمر زائد على مطلق العقد ولیس من خصائصھ الذاتیة
 الصورة اإلجمالیة فقھا وقانونا أن العربون یدفع على أنھ ج�زء م�ن              -٣

 البیع، بمعنى أنھ جزء من العوض إن تم العقد، وھذا واضح م�ن        الثمن إن تم  
  .التعریفات الكثیرة التي نقلتھا مما ال فائدة في إعادتھا

إال أن السغدي الحنفي  ذكر ص�ورة أخ�رى  وھ�ي أن ی�سترد داف�ع العرب�ون م�ا                     
دفع إن ھو عدل عن العقد، إال أن ھذا یخرج المعاملة عن كونھا عربونا وإن        

كم�ا أن ال��دردیر الم�الكي أض�اف ص�ورة أخ�رى ف��ي      .  ا ھ�ذا االس�م  أطل�ق علیھ�  
تعریف��ھ للعرب��ون، وھ��ي أن یترك��ھ الم��شتري للب��ائع، أو الم��ستأجر للم��ؤجر،     

وال�ذي أراه أن�ھ ال م�انع    . مجانًا ، ویدفع كامل الثمن أو األج�رة المتف�ق علیھ�ا       
 ھ��ذا ال م��ن ذل��ك طالم��ا أن ھ��ذا األم��ر ت��م باتف��اق الط��رفین من��ذ البدای��ة، إذ إن  

یلغ��ي الفك��رة الرئی��سة للعرب��ون م��ن خ��سارة م��ن یع��دل لمق��دار العرب��ون، ب��ل     
  .یؤكدھا ویضیف علیھا، بعكس الصورة التي ذكرھا السغدي الحنفي

االلت��زام ب��دفع العرب��ون، وبی��ان مق��داره یك��ون ج��زءًا م��ن العق��د عن��د      -٤
ف��ع إن��شائھ، فیك��ون اتف��اق العاق��دین المعب��ر عن��ھ باإلیج��اب والقب��ول مت��ضمنًا د

العربون بخصائ�صھ ال�سالفة م�ن أن الملت�زم ب�ھ یك�ون ل�ھ ح�ق إم�ضاء العق�د                      
 كما -فیعتبر العربون من البدل، أو فسخھ فیكون العربون ملكًا للطرف اآلخر      

 كما ھو في –، أو أن یكون ذات االلتزام متساویا بین العاقدین –ذكر الفقھاء 
دار العرب�ون المتف�ق علی�ھ       ،  ویلتزم من یعدل عن التعاق�د ب�دفع مق�           -القوانین  

س�لفا ف�ي العق�د، س�واء لح�ق ب�الطرف اآلخ�ر ض�رر یع�ادل قیم�ة العرب��ون، أو           
  .أكثر أو أقل أو لم یلحق بھ ضرر أصال

وبھذه الخاصیة یتمیز العربون عن الشرط الجزائي الذي تقیده معظ�م الق�وانین            
ك�م  بحدوث الضرر الفعلي بالطرف اآلخر، وبمق�دار ذل�ك ال�ضرر فق�ط، فق�د یح               

بمبلغ أقل مما اتفق علیھ في الشرط الجزائ�ي، بعك�س العرب�ون المتف�ق علی�ھ                 
    ١.الذي یجب دفعھ كامال دون النظر إلى موضوع الضرر

 ویتمیز أیضًا عن المبلغ الذي یدفعھ أحد العاق�دین للخ�روج م�ن العق�د وف�سخھ                  
 ولم بعد تمامھ، عن طریق اإلقالة بعوض، فھذا لیس عربونًا؛ ألن العقد قد تم  

یكن فیھ خیار أصًال ، والم�دفوع ف�ي اإلقال�ة ھ�و مبل�غ م�دفوع ف�ي عق�د جدی�د                     

                                                           

،  وس�الم،    ١١٦م، ص ٢٠٠٥ أنور، العقود المسماة، دار الجامعة، االسكندریة،        سلطان، ١
م، ١٩٩٨، جاس��م عل��ي، عق��د البی��ع، مطبوع��ات جامع��ة اإلم��ارات العربی��ة المتح��دة، الع��ین  

 ١٢٦ص
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 ول�یس  ١لفسخ العقد األول، أي لرفع العقد وإلغاء حكمھ وآث�اره برض�ا طرفی�ھ        
ھو كالعربون المدفوع في العقد األول والذي یعطي دافعھ أو كال العاقدین حق 

  فسخھ
  :من یملك حق العدول؟ -٥
 :في الفقھ اإلسالمي - أ
  یعط�ي دافع�ھ فق�ط ح�ق الخی�ار أو الع�دول ع�ن                - كما ذكره الفقھ�اء    –العربون   

أي أن ح�ق الع�دول   . العقد، أما العاقد اآلخر فإن العق�د یظ�ل الزم�ًا بالن�سبة ل�ھ            
یكون أحادیًا لدافع العرب�ون مقاب�ل خ�سارتھ ل�ھ، فك�أن العرب�ون ثم�ن الع�دول،            

 .أما الطرف اآلخر فال یستطیع العدول عن العقد
 :  القانون في  - ب

أم��ا ف��ي الق��انون ف��إن العرب��ون یعط��ي ك��ال العاق��دین عل��ى ق��دم الم��ساواة نف��س      
وق��د . الحق��وق والواجب��ات، فم��ن یع��دل منھم��ا یتحم��ل خ��سارة مق��دار العرب��ون 

 یوض�ح الفك�رة الرئی�سة فیھ�ا م�ا           ٢اتفقت على ذل�ك الق�وانین موض�ع الدراس�ة         
 : من القانون المدني األردني ١٠٧جاء في المادة 

العربون وقت إبرام العقد یفی�د أن لك�ل م�ن المتعاق�دین الح�ق ف�ي       دفع   -١
 .العدول عنھ إال إذا قضى االتفاق بغیر ذلك

 .فإذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضھ رده ومثلھ -٢
  :التأصیل الفقھي لما ذھبت إلیھ القوانین

                             وال���ذي أراه أن���ھ ال م���انع م���ن إعط���اء ح���ق الع���دول للط���رفین وتحمی���ل م���ن 
یع��دل منھم��ا نف��س الج��زاء رغ��م أن الفقھ���اء ل��م یبحث��وا ھ��ذه الم��سألة ف���ي          
العربون، فعدم  ذكرھم لھا ال یعني منعھا، بل یسري علیھا الخ�الف ف�ي حك�م                 
العربون ذاتھ الذي یكون فیھ حق العدول لدافعھ فقط والذي بحثھ الفقھ�اء، إذ        

ا أو لكلیھما س�ببا ف�ي الخ�الف أو الت�أثیر ف�ي             لم یكن كون حق العدول ألحدھم     
  .الحكم الشرعي

 یؤی��د ذل��ك أن فی��ھ م��ساواة ب��ین العاق��دین وموازن��ة ب��ین االلتزام��ات المتقابل��ة 
وقیاس�ا عل�ى خی�ار ال�شرط المتف�ق علی�ھ فقھ�ا وقانون�ا،              . باتفاقھما ورض�اھما  

ار ح�ق  وأنھ یجوز لكال العاقدین كما یجوز ألحدھما فقط، ویمنح من  ل�ھ الخی�             

                                                           

، ٤٨٥ ص ٤، والحط�اب، مواھ�ب الجلی�ل، ج       ٣٠٨ ص   ٥الكاساني، ب�دائع ال�صنائع، ج        ١
 .٢٠١ ص ٦بن قدامة، المغني، ج، وا٧٥ س ٢واألنصاري، أسنى المطالب، ج

، الق�انون الم�دني الم�صري       ١٠٧م الم�ادة    ١٩٧٦لسنة  ٤٣القانون المدني األردني رقم       ٢
، قانون المعامالت المدنی�ة لدول�ة اإلم�ارات العربی�ة     ١٠٣ة، المادة ١٩٤٨ لسنة  ١٣١رقم  

لق�انون  ، ا٩٢  الم�ادة  ١٩٥١ ل�سنة  ٤٠،القانون المدني العراقي رق�م    ١٤٨المتحدة المادة   
، مجلة االلتزامات  والعقود التونسیة عدد   ٧٤ المادة ١٩٨٠ لسنة   ٦٧المدني الكویتي رقم    

 الم�ادة   ٢٩٤٩ ل�سنة    ٨٤، الق�انون الم�دني ال�سوري رق�م          ٣٠٣ المادة   ١٩٠٦ لسنة   ١٠٠
 ٧٢  الم��ادة ٢٠٠٥ ج��وان ٢٠ت��اریخ  ) ٠٥/١٠(،الق��انون الم��دني الجزائ��ري رق��م   ١٠٤

 .١٠٠ المادة ٢٠٠٤ لسنة ٢٢ي رقم مكرر، القانون المدني القطر
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فسخ العقد، أي یكون العقد غیر الزم بالنسبة لمن لھ الخیار س�واء أك�ان أح�د            
، فكما جاز خیار الشرط ألحد العاق�دین فق�ط ، أو للعاق�دین              ١العاقدین أم كلیھما  

معا وثبت فی�ھ ح�ق الف�سخ، ج�از أن یك�ون العرب�ون وح�ق الع�دول ع�ن العق�د                       
  .   ثابتا ألحد العاقدین أو لكلیھما معا

  : ة العربون دالل -٦
 :في الفقھ اإلسالمي - أ

لیس للعربون عند من یجیزه من المذاھب الفقھیة إال داللة واحدة ھ�ي               
إعط��اء دافع��ھ ح��ق الع��دول ع��ن العق��د مقاب��ل خ��سارتھ لم��ا دف��ع م��ن عرب��ون،   
وبعب��ارة أخ��رى ع��دم ل��زوم العق��د بالن��سبة ل��دافع العرب��ون، ولزوم��ھ بالن��سبة    

 .  للعاقد اآلخر
  :بیة في القوانین العر  - ب

 :أما القوانین العربیة فلھا اتجاھان في الداللة األصلیة للعربون
مط��ابق لم��ا ذك��ره الفقھ��اء الم��سلمون أن الدالل��ة األص��لیة ھ��ي      : األول

إعط��اء ح��ق الع��دول، أي ع��دم ل��زوم العق��د، وھ��ذا الح��ق ثاب��ت قانون��ا لك��ال           
 ب�ین  إال أن ھ�ذه الدالل�ة األص�لیة یمك�ن تغییرھ�ا ع�ن طری�ق االتف�اق              . العاقدین

العاقدین بأن یعتبرا دفع العربون دلیال عل�ى إب�رام العق�د وبتات�ھ وع�دم الخی�ار        
  . فیھ والبدء  بتنفیذه، فتنصرف داللة العربون إلى ما اتفقا علیھ 

وی��سیر عل��ى اتج��اه دالل��ة الع��دول الق��انون الم��دني األردن��ي، إذ ت��نص       
رام العق�د یفی�د   دفع العربون وقت إب  : " على  ) ١٠٧(من المادة    ) ١( الفقرة  

". أن لكل من المتعاقدین الحق في العدول عنھ إال إذا قضى االتفاق بغیر ذل�ك               
من لق�انون الم�دني       ) ١٠٣( من المادة    ) ١(    وھو مطابق لنص الفقرة        ٢

والق��انون ٤ ، وعل��ى ذل��ك أی��ضا ك��ل م��ن الق��انون الم��دني الجزائ��ري  ٣الم��صري
 ٧  والق��انون الم��دني القط��ري٦ي  والق��انون الم��دني الك��ویت٥الم��دني البحرین��ي

    ٩  والقانون المدني اللیبي ٨والقانون المدني السوري

                                                           

، ١٣، ص ٣الموص����لي محم����ود ب����ن م����ودود، االختی����ار  لتعلی����ل المخت����ار، ج   : انظ����ر ١
والھیثمي، أحمد بن محمد بن علي ب�ن حج�ر،   . ٩٤، ص ٣والدسوقي، حاشیة الدسوقي، ج   

، ص ٣والبھ��وتي، ك��شاف القن��اع،ج . ٣٤١، ص ٤تحف��ة المحت��اج ف��ي ش��رح المنھ��اج، ج  
 .١٨ ٠ إلى  ١٧٧دني األردني المواد والقانون الم. ٢٠٤

 .١٩٧٦ لسنة ٤٣القانون المدني األردني رقم  ٢
  .١٩٤٨ لسنة ١٣١القانون المدني المصري رقم  ٣
 ٧٢الم�ادة  ) ٢٠٠٥ ج�وان  ٢٠( المؤرخ ف�ي    ) ٠٥/١٠( القانون المدني الجزائري رقم      ٤

 ..مكرر
 .٥٢ المادة٢٠٠١لسنة ) ١٩(القانون المدني البحریني رقم  ٥
 .٧٤  المادة ١٩٨٠ لسنة ٦٧القانون  المدني الكویتي  رقم  ٦
 .١٠٠ المادة ٢٠٠٤ لسنة ٢٢القانون المدني القطري رقم  ٧
 . .١٠٤ المادة ١٩٤٩ لسنة ٨٤القانون المدني السوري رقم  ٨
  .١٠٣ المادة ١٩٥٤ فبرایر ٣٠القانون المدني اللیبي  ٩
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الداللة األصلیة للعربون ھي بتات العقد ولزومھ والب�دء     : االتجاه الثاني 
أي أن دف�ع العرب�ون دلی�ل     بتنفی�ذه، وأن العرب�ون أص�بح ج�زءا م�ن الع�وض،      

فإذا تخلف أح�د العاق�دین ع�ن        على أن العقد أصبح باتا ونھائیا ال عدول عنھ،          
لكن یجوز االتفاق على غیر ذلك ویقضى بداللة العدول إن . التنفیذ أجبر علیھ

  .اتفقا علیھا
): ٩٢(ویسیر على ھ�ذا االتج�اه الق�انون الم�دني العراق�ي، فف�ي الم�ادة                 

 یعتبر دفع العربون دلیال على أن العقد أصبح بات�ا ال یج�وز الع�دول عن�ھ              -١"
م��ن ق��انون ) ١٤٨( ، وھ��ي تماث��ل الم��ادة ١"التف��اق  بغی��ر ذل��كإال إذا ق��ضى ا

إال إذا : " ... المع��امالت المدنی��ة لدول��ة اإلم��ارات، م��ع إض��افة الع��رف، فق��ال   
 ، وعلیھ كذلك كل من ق�انون المع�امالت       ٢"قضى االتفاق أو العرف بغیر ذلك       

نون  ، والق�ا   ٤وق�انون االلتزام�ات والعق�ود المغرب�ي        " ٣المدنیة لسلطنة عم�ان   
   .٥التونسي

     والفرق بین االتجاھین أن األول یجعل الداللة األصلیة للعرب�ون ھ�ي ح�ق              
العدول ما ل�م یتفق�ا عل�ى اإلب�رام والل�زوم، أم�ا الث�اني فیجع�ل الدالل�ة األص�لیة                   
للعربون ھي اإلب�رام والل�زوم م�ا ل�م یتفق�ا عل�ى ح�ق الع�دول، وت�ضیف بع�ض               

 فك�ال ال�داللتین قابل�ة إلثب�ات العك�س ف�ي             القوانین الع�رف لتغیی�ر ھ�ذه الدالل�ة،        
  .القانون

ب لع اللة  ني في  لق ليه  هب  لفقهي لما    :لتأصيل 

أرى جواز ما ذھب�ت إلی�ھ بع�ض الق�وانین م�ن جع�ل الدالل�ة األص�لیة للعرب�ون              
ھي البتات واللزوم، رغم أن ذلك یخالف ما ذھب إلیھ الفقھاء الم�سلمون م�ن       

ول، ذلك أنھ لیس في تحدید ھذه الداللة نص أو مق�صد   كونھا إعطاء حق العد   
ش�رعي مباش�ر غی�ر م�ا اتف�ق علی�ھ المتعاق�دان أو ج�رى ب�ھ الع�رف التج��اري           
تحقیقا لمصلحة المتعاملین والمجتمع، فإن اتفقا او جرى العرف أن العرب�ون            
ھو إلعطاء البائع  مثال حق العدول جاز ذل�ك، وإن اتفق�ا أو ج�رى الع�رف أن                   

بون یدل على بتات العقد والبدء بتنفیذه ج�از ذل�ك أی�ضا، إذ ذل�ك ھ�و             دفع العر 
المقتضى األصلي للعقود الالزمة أصال، فال توجد مخالفة شرعیة ف�ي أي م�ن         
االتجاھین اللذین ذھبت إلیھم�ا الق�وانین العربی�ة، إذ ك�ل منھم�ا اخت�ار م�ا رآه                    

ختاره من دالل�ة  موافقا للمصلحة العامة في  نطاق إقلیمھ الوطني، وجعل ما ا     
 - وح��سنا فع��ل -ق��ابال إلثب��ات العك��س باالتف��اق، أو الع��رف ال��ذي ن��ص علی��ھ    

                                                           

 .١٩٥١ة  لسن) ٤٠( القانون المدني العراقي رقم  ١
 قانون المعامالت المدنیة لدولة اإلمارات ٢
 ٨٤المادة .٢٠١٣ لسنة ٢٩قانون المعامالت المدنیة لسلطنة عمان رقم  ٣
 أغ�����سطس ١٢(١٣٣١ رم�����ضان ٩ق�����انون االلتزام�����ات والعق�����ود المغرب�����ي ظھی�����ر     ٤

 .٢٨٨،الفصل )١٩١٣
 ٣٠٣ الفصل ١٩٠٦ لسنة ١٠٠مجلة االلتزامات والعقود التونسیة  عدد  ٥
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ق��انون اإلم��ارات، وبھ��ذا تلتق��ي الق��وانین كلھ��ا عل��ى اعتب��ار م��ا اتف��ق علی��ھ         
المتعاقدان من داللة وجعلھا ھي األساس، وكذلك العرف العام، فإن ع�دم ذل�ك       

شرھا للعم�وم ووق�ع التعاق�د ف�ي     یلجأ ك�ل ق�انون إل�ى الدالل�ة الت�ي اختارھ�ا ون�           
  .إطارھا
  ):العدول(   تحدید مدة الخیار -٧      

 :في الفقھ اإلسالمي - أ
.  لم ینص أي من التعریفات للعربون على مدة الخیار الممنوحة لدافعھ  

وربما لمس الفقھاء أن تحدید المدة لیس من الخصائص الذاتیة للعربون، لذا        
ث�ار المروی�ة ع�ن الت�ابعین الت�ي تب�ین نم�اذج              إال أن اآل  . أھملوه ف�ي التعری�ف      

:  كانت تحدد مدة الخی�ار ، ك�القول      - والتي ستأتي مفصلة     –تطبیقیة للعربون   
إن ل�م أرح�ل مع��ك ی�وم ك��ذا     " ١، "إن جئ�ت ال�ى ك��ذا وك�ذا وإال فھ�و ل��ك    " ... 

 ٣...".إن لم آتك األربعاء فلیس بیني وبینك بیع"  ،٢"وكذا فلك مئة درھم
ن تحدید مدة الخی�ار ف�ي اآلث�ار المتقدم�ة، یعك�س ال�صورة       والذي أراه أ  

العملیة لتلك التعامالت بالذات، ال الشروط الشرعیة الواجبة في العربون على 
وأن تحدید مدة الخیار في العربون مرتبط بمدى اشتراط تحدید . وجھ العموم 

واز ویرى المالكیة ج. المدة في خیار الشرط؛ إذ ھو األصل في ھذا الموضوع
العقد الذي فیھ خیار غیر محدد المدة ، وأن  العرف یحدد ھذه الم�دة المطلق�ة      

ف�ي الخی�ار إل�ى      :  جاء في المدون�ة الكب�رى تح�ت عن�وان          ٠حسب نوع المبیع    
أرأی��ت إن اش��تریت س��لعة عل��ى أن��ي بالخی��ار ول��م أجع��ل  : قل��ت:  " غی��ر أج��ل 

أراه ج�ائزًا   ): اب�ن القاس�م  : ( للخیار وقتًا أترى ھذا البیع فاسدًا أو جائزًا؟ ق�ال         
 وج�اء ف�ي   ٠٤"وأجعل ل�ھ م�ن الخی�ار مث�ل م�ا یك�ون ل�ھ ف�ي مث�ل تل�ك ال�سلعة                  

وأولھ��ا عن��د العق��د وآخرھ��ا مختل��ف    : "الق��وانین الفقھی��ة  ع��ن م��دة الخی��ار    
وإن س���كت ع���ن تحدی���دھا ص���ح العق���د وحمل���ت عل���ى   ... ب���اختالف المبیع���ات

   .- أي حسب العرف باختالف المبیعات– ٥"أمدھا
س�واء  " ذا كان المعتمد عند الحنابلة المجی�زین لبی�ع العرب�ون ص�حتھ          ل

: " ...  أو كم�ا عب�ر الم�رداوي       ٦"عین وقتًا أو أطلق ، صححھ ف�ي اإلن�صاف           

                                                           

 ، ح��دیث رق��م   ٣٠٥ ، ص ٧الم��صنف، ب��اب العرب��ان ف��ي البی��ع ، ج    ، ب��ن أب��ي ش��یبة    ا١
٢٣٢٠٢. 

 . ٣٥٤ص، ٥صحیح البخاري ، باب ما یجوز من الشرط ، ج،  البخاري  ٢
إع�الم  ، اب�ن الق�یم   : وانظر ،  ٣٥٤ص، ٥باب ما یجوز من الشرط ، ج      ،   المصدر نفسھ  ٣

  . ٤٧٨ص  ، ٣ جالموقعین 
  .٢٤١ص ، ٣،المدونة الكبرى، جاإلمام مالك  ٤
 . ٢٧٨القوانین الفقھیة، ص، ابن جزي ٥
 . ١٩٥ص، ٣كشاف القناع، ج، البھوتي ٦
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س��واء وق��ت أو ل��م یوق��ت ، ج��زم ب��ھ ف��ي المغن��ي، وال��شرح ، والم��ستوعب ،    
  ١" وغیرھم ، وقدمھ في الفروع 

ع�د ع�ن الغ�رر، ف�إن ح�ددت      ومع ذلك ف�إن تحدی�د م�دة الخی�ار أف�ضل وأب       
وجب االلتزام بھ�ا، وإن ل�م تح�دد ص�ح العق�د، وقی�د الع�رف ھ�ذا اإلط�الق كم�ا                       
یرى المالكیة في خیار الشرط عمومًا ، وكما یرى الحنابلة بخ�صوص م�سألة          

 . بیع العربون بالذات
  :  في القانون  - ب

وك�ذلك ھ�و األم�ر ف�ي الق�وانین، ف�ال ی�شترط ل�صحة التعاق�د تحدی�د م��دة           
ل في العرب�ون، لك�ن ل�و اتف�ق المتعاق�دان عل�ى م�دة معین�ة وج�ب التقی�د                      العدو

بھ��ا، ف��إذا انتھ��ت الم��دة دون اس��تخدام  ح��ق الع��دول ف��إن العق��د یتأك��د وی��صبح 
المبلغ المدفوع ج�زءا م�ن الع�وض أو الب�دل، وإن ل�م ین�صا عل�ى م�دة للخی�ار                    

بق�ى  فیحكم العرف بذلك، فإن لم یك�ن ع�رف یرج�ع إلی�ھ فاألص�ل النظ�ري أن ت                  
مدة الخیار وأن یظل حق العدول قائما، إال أنھ ولضرورة استقرار المع�امالت             
یجوز لمن یتمسك بالعق�د أن یطل�ب م�ن اآلخ�ر تحدی�د موقف�ھ إم�ا الع�دول ع�ن             
العقد وإما تنفیذه، واألمر متاح وملزم قضاء عن طری�ق إع�ذاره وتحدی�د م�دة       

 م���ن ق���انون ٢٧٢لإلجاب��ة عل���ى ھ���ذا اإلع��ذار كم���ا ت���نص عل���ى ذل��ك الم���ادة    
المعامالت اإلماراتي مثال، ولھ بعد ذلك أن یطلب من القضاء أن یلزم المتعاقد 

  ٢اآلخر بإبداء رغبتھ في العقد أو العدول عنھ خالل مدة معقولة
یتضح مما تقدم أن ال�نص عل�ى م�دة خی�ار الع�دول ل�یس ش�رطا ال عن�د                     

التقید بھ�ا وك�ان     الفقھاء وال في القوانین، لكن إن نص علیھا في العقد وجب            
ذلك أبعد ع�ن الغ�رر، وإن ل�م ی�نص علیھ�ا ف�یحكم الع�رف الع�ام ف�ي مث�ل ھ�ذه                       
المعاملة، وإال فیتم اللجوء للقضاء لإللزام بإبداء الرغبة وتحدید الموقف  من 

 . العدول وعدمھ
وبع��د ھ��ذا البی��ان والتحدی��د لحقیق��ة العرب��ون، ومجاالت��ھ، وخصائ��صھ،    

آراء الفقھ�اء فی�ھ فیم�ا ش�اع عن�دھم باس�م بی�ع             أنتقل لبیان حكمھ ال�شرعي، و     
  . العربون

ب اطا  

  ام ار رون

فقد أجازه كل من الحنابلة في      :       للفقھاء في مسألة بیع العربون اتجاھان     
وسأبین ك�ال م�ن   . الراجح المعتمد عندھم، والجعفریة، ومنعھ جمھور الفقھاء    

األدلة، ومناقشتھا ،والترجیح، وذل�ك ف�ي   ھذین القولین بالتفصیل، مع عرض   
  :    ثالثة فروع

                                                           

  . ٢٥٣ص ، ١١اإلنصاف، ج، المرداوي ١
 ١٢٧سالم، جاسم علي، عقد البیع، ص ٢
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ل  أل لف  لته:   ب  :                                                                                                         لمجي للع

  :  المجیزون للعربون -أ
فق�د  . ا للجمھ�ور ـ�ـ ج�واز بی�ع العرب�ون                    یرى عدد من الفقھاء ـ�ـ خالف�       
عمر بن الخطاب، وعب�د اهللا ب�ن عم�ر    : نقل جوازه  عن عدد من الصحابة ھم    

وعن ع�دد م�ن الت�ابعین       . بن الخطاب، ونافع بن عبد الحارث رضي اهللا عنھم        
محمد بن سیرین، ومجاھد بن جبر، وزی�د ب�ن أس�لم،  وش�ریح القاض�ي،                 : ھم

استق���صاء اآلث���ار الدال���ة عل���ى إج���ازة ھ���ؤالء وس��أقوم ف���ي الفق���رة الالحق���ة ب 
وتع�املھم ب�ھ، م�ن الم�صادر المعتم�دة م�ع نق�ل              ، الصحابة والت�ابعین للعرب�ون    

النصوص وتوثیقھا بشكل كامل ألھمیة ھذه اآلث�ار ف�ي االس�تدالل عل�ى ج�واز                
 وھ�ي   -كما أن جواز العربون ھو روایة عن األمام احمد بن حنبل،          .  العربون

وھ��ي المعتم��دة ف��ي الم��ذھب ، واخت��ار أب��و الخط��اب ع��دم   روای��ة األث��رم عن��ھ 
  ٢ ،  وجوازه ھو مذھب الجعفریة١ -..... صحتھ

  : أدلة المجیزین للعربون-ب
        اس��تدل المجی��زون لبی��ع العرب��ون باإلض��افة لل��دلیل األص��لي الع��ام وھ��و  

 ، بأدل��ة - كم��ا س��یأتي عن��د مناق��شة أدل��ة الم��انعین -ع��دم ثب��وت  الم��انع من��ھ، 
 من السنة، واآلثار ع�ن           ال�صحابة والت�ابعین، رأی�ت أن أنقلھ�ا        خاصة

من مصادرھا بشكل مفصل ، مع تحقیق أسانیدھا، وبی�ان وج�ھ الم�راد منھ�ا،            
  .وبالقیاس

  : لسنة : ال

ح�دثنا  : ح�دثنا محم�د ب�ن ب�شر ق�ال         :" قال أبو بك�ر ب�ن أب�ي ش�یبة ف�ي م�صنفھ             
 أحل العربان  - صلى اهللا علیھ وسلم-ھشام بن سعد عن زید بن أسلم أن النبي

  .٣"في البیع
وھذا الحدیث مرسل؛ ألن زید بن أس�لم وھ�و ثق�ة م�ن كب�ار الت�ابعین ل�م ی�ذكر                    

  .إال أن إسناده إلى زید بن أسلم حسن. اسم الصحابي الذي روى عنھ
وأخرج عبد ال�رزاق ف�ي م�صنفھ ع�ن زی�د ب�ن أس�لم                :  "  یقول الشوكاني    -٢

)   عن العربان في البیع فأحلھ   - صلى اهللا علیھ وسلم    -  سئل رسول اهللا  : ( أنھ
  .٤" وھو ضعیف  - األسلمي- إبراھیم بن أبي یحي وھو مرسل، وفي إسناده

                                                           

 . ١٦٠ص، ٤المغني ، ج، ابن قدامة  ١
ة،  مؤس��سة الن��شر  الحل��ي، اب��و من��صور الح��سن ب��ن یوس��ف  األس��دي، مختل��ف ال��شیع     ٢

 .٢١٧، ص ٥اإلسالمي، ج
، ٧ج، ب�اب ف�ي العرب�ان ف�ي البی�ع      ، الم�صنف، تحقی�ق محم�د عوامل�ة     ،  ابن أبي ش�یبة     ٣

بی�ع العرب�ون    ، أبو حسام ال�دین   ، الطرفاوي  : وانظر  "  ٢٣٦٥٦"الحدیث رقم    ، ٣٠٤ص
 . ٤ص، في ضوء الشریعة اإلسالمیة ،  المكتبة الشاملة 

، نیل األوطار، ضبط وتحقیق  كمال الجمل ورفاقھ     ،  ، محمد بن علي      الشوكا ني : انظر   ٤
 . م١٩٩٩، ١ط، المنصورة ، مكتبة اإلیمان 
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إال أن روای��ة اب��ن أب��ي ش��یبھ المتقدم��ة     . وبھ��ذا یظھ��ر ض��عف ھ��ذه الروای��ة    
صحیحة، وال یلزم من ضعف روایة عبد الرزاق ضعف روایة ابن أبي شیبھ،   

وفق روای�ة اب�ن أب�ي ش�یبھ  ح�سن إل�ى زی�د ب�ن أس�لم،  وھ�و م�ن                بل الحدیث   
  ٠مراسیلھ

لصحابة: ثانيا   :آلثا ع 

        نق���ل بإس���ناد ص���حیح إج���ازة العرب���ون والتعام���ل ب���ھ ع���ن ع���دد م���ن  
الصحابة، أنقل ذلك عنھم غیر غافل عما في حجیة ق�ول ال�صحابي بذات�ھ م�ن                

ن��ھ إح��دى المرجح��ات، ل��ذا  لك��ن ھن��اك اتف��اق عل��ى االس��تئناس ب��ھ، وأ  ١خ��الف
صلى اهللا علیھ _ سأذكرھم ھنا استئناسا بأقوالھم وبما فھموه من سنة النبي  

  :  ،  وھم-وسلم
  :- رضي اهللا عنھ -عمر بن الخطاب  -١

ع�ن س�فیان ب�ن عیین�ة ع�ن         : "        أخرج اب�ن أب�ي ش�یبھ واب�ن عب�د الب�ر            
 عامل –ارث عمرو بن دینار عن عبد الرحمن بن فروخ عن نافع بن عبد الح

 أن��ھ اش��ترى م��ن ص��فوان ب��ن أمی��ة دارًا لعم��ر ب��ن الخط��اب  -عم��ر عل��ى مك��ة 
إن رض�ي عم�ر ف�البیع ل�ھ، وإن ل�م      : بأربعة آالف درھم ، واشترط علی�ھ ن�افع        

  ٢".یرض فلصفوان أربعمائة  درھم
وق�د ذك�ر البخ�اري ف��ي ص�حیحھ ھ�ذه الق�صة تعلیق��ًا دون إس�ناد وج�زم بھ��ا،         

د الحارث دارًا للسجن بمكة من صفوان بن أمی�ة          واشترى نافع بن عب   :" فقال
. ٣"إن رضي عمر فالبیع بیعھ، وإن لم یرض فلصفوان أربعمائ�ة دین�ار   : على

مما یدل عل�ى ثب�وت واقع�ة ال�شراء عل�ى ھ�ذه ال�صفة عن�د البخ�اري، وإن ل�م                       
  .   یسند األثر

،  ھذا الخبر بالقبول ونقلوه في كتبھم- محدثون وفقھاء –وقد تلقى العلماء 
 ٧٠ والبھ�وتي ٦ واب�ن الق�یم  ٥واب�ن قدام�ھ   ٤.وم�نھم عل�ى س�بیل المث�ال الن�ووي     

وحادثة شراء السجن على النحو المتقدم ھي بیع عربون كم�ا یفی�د ظاھرھ�ا؛               

                                                           

،    ٢٠یح��تج معظ��م الفقھ��اء بق��ول ال��صحابي ، یق��ول اب��ن تیمی��ة ف��ي مجم��وع الفت��اوى، ج    ١
وجمھور العلماء یحتجون بھ ؛ ك�أبي حنیف�ة، ومال�ك، وأحم�د ف�ي الم�شھور            : " ...١٤ص  

 ، وفي كتب�ھ الجدی�دة االحتج�اج بمث�ل ذل�ك ف�ي       - في القدیم–والشافعي في أحد قولیھ     عنھ،  
 ...غیر موضع

الح��دیث رق��م  ،٣٠٦ص، ٧اب��ن أب��ي ش��یبة ، الم��صنف ، ب��اب ف��ي العرب��ان ف��ي البی��ع، ج   ٢
  . ١١ص ، ١٩االستذكار،ج، ابن عبد البر ".  ٢٣٦٦٢"
، ٥بط والح�بس ف�ي الح�رم ، ج      ب�اب ال�ر   ، صحیح البخاري، كتاب الخ�صومات      ، البخاري   ٣

 .٧٥ص
 . ٤٠٨ص ، ٩المجموع، ج ٤
 . ٢٨٩وص، ٥٩ص، ٤ المغني، ج٥
 .٤٠١ص، ٣ج،  إعالم الموقعین ٦
 . ١٩٥ص، ٣كشاف القناع، ج ٧
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إذ فیھا االلتزام  بدفع مبلغ من المال إل�ى الب�ائع إن نك�ل الم�شتري ع�ن إتم�ام                   
 . العقد، وھذا ھو حقیقة العربون

فھ�و ق�ام ب�شراء دار ال�سجن لعم�ر ب�ن الخط�اب        . رثن�افع ب�ن عب�د الح�ا    _ ٢
على صفة بیع وشراء العربون كما في األثر السابق، مما یدل على أن�ھ ی�رى              

  .جواز بیع العربون
ح�دثنا  : ج�اء ف�ي م�صنف أب�ن أب�ي ش�یبھ           :  عبد اهللا بن عمر ب�ن الخط�اب        -٣

یزید بن ھارون ع�ن اب�ن أب�ي ذئ�ب ع�ن الزھ�ري ع�ن حم�زة ب�ن عب�د اهللا ب�ن              
م��ن : كن��ا نتب��ایع بالثی��اب ب��ین ی��دي عب��د اهللا ب��ن عم��ر: ب��ن الخط��اب ق��العم��ر 

  ١.وإسناده صحیح "افتدى افتدى بدرھم، فال یأمرنا وال ینھانا 
      فھذا األثر یبین تبایع ال�صحابة رض�ي اهللا ع�نھم للثی�اب، وأن الم�شتري                

نكول�ھ  الذي ال یتم البیع كان یفتدي ذلك بدرھم، أي ی�دفع درھم�ا للب�ائع ف�داء ل        
وھ�ذا ھ�و معن�ى بی�ع العرب�ون، وأن ھ�ذا التعام�ل        . عن العقد، وتعویضًا للب�ائع   

 كما یروي ذل�ك  -كان یتم أمام عبد اهللا بن عمر وھو من كبار علماء الصحابة   
؛ وأن��ھ رض��ي اهللا عن��ھ ل��م یك��ن ینھ��ى ع��ن ذل��ك، ول��و ك��ان غی��ر    -ابن��ھ حم��زة

ال�صحابة ال�ذین   مشروع لنھى عنھ، مما یدل على أنھ یرى جوازه ھو وجم�ع         
كانوا یتعاملون بھ، ویقرونھ وال ینھون عنھ، مما یعني أن التعامل ب�العربون              

  .مشروع، وجرى علیھ عمل الصحابة في أسواقھم

لتابعي: ثالثا   :آلثا ع 

ب  لع جا  ي  ل لتابعي    : م 

  : محمد بن سیرین_ ١
شام ، عن ابن س�یرین      حدثنا یزید ، عن ھ    : "أخرج ابن أبي شیبھ في مصنفھ       - أ

 - أي رب�ان ال�سفینة       –أنھ كان ال یرى بأسًا أن یعطي الرجل العربون الم�الح            
 واألث��ر واض��ح ٢"إن جئ��ت ب��ھ إل��ى ك��ذا وك��ذا، وإال فھ��و ل��ك : أو غی��ره فیق��ول

  .الداللة على أن ابن سیرین یرى جواز العربون في اإلجارة وغیرھا
نا ھ�شام واب�ن ع�ون ع�ن اب�ن          ح�دث : ح�دثنا یزی�د ب�ن ھ�ارون       :" وأخرج أیضاً _ ب

إن جئت إلى : كان یقول في الرجل یستأجر الدار والسفینة فیقول: سیرین قاال
  .٣"فإن لم یجئھ فھو لھ: كذا وكذا وإال فھو لك، قال

    واألثر واضح الداللة أیضًا على أن ابن سیرین یجیز العربون في إجارة الدار 
  .نكل المستأجر عن العقدوأن العربون یعتبر للمؤجر إن ، والسفینة

                                                           

الح��دیث رق��م  ، ٣٠٥ص  ،٧ج،الم�صنف، ب��اب ف��ي العرب��ان ف�ي البی��ع   ، اب�ن أب��ي ش��یبة   ١
)٢٣٦٦٠ ( 
" الح�دیث رق�م  . ٣٠٥ص، ٧ج،  ف�ي البی�ع   ب�اب ف�ي العرب�ان     ، الم�صنف ،  ابن أب�ي ش�یبة       ٢

 .٣٩ص، ٧االستذكار، ج، ابن عبد البر : انظر و " . ٢٣٦٥٩
الح���دیث ، ٣٠٦ص، ٧ج، ب���اب ف���ي العرب���ان ف���ي البی���ع   ، الم���صنف،  اب���ن أب���ي ش���یبة  ٣

 " . ٢٣٦٦٣"رقم
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  : مجاھد بن  جبر– ٢
ح�دثنا اب�ن عیین�ة ع�ن اب�ن أب�ي نج�یح ع�ن               : " أخرج ابن أبي ش�یبھ ف�ي م�صنفھ        

  .١"ورجالھ ثقات. كان ال ،یرى بالعربون بأسًا : مجاھد قال
 ص�لى اهللا    -كان یجی�ز بی�ع العرب�ان، ویق�ول أج�ازه رس�ول اهللا               : زید بن أسلم    -٣

  ٢ .-علیھ وسلم
  : لقاضي شریح ا-٤
ق��ال الرج��ل :" روى البخ��اري ف��ي ص��حیحھ ع��ن اب��ن ع��ون ع��ن اب��ن س��یرین    - أ

أدخ�ل ركاب�ك ف�إن ل�م أرح�ل مع�ك ی�وم ك�ذا وك�ذا فل�ك مئ�ة درھ�م، فل�م                    : لكرّیھ  
 ٣".من شرط على نفسھ طائعًا غیر مكره فھو علیھ: یخرج، فقال شریح

:  اب�ك   وأدخ�ل رك  .         والكرّي ھو صاحب الدابة ال�ذي یكریھ�ا أي یؤجرھ�ا          
أي أدخل دوابك البلد استعدادا للسفر؛ إذ تكون الدواب غالبًا في أماكن خاصة             

 ٤. خارج البلد أو في المراعي،  فیحضرونھا عند السفر
، وھ�و لف�ظ س�ائغ       " أدخ�ل " بدًال من   " أرحل ركابك  " ٥وفي روایة ابن القیم     

واب��ك أي ش��د عل��ى د" وأرح��ل ركاب��ك. "إال أنن��ي آث��رت تق��دیم لف��ظ البخ��اري ،
أي جھزھ��ا . رحالھ��ا، وھ��و م��ا یوض��ع عل��ى ظھورھ��ا لی��ستریح علی��ھ الراك��ب 

والشاھد ھنا أن شریحًا القاضي قضى  بجواز العرب�ون ف�ي اإلج�ارة ،       . للسفر
  .وألزم المستأجر بھ لنكولھ عن إتمام العقد

إن رج�ًال  : وق�ال أی�وب ع�ن اب�ن س�یرین     : "  وفي صحیح البخاري أیضًا  –ب  
إن لم آت�ك األربع�اء فل�یس بین�ي وبین�ك بی�ع ،       ) :  المشتري (باع طعامًا ، قال   

  ٦".أنت أخلفت، فقضى علیھ : فلم یجئ ، فقال شریح للمشتري 
      واألث�ر واض�ح الدالل�ة عل�ى ج�واز بی�ع العرب�ون، وأن�ھ یق�ضى  ب�ھ عل�ى            

  .الناكل عن إتمام العقد

لقيا–بعا    :  

بون بالقیاس على ما أجازه س�عید         استدل ابن قدامھ على جواز بیع العر  
بن المسیب وابن سیرین من أن المشتري إذا كره السلعة فال ب�أس أن یردھ�ا             

  ٧ في معناه- أي العربون–ھذا : قال اإلمام أحمد. ویرد معھا شیئًا

                                                           

ح��دیث رق��م  ، ٣٠٤ص،٧ج،الم��صنف، ب��اب ف��ي العرب��ان ف��ي البی��ع     ،   اب��ن أب��ي ش��یبة   ١
 .٣٩ص، ٧ج، االستذكار ،  ابن عبد البر :انظر و " . ٢٣٦٥٦"
االس���تذكار، ، ، اب���ن عب���د الب���ر  )٢٣١٩٥ح���دیث رق���م  ( الم���صنف، ، اب���ن أب���ي ش���یبة   ٢
  .٤٧٩ص، ٣إعالم الوقعین، ج، ابن القیم   . ٤١ص،٧ج
  .٣٥٤ص ، ٥ج، البخاري، صحیح البخاري، باب ما یجوز من الشرط  ٣
  .٣٥٤ص، ٥ج، بخاري فتح الباري، شرح صحیح ال، ابن حجر : انظر ٤
 .٤٧٨ص، ٣إعالم الموقعین، ج،  ابن القیم ٥
وانظ�ر اب��ن   ،٣٥٤ص ، ٥ج، ص��حیح البخ�اري، ب��اب م�ا یج��وز م�ن االش��تراط    ،البخ�اري  ٦

  . ٤٧٨ص ، ٣ج، إعالم الموقعین ، القیم
  . ١٦٠ص ، ٤المغني ، ج،  ابن قدامة ٧
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     والواقع أن رد المشتري للسلعة ومعھا شيء من المال ھ�و إقال�ة بمقاب�ل       
العرب��ون یك��ون التراض��ي عل��ى الف��سخ إن نك��ل  وف��ي . ال ت��تم إال برض��ا الب��ائع

المشتري من مقتضیات العقد األصلیة المتفق علیھا سلفًا، ویتشابھان ف�ي أن        
الم��شتري ف��ي ك��ل منھم��ا یخ��سر مق��دارًا م��ن الم��ال مقاب��ل ف��سخ العق��د؛ أي أن 
فك��رة تع��ویض الب��ائع بمق��دار م��ن الم��ال یخ��سره الم��شتري إن نك��ل ع��ن العق��د 

لة بمقابل التي أجازھا كل من سعید بن المسیب وابن موجودة في صورة اإلقا
سیرین، وف�ي ص�ورة بی�ع العرب�ون، فكم�ا ج�ازت األول�ى، تج�وز الثانی�ة، كم�ا            

  .رأى اإلمام أحمد
 ھذا مجمل ما استدل بھ المجیزون للعربون، وق�د ق�صدت جمع�ھ م�ن مظان�ھ،         
وأف��ضت ف��ي بی��ان أوج��ھ داللت��ھ عل��ى الم��راد، وس��یزداد األم��ر وض��وحا بع��د      

  .  عرض أدلة المانعین ومناقشة األدلة عموما

لثاني  لته :لف  ب    :لمانع للع

  : المانعون للعربون  - أ
 منع جمھور الفقھاء التعاقد بالعربون ولم یجیزوه، والمنع ھو مذھب كل من 

، وھو روایة عن اإلم�ام احم�د اختارھ�ا أب�و        ٣، والشافعیة ٢، والمالكیة ١الحنفیة
   ٧، واإلباضیة٦والزیدیة ، ٥ذھب كل من الظاھریة، وھو م٤الخطاب

  : أدلة المانعین للعربون -ب
       یمكنن���ا م���ن خ���الل اس���تقراء العدی���د م���ن الن���صوص الفقھی���ة المذھبی���ة 
استخالص ما استند إلیھ المانعون للعربون من أدلة نقلیھ وعقلیة على النحو          

  : اآلتي

                                                           

 . ٤٦٧ص، ١الفتاوي، ج،  السغدي ١
مع ، الموطأ، ـ اإلمام مالك ٢٠٨ص،٣ج،  مطبوع مع المدونة   مات  المقد،  ابن رشد الجد     ٢

تن�ویر الحوال�ك ش�رح    ، وانظ�ر ال�سیوطي   . ٣٩ص ، ٧ج، شرحھ اإلستذكار البن عبد البر  
 .٣٩ص، ٧ االستذكار، ج.١١٨ ، ٨على الموط،ج

  .٤٧٦ ص٣المنھاج مع شرحھ نھایة المحتاج للرملي، ج، النووي ٣
 .١٦٠ص، ٤المغني،ج، ابن قدامة ٤
، ص ٨اب��ن ح��زم، أب��و محم��د عل��ي ب��ن احم��د، المحل��ى، دار اآلف��اق الجدی��دة، بی��روت، ج   ٥

٣٧٣.. 
الدرر البھیة مع شرحھ الروضة الندی�ة، مكتب�ة دار الت�راث    ، محمد بن علي  ، الشوكاني   ٦
أب��و الطی��ب ص��دیق ب��ن ح��سن ب��ن عل��ي     ،  ، و القن��وجي البخ��اري  ٩٨ص، ٢الق��اھرة،ج، 

، ٢ج، الق���اھرة ، ش���رح ال��درر البھی���ة ، مكتب���ة دار الت���را ث  الروض���ة الندی���ة ، الح��سیني 
 .٩٨ص

ش�رح كت�اب النی�ل وش�فاء العلی�ل، لل�شیخ ض�یاء ال�دین عب�د                 ، محمد بن یوسف    ، اطفیش ٧
 .العزیز الثمیني، عن موسوعة جامع الفقھ اإلسالمي اإللكترونیة 
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 M ;     :  9 A  @  ?  >  =  <   B : قول��ھ تع��الى -١

HG  F  E  D  CL  ) وأخذ العربون أكل ) ٢٩سورة النساء اآلیة

وألن��ھ : " أو كم��ا یق��ول اب��ن قدام��ة. ١ألن��ھ ب��ال مقاب��ل، ألم��وال الن��اس بالباط��ل
وقد بنى   . ٢" فلم یصح كما لو شرطھ ألجنبي     ، شرط للبائع شیئا بغیر عوض    

 .على ذلك أن القیاس ھو عدم مشروعیة العربون
:                                 وغیرھما ، واإلمام مالك، ب الذي رواه ابن ماجھ حدیث عمرو بن شعی -٢

حدثنا الفضل بن یعقوب الرخامي حدثنا حبیب بن أبي : " ففي سنن ابن ماجھ -
ح�دثنا عب�د اهللا ب�ن ع�امر األس�لمي ع�ن         ، حبیب أبو محمد كاتب مالك بن أنس      

 : " - اهللا علی�ھ وس�لم    ص�لى -عمرو بن شعیب عن أبیھ ع�ن ج�ده ، أن النب�ي     
 . ٣" نھى عن بیع العربان 

وروى اإلمام مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده أن         -
   ٤. "نھى عن بیع العربان : - صلى اهللا علیھ وسلم-رسول اهللا

ولم یذكر اإلمام مالك اسم الثقة الذي روى عنھ ، بینما ذكره ابن ماج�ھ ،              
مر األس��لمي ، ل��ذا ق��دمت روای��ة اب��ن ماج��ھ عل��ى روای��ة وأن��ھ عب��د اهللا ب��ن ع��ا

  ٠اإلمام مالك
والح��دیث بأس��انیده المتع��ددة یفی��د بمنطوق��ھ نھ��ي النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ         

وسلم عن بیع العربان ، والنھي یقتضي التحریم ، فدل ذل�ك عل�ى تح�ریم بی�ع              
 .العربون

 : اآلثار -٣
اب��ن عب��اس  "عرب��ون ع��ن          نق��ل اب��ن قدام��ة أن��ھ ی��روى ع��دم ج��واز ال      

  .٦"وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس والحسن:  "ویقول النووي. ٥"والحسن
ابن ج�ریج ع�ن عط�اء ، وع�ن اب�ن       "         وروى ابن أبي شیبة من طریق       

  .٧"أنھما كرھا العربان في البیع: طاووس عن أبیھ 
  .      فعدم جواز العربون إذن مروي عن عدد من الصحابة والتابعین 

                                                           

 ، ٧ج، س�تذكار  اال، اب�ن عب�د الب�ر      ، ٢٠٨ص ، ٣ج، المقدمات  ، ابن رشد  الجد   : أنظر   ١
نھای�ة  ، الرمل�ي  ، ٦٣ص ، ٣حاش�یة الدس�وقي عل�ى ال�شرح الكبی�ر، ج        ،الدسوقي  ، ٣٩ص

 ،٤٠٨ص ، ٩المجموع ، ج، النووي  ، ٤٧٦ص ، ٣ج، المحتاج 
 .١٦٠ص، ٤ج،ابن قدامة، المغني  ٢
 .٧٣٨ص، ٢سنن ابن ماجة ،ج، ابن ماجھ  ٣
  .٣٩ص، ٧ ج،الموطأ مع االستذكار، البن عبد البر، اإلمام مالك  ٤
 .١٦٠ ، ٤المغني،ج، ابن قدامة  ٥
 .٣٢٥ص ، ٩المجموع،ج، النووي ٦
ح��دیث رق��م   ،٣٠٧ص، ٧ج، الم��صنف، ب��اب ف��ي العرب��ان ف��ي البی��ع    ، اب��ن أب��ي ش��یبة   ٧

٢٣٦٥٦. 
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أن العقد متردد ب�ین أن  ، ووجھ الغرر ١انھ عقد یشتمل على الغرر ، فال یصح    -٤
وإن . فالعق��د مت��ردد ب��ین الوج��ود والع��دم ، یم��ضي الم��شتري البی��ع أو یف��سخھ 

أمضاه یكون العربون من الثمن، أي أنھ یربح العربون ال�ذي دفع�ھ باحت�سابھ         
إذا : " ل��ذي دفع��ھ، أي  م��ن ثم��ن ال��سلعة ، وإن ف��سخ البی��ع خ��سر العرب��ون ا   

 . ٢" اشترى كسب العربون باحتسابھ م�ن ال�ثمن ، وإذا ت�رك خ�سر العرب�ون           
ف�الغرر  : " لذا عد ابن رشد الجد أن في بیع العربون غررًا ف�ي العق�د ، فق�ال              

أح�دھا العق�د ، والث�اني    : الكثیر المانع من صحة العقد یك�ون ف�ي ثالث�ة أش�یاء            
ھما أو في احدھما، فأما الغرر في العق�د فھ�و     أحد العوضین، والثالث األجل فی    

 ع�ن بیعت�ین ف�ي بیع�ة ، وع�ن بی�ع العرب�ان ،             - علیھ السالم    -مثل نھي النبي    
 فكأن�ھ ع�د الغ�رر ف�ي بی�ع العرب�ون م�ن أش�د أن�واع                  ٣...."وعن بی�ع الح�صاة      

  .الغرر 
شرط الھبة، وش�رط رد البی�ع بتق�دیر    : یتضمن عقد العربون شرطین مفسدین    -٥

والعلة في النھي عنھ اش�تمالھ عل�ى        :"  ، أو كما عبر الشوكاني       ٤"أال یرضى 
أحدھما شرط كون ما دفعھ إلیھ یكون مجانًا إن اختار ترك           : شرطین فاسدین   

  ٥"السلعة ، والثاني شرط الرد على البائع إذا لم یقع منھ الرضى بالبیع 
م ش��رط أن یك��ون العرب��ون ھب��ة للب��ائع إن ل��  : أي أن العق��د یت��ضمن ش��رطین  

یمض المشتري  البیع ، وشرط أن یكون للمشتري حق إمضاء العقد أو ع�دم           
  .إمضائھ 

بیع العربون بمنزلة الخیار المجھول ، فإن المشتري اشترط أن لھ رد المبی�ع    -٦
ول�ي الخی�ار مت�ى ش�ئت رددت      : من غیر ذكر مدة ، فل�م ی�صح ، كم�ا ل�و ق�ال                 

 لروایة أبي الخطاب المانعة ذكر ابن قدامة ھذا استدالًال. السلعة ومعھا درھم 
  ٦.لبیع العربون ، رغم أن ابن قدامة لم یوافقھ على ذلك 

 .ھذا مجمل ما استدل بع المانعون للعربون 

لثال  جيح : لف  لت لة  أل  :مناقشة 

  :   مناقشة أدلة المجیزین للعربون-أ
دم عن حدیث زید بن أسلم بالجواز روي بسند ضعیف ال تقوم بھ حجة كما تق          -١

 ص�لى اهللا علی�ھ   -وھذا ال یعرف عن النبي : " الشوكاني ، وقال ابن عبد البر    
 من وجھ یصح ، وإنما ذكره عب�د ال�رزاق ع�ن األس�لمي ع�ن زی�د ب�ن             -وسلم  

                                                           

 ٥شرح مختصر سیدي خلی�ل، ج ، الخرشي  ، ٢٠٨ص ، ٣المقدمات، ج، ابن رشد الجد  ١
 .٣٢٥ص، ٩المجموع، ج، النووي  ، ٧٨ص، 
 .١٢ص، م١٩٩٩، ١ط، دمشق ، بیع العربون ، دار المكتبي، رفیق یونس ، المصري ٢
 .  ٢٠٩ص ، ٣المقدمات ، ج، ابن رشد الجد ٣
 .٤٧٧ص ،٣نھایة المحتاج ، ج، الرملي ٤
 .١٨٧ص ، ٥نیل األوطار ، ج، الشوكاني ٥
  .١٦٠ص، ٤المغني ، ج، ابن قدامة ٦
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وھذا ضعیف مع "  وقال ابن حجر ١" أسلم مرسًال ، وھذا ومثلھ لیس بحجة 
  ٢"إرسالھ 

وي مرس�ًال ب�سند ص�حیح إل�ى     وھذا االعتراض صحیح ، إال ان ھذا الح�دیث ر       
 ، فوجب معامل�ة  - صلى اهللا علیھ وسلم-زید بن أسلم ، إذ إنھ لم یدرك النبي       

ھذا الحدیث على أنھ مرسل صحیح ، ال على أن�ھ مرس�ل ض�عیف، وأن نطب�ق           
مق���اییس الفقھ���اء ف���ي األخ���ذ  بالمرس���ل، ال أن نھم���ل الح���دیث كلی���ة بحج���ة    

   ٣.إرسالھ
اهللا عنھ بشراء دار السجن لعمر ب�ن الخط�اب   أثر نافع بن عبد الحارث رضي      -٢

 محدثون وفقھ�اء  –رضي اهللا عنھ على صفة بیع العربون ، وإن تلقتھ األمة        
  بالقبول العام، فإنھ یمك�ن تأویل�ھ ب�أن ص�ورة البی�ع كان�ت ب�دفع دراھ�م إل�ى              -

إن لم أش�تر من�ك فھ�ذه ال�دراھم ل�ك ، ث�م اش�تراھا من�ھ بع�د                     : البائع والقول لھ  
 ال عالق��ة ل��ھ بال��شرط األول، ث��م - أي عق��د م��ستأنف جدی��د –مبت��دأ ذل��ك بعق��د 

حسب الدراھم التي ك�ان ق�د أعطاھ�ا للب�ائع م�ن ال�ثمن ، فھ�ذه ال�صورة ت�صح                 
وحمل األثر على ھذا الوجھ فیھ جمع . ألن البیع فیھا خال من الشرط المفسد 

لین بین فعل عمر، وحدیث النھي ع�ن بی�ع العرب�ان ، وموافق�ة للقی�اس وللق�ائ          
    ٤..."بفساد العربون 

ویجاب عن  ذلك بأن ھذا التأویل بعید ومناف لظ�اھر األث�ر الم�روي ، ث�م إن�ھ          
ال تب�ع لغی�ري ف�إن ل�م       : لم یكن في األثر دفع أربعمائة درھم مقدمًا، وال القول         

أشتر فھذه الدراھم لك، وإنما كان ھناك مجرد التزام بدفع أربعمائ�ة درھ�م إن         
 ، وبالتالي لم یكن ھناك دفع مسبق ، ثم ح�ساب م�ا دف�ع            لم یرض عمر بالبیع   

 .على أنھ جزء من الثمن ، كما صوروا تأویل الواقعة 

                                                           

 .١٧٩ص، ٢٤التمھید، ج، ابن عبد البر ١
 .١٧ص ، ٣التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر،ج، بن حجرا ٢
المرسل من أقسام الحدیث الضعیف بذاتھ، إال أن جمھور الفقھاء یحتجون ب�ھ إذا احت�ف             ٣

بھ من القرائن م�ا یقوی�ھ وی�شھد أن ل�ھ أص�ال، ك�أن ی�روى م�ن طری�ق آخ�ر أو ك�ان العم�ل                       
نحو ذل�ك، یق�ول اب�ن الق�یم رحم�ھ اهللا ف�ي       علیھ أو عضده قیاس صحیح أو قول صاحب أو        

والمرسل إذا اتصل بھ عمل وعضده قیاس أو قول صحابي أو : "٣٦٧ ص  ١زاد المعاد ج  
كان مرسلھ معروفا باختیار الشیوخ ورغبتھ عن الروایة عن الضعفاء والمت�روكین ونح�و             

 ١٣٢ ص ١، ویقول النووي ف�ي ش�رحھ ل�صحیح م�سلم ج        "ذلك مما یقتضي قوتھ عمل بھ     
، "وذھ��ب مال��ك وأب��و حنیف��ة وأحم��د وأكث��ر الفقھ��اء إل��ى ج��واز االحتج��اج بالمرس��ل     " ... 

: ٢٦٧ ص   ٢ویقول البیضاوي في منھاج الوصول مع شرح البدخشي وشرح االسنوي ج          
: وانظ��ر أی��ضا " . المرس��ل یقب��ل إذاتأك��د بق��ول ال��صحابي أو فت��وى أكث��ر أھ��ل العل��م     " ... 

وح�دیث زی�د ب�ن    .  ١٧١ أص�ول الب�زدوي، ص  الب�زدوي، ، ٥٤٣، ص  ١<الترمذي، العلل،   
أس��لم المتق��دم مؤی��د بالقی��اس وعم��ل ال��صحابة، فھ��و ص��الح لالحتج��اج ب��ھ ف��ي ھ��ذا الف��رع     

 الفقھي
 .١٦٠ص، ٤ابن قدامة،  المغني، ج: انظر ٤
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  :مناقشة أدلة المانعین للعربون   - ب

  >  =  <  ?  @  M   B  A  :االس������تدالل باآلی������ة الكریم������ة    -١

  HG  F  E  D  CL  )     یج�اب عن�ھ بأن�ھ      ) ٢٩سورة النساء اآلی�ة

آلی��ة الكریم��ة تنھ��ى ع��ن أك��ل أم��وال الن��اس بالباط��ل كقاع��دة  اس��تدالل ع��ام، فا
عامة ، إال أنھا ال تدل بذاتھا على أن في العربون أكًال ألموال الن�اس بالباط�ل          

فاآلی�ة  . ، كما أنھا ال تدل بذاتھا على أنھ لیس فیھ أكل ألموال الناس بالباطل          
أدل�ة خاص�ة ، ف�إن    في ھذا األمر محای�دة تمام�ًا ، ویج�ب إثب�ات الم�دعى أوًال ب             

ثبت أن فیھ أكًال ألموال الناس بالباطل دخل تحت عموم اآلی�ة ، وإن ل�م یثب�ت        
 . لم یدخل تحت عمومھا 

لذا فإن من استدل بعموم اآلیة وضح مراده بذلك بأن في العربون أك�ًال للم�ال               
، فكان ھذا أكًال ألموال الن�اس بالباط�ل ، ف�دخل تح�ت              ١بال مقابل أو بال عوض    

آلیة ، والحقیقة أن ھذا الوجھ م�ن االس�تدالل ھ�و ال�ذي یج�ب تفح�صھ                عموم ا 
  .والتركیز علیھ 

ویجاب عن ھ�ذا االعت�راض ب�أن اس�تحقاق الب�ائع للعرب�ون إن نك�ل الم�شتري                 
م العقد لیس ب�ال مقاب�ل أو ب�ال ع�وض ، ب�ل ھ�و مقاب�ل ح�بس ال�سلعة                عن إتما 

وحرمان صاحبھا من فرص عرض�ھا للبی�ع لتح�صیل رب�ح ن�اجز ، وق�د یك�ون            
  .بسعر أفضل

وھب�ة الزحیل�ي، وعب�د اهللا ب�ن         : وھذا ھو رأي كبار فقھائنا المعاص�رین، مث�ل        
 وق��د عب��ر . ٢منی��ع، وعب��د ال��رزاق ال��سنھوري، ورفی��ق الم��صري، وغی��رھم    

العرب��ون ل��م ی��شترط للب��ائع بغی��ر ع��وض ، إذ  :" ال��سنھوري ع��ن ذل��ك بقول��ھ 
العوض ھو االنتظار بالبیع وتوقیف السلعة حت�ى یخت�ار الم�شتري ، وتفوی�ت              

 .٣"فرصة البیع من شخص آخر لمدة معلومة 
حدیث النھي عن بیع العربان من روایة عمرو بن ش�عیب ع�ن أبی�ھ ع�ن ج�ده        -٢

 تق��وم ب��ھ حج��ة ، وبھ��ذا حك��م علی��ھ المح��دثون    بأس��انیده المتع��ددة ض��عیف ال 
فف��ي روای�ة عم��رو ب�ن ش��عیب ع�ن أبی��ھ ع�ن ج��ده ك�الم كثی��ر      . والفقھ�اء مع�ًا   

ك�أنھم  ... یح�دث م�ن  ص�حیفة ج�ده        " للعلماء فیھ شك بسماعھ األحادیث، ب�ل        
 وباإلضافة لذلك سأنقل بعضًا مم�ا  ٤"رأوا أنھ لم یسمع ھذه األحادیث من جده 

  :ستدالل بھذا الحدیث على تحریم العربون قیل في أوجھ ضعف اال

                                                           

  .١٩٥ص ، ٣كشاف القناع ، ج، البھوتي. ١٦٠ص، ٤ابن قدامة،  المغني ، ج: انظر ١
 .لمجمع الفقھ اإلسالمي المتعلقة بالعربونبحوث الدورة الثامنة :  انظر٢
بی�روت  ، مصادر الحق في الفقھ اإلسالمي ، دار إحیاء التراث   ، عبد الرزاق ، السنھوري   ٣
 .١٠٠ص، ٢ج، م١٩٩٧ ، ١ط، 
 ٣٣، ص ٣الترمذي، السنن، ج ٤
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بلغني أن مالك بن أنس أخذ ھذا الحدیث عن عبداهللا بن عامر :" قال البیھقي  -
: األسلمي ، عن عمرو بن شعیب ، وقیل عن أبي لھیعة ، عن عمرو ، وقیل    

ع��ن الح��ارث ب��ن عب��دالرحمن ب��ن أب��ي ذب��اب، ع��ن عم��رو، وف��ي جمی��ع ذل��ك      
   .١"ضعف

 راو  لم یسم ، وسمي في روای�ة          -أي في روایة مالك   –فیھ  و:" قال ابن حجر   -
ھو ابن لھیع�ة وھم�ا   : وقیل  : عبداهللا بن عامر األسلمي     : البن ماجھ ضعیفة    

ض��عیفان، ورواه ال��دارقطني ، والخطی��ب ف��ي ال��رواة ع��ن مال��ك، م��ن طری��ق      
الھیثم بن الیمان عنھ عن عمرو بن الحارث ع�ن عم�رو ب�ن ش�عیب، وعم�رو          

ص��دوق ، وذك��ر :  ، والھی��ثم ض��عفھ األزدي، وق��ال أب��و ح��اتمب��ن الح��ارث ثق��ة
إن : یق�ال : الدارقطني أنھ تفرد بقولھ عن عم�رو ب�ن الح�ارث، ق�ال اب�ن ع�دي                 

  . ٢"مالكًا سمع ھذا الحدیث من ابن لھیعة ، وابن لھیعة ضعیف 

الحدیث منقطع ، ألنھ من روایة مالك أنھ بلغھ عن عمرو بن   : قال الشوكاني    -
ركھ ، فبینھما راٍو ل�م ی�سم ، وس�ماه اب�ن ماج�ھ فق�ال ع�ن مال�ك              شعیب ولم ید  

عن عبد اهللا بن عامر األسلمي ، وعبد اهللا ال یحتج بحدیثھ ، وفي إس�ناد اب�ن          
ماجھ ھذا أیضًا حبیب كاتب اإلمام مالك ؛  وھو ضعیف ال یحتج بھ ، وقد قیل 

 أی�ضًا  إن الرجل الذي لم ی�سم ھ�و اب�ن لھیع�ة ، ذك�ر ذل�ك اب�ن ع�دي ، وھ�و                      : 
  . ٣"ضعیف 

  .٤"لم یثبت في العربون نھي :" قال قلیوبي في حاشیتھ على شرح المحلي  -

 .٥" وضعف أحمد الحدیث المروي: " قال ابن قدامة بعد أن ذكر الحدیث -

ومث��ل ھ��ذا ال یح��تج ب��ھ عن��د :" ... ق��ال الن��ووي معلق��ًا عل��ى الح��دیث الم��ذكور -
  .٦"أصحابنا، وال عند جمھور العلماء 

 یظھر جلی�ًا ع�دم ص�حة االحتج�اج بھ�ذا الح�دیث عل�ى تح�ریم العرب�ون،                    وبھذا
حتى عند من یحرمھ، فلم یثبت إذن تحریم العربون ال في القرآن الك�ریم، وال               

 . في السنة النبویة المطھرة
یجاب عنھ بأن ما : استدالل المانعین للعربون باآلثار عن الصحابة والتابعین       -٣

ع�دم ج�واز العرب�ون ع�ن اب�ن عب�اس            " روىی� "نقلھ اب�ن قدام�ة ج�اء ب�صیغة          
، تفی��د ض��عف الروای��ة أو ع��دم   ) ت��ضعیف(والح��سن، وھ��ي ص��یغة تم��ریض   

وروى اب��ن أب��ي ش��یبة ع��دم الج��واز ع��ن اثن��ین م��ن       . الیق��ین ب��صحة النق��ل   
التابعین،  وھذا  معارض بالنقول الصحیحة المجیزة للعرب�ون ع�ن ع�دد أكب�ر         
                                                           

  .٨٩ص، ٢معرفة السنن واآلثار، ج، البیھقي ١
 .٣ص، ١٧التلخیص الحبیر ، ج، ابن حجر ٢
 ٢٥٠ص ، ٥نیل األوطار ، ج، كانيالشو ٣
 .٢٣١ص ، ٢حاشیتا قلیوبي  وعمیره ، ج، قلیوبي ٤
  .١٦٠ص، ٤المغني ، ج، ابن قدامة ٥
 .٣٣٥ص ، ٩المجموع ، ج، النووي ٦
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لھا في كت�ب ال�سنن واآلث�ار، وھ�ي     من الصحابة رضي اهللا عنھم، والتي تم نق  
آكد ، وعن عدد كبیر م�ن الت�ابعین أی�ضًا، وأن�ھ ك�ان س�نة عملی�ة ف�ي أس�واق                    

 .المسلمین 
یج�اب عن�ھ بأن�ھ ال یوج�د غ�رر           : وما قیل عن وج�ود غ�رر ف�ي بی�ع العرب�ون               -٤

كبیر في بیع العربون یؤثر على صحتھ ، ألن العقد مكتمل األرك�ان وال�شروط     
ار بین إمضاء العقد أو فسخھ ، وھذا عام في كل عقد فیھ ، وإنما وجد فیھ خی

خیار الشرط ول�یس مق�صورًا عل�ى بی�ع العرب�ون بال�ذات ، ف�إذا ك�ان العرب�ون               
معل��وم المق��دار ، والمعق��ود علی��ھ معلوم��ًا ، والق��درة عل��ى الت��سلیم قائم��ة ف��إن 

اللھ�م إال  "  یكون یسیرًا ال ی�ؤثر عل�ى ص�حة العق�د      -على فرض بقائھ  –الغرر  
أن نقول إن الغرر ناتج عن احتم�ال نك�ول الم�شتري ع�ن ال�شراء ، والحقیق�ة          
أن النكول ال غرر فیھ ألن البائع یقدر سلفًا ھذا األمر ویحسب حسابھ، ث�م إن      

  .١..."ھذا االمر موجود في خیار الشرط وخیار الرؤیة ونحوھما 
ش��رط اس��تدالل الم��انعین ب��ان ف��ي العرب��ون ش��رطین فاس��دین أو مف��سدین ھم��ا  -٥

یج�اب  ... : وأنھ ش�رط فاس�د وق�ع ف�ي ص�لب العق�د       ... الھبة وشرط رد البیع     
عنھ بأن ما في بیع العربون من شروط ھي شروط صحیحة ، وھي لمصلحة              

 - كم�ا یق�ول اب�ن الق�یم رحم�ھ اهللا     –العقد ولیست منافیة لھ ، وال�شرط الباط�ل    
. ٢"ء من ذلك إنما ھو ما خالف حكم اهللا وكتابھ، ولیس في عقد العربون شي

على أن العربون لیس ھبة على الصحیح ، فال یبقى إال تخیی�ر الم�شتري ب�ین     
وھو جائز جواز خی�ار ال�شرط ، ف�ال یبق�ى ف�ي العرب�ون                ، إتمام العقد وفسخھ    

 .شْي مما ذكر
فیجاب عنھ بأن عدم ... : أما القول بأن بیع العربون بمنزلة الخیار المجھول  -٦

ب��ون لی��ست م��ن ال��صفات الذاتی��ة ل��ھ، وإن كان��ت    تحدی��د م��دة الخی��ار ف��ي العر 
تعریفات الفقھاء لھ خلوًا من ذكر ھذه المدة ، إال أنھ قد تحدد مدة الخیار كما              
روي ھذا التحدید في الوقائع المروی�ة ع�ن الت�ابعین والت�ي تق�دم ذكرھ�ا، ف�إن              

وإن ل�م  . حددت مدة الخیار في العربون ، انتفى االس�تدالل بھ�ذا ال�دلیل رأس�ًا                
تحدد كما ھو مذھب المالكیة في خی�ار ال�شرط عموم�ًا، وكم�ا ھ�و معتم�د عن�د            

، فإن ما قد یكون من غرر یك�ون ی�سیرًا        -على ما تقدم  –الحنابلة في العربون    
ال یؤثر على صحة العقد، ألن لھ مرجعًا یرجع إلی�ھ ویقی�ده وھ�و الع�رف، أي                  

ی�د م�ن الخی�ارات،    أن العرف یقید مدة الخیار المطلق�ة كم�ا ھ�و الح�ال ف�ي العد           
 .كخیار العیب، وخیار الرؤیة ، وغیرھما 

                                                           

، ١٩٨٦، ١ط،عم�ان  ، حك�م العرب�ون ف�ي اإلس�الم ، مكتب�ة األق�صى              ، ماجد  ، أبو رخیة    ١
 .١٦ص

  .٣٨٩ص ، ٣ الموقعین ، جإعالم، ابن القیم: انظر لتفصیل ذلك  ٢
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على أن مجمع الفقھ اإلس�المي اخت�ار اش�تراط تحدی�د م�دة الخی�ار ل�صحة بی�ع           
یجوز بیع العربون إذا قیدت فت�رة االنتظ�ار ب�زمن مح�دود         : "العربون، بقولھ   

 .   وبذلك تنتفي الجھالة كلیة١"
 : الترجیح - ج 

 ف�إنني أرج�ح    -عل�ى النح�و المتق�دم     –شتھا باستفاضة    بعد عرض األدلة ومناق   
ج��واز التعاق��د ب��العربون وف��ق الق��ول ال��راجح ف��ي ك��ل م��ن الم��ذھب الحنبل��ي،     

وأب�رز لتقوی�ة ھ�ذا الت�رجیح        . واالجعفري، وما ق�رره مجم�ع الفق�ھ اإلس�المي           
  :النقاط اآلتیة 

  .لم یرد دلیل صحیح یمنع بیع العربون ، فیبقى حكمھ على اإلباحة -١
ی�دخل فی�ھ بی�ع العرب�ون، م�ا ل�م ی�رد              " وأحل اهللا البیع    : "  قولھ تعالى    عموم -٢

  .مانع، ولم یثبت ورود مانع 
تعارض األحادیث، فبعضھا ینھى عن بیع العربون، وبعضھا یجیزه، وقد ق�ال           -٣

الحظر أرجح من اإلباح�ة كم�ا تق�رر ف�ي         " الشوكاني بتقدیم أحادیث الحظر إذ      
  . ٢"األصول 

وال��صحیح أن��ھ ال یمك��ن إعم��ال ھ��ذه القاع��دة ھن��ا وجوب��ا، لوج��ود مرجح��ات      
ألحادیث اإلباحة؛ منھا عموم اآلیات القرآنی�ة المحل�ة للبی�ع، وعم�ل ال�صحابة               

وعمل التابعین المنقول عن عدد كبیر منھم  في كتب السنن ، رضي اهللا عنھم
لعربون ف�ي أس�واق الم�سلمین ك�ان         واآلثار المعتم�دة، الت�ي تب�ین أن العم�ل ب�ا           

سنة عملیة متبعة من ال�صحابة رض�ي اهللا ع�نھم، وأم�ام كب�ار علم�ائھم كعب�د                 
وكف�ى بھ�ذه ال�سنة      ، اهللا بن عمر دون نكیر، واستمر على ذلك عم�ل الت�ابعین           

لك�ن یمك�ن    .  دل�یًال عل�ى ج�واز العرب�ون          - المؤی�دة باألدل�ة األخ�رى        –العملیة  
االستحباب وزی�ادة ف�ي التق�وى وال�ورع، ب�أن یعی�د             األخذ بھا من باب الندب و     

قابض العربون ما أخذه، أو بعضھ ویبقي ما یوازي ما لحقھ من ض�رر فعل�ي               
جراء العدول عن العقد، فذلك من ب�اب اإلح�سان ف�ي المع�امالت، والم�سارعة                

 .في الخیرات المثاب علیھ شرعا
كب�ار العلم�اء ف�ي    وھیئ�ة  ، ٣ لقد قرر كل من مجمع الفقھ اإلس�المي ال�دولي     -٤

وھ��ذا یقت��ضي ج��واز   ، ، ج��واز ال��شرط الجزائ��ي  ٤المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة  
العربون، لتشابھ النظامین في الفكرة الرئیسة التي تقضي بدفع أحد العاق�دین            

وم��ا ب��ین . وتعوی��ضا للعاق��د اآلخ��ر ، مبلغ��ا م��ن الم��ال إلخالل��ھ بإتم��ام التزام��ھ  
 یقت�ضي تفریق�ا بینھم�ا ف�ي الحك�م        النظامین من اختالفات وف�روق تف�صیلیة ال       

                                                           

، ببن�در  س�یري   ، قرار مجلس مجمع الفقھ اإلس�المي  المنعق�د ف�ي دورة م�ؤتمره الث�امن       ١
یونی�و  / ٢٧-٢١ھ�ـ المواف�ق   ١٤١٤ مح�رم  ٧إل�ى  ١م�ن  ، دار ال�سالم    ، برون�اي   ، باجوان  
 ٠ ١٦٦ ، ص٩انظر مجلة مجمع   الفقھ اإلسالمي ،عدد .  م١٩٩٣

  .٢٥٠ص ، ٥ جنیل األوطار،، الشوكاني ٢
 .     م٢٠٠٠ -ه١٤٢١، ١٢لمجمع الفقھ اإلسالمي، الدورة ) ٣/١٢ ( ١٠٩ قرار رقم ٣
 .ه١٣٩٤سنة ، ٤ لھیئة كبار العلماء في الدورة٣٥ قرار رقم ٤
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ب���ل ، وج���ب أن یج���وز العرب���ون، ل���ذا فكم���ا ج���از ال���شرط الجزائ���ي. ال���شرعي
وف��ي الم��صادر  ، العرب��ون أول��ى ب��الجواز ل��وروده ن��صا ف��ي األدل��ة ال��شرعیة     

على خالف الشرط الجزائ�ي ال�ذي ال یوج�د بخ�صوصھ ن�ص ش�رعي                ، الفقھیة
 .  ص والقواعد العامةوإنما استنبطت مشروعیتھ من عموم النصو، مباشر

 لقد ش�اع ھ�ذا التعام�ل ب�ین الن�اس وأص�بح م�ن ع�رف التج�ار الع�ام، وق�د             -٥ 
تع��ارفوا عل��ى أن مق��دار العرب��ون یع��د تعوی��ضًا م��ن الناك��ل ع��ن العق��د للط��رف  
اآلخر، وبما أن ھذا العرف العام ال یناقض ش�رعًا، ویحق�ق فائ�دة، فق�د وج�ب                  

 .اعتباره 

ل جح ج  ل فإنني  ب لكل    .ع

  اطب اث

  ت ا د روناط

        أتناول في ھذا المطلب عددا من التطبیقات العملیة للعربون بن�اء عل�ى       
ترجیحن�ا لج��وازه، م��ع مراع�اة موق��ف الم��ذاھب األخ�رى الت��ي ال تجی��زه، وأن    
ع��دم الج��واز ھ��ذا سین��سحب عل��ى م��ا نعرض��ھ م��ن ف��روع، لكنن��ا نب��ین آلراء      

لمذھبی��ة ف��ي ھ��ذه الف��روع عل��ى اعتب��ار الت��سلیم بم��ا ت��م ترجیح��ھ م��ن ج��واز    ا
 :العربون،  وذلك فیما یأتي

ل أل لشكلية: لف  لعق  ب في    :لع

       العقود الشكلیة ھي التي تخضع في عقدھا لشيء من الشرائط ال�شكلیة      
 ال��سیر القانونی��ة  كالت��سجیل ف��ي دوائ��ر خاص��ة، كال��سجل العق��اري، أو دائ��رة  

وترخیص المركبات، وما شابھ ذلك، وھي تشمل العقارات وبعض المنق�والت           
  ١.ذات الطبیعة الخاصة

       وبناء على ھذا لو اشترى إنسان عقارًا شراء عربون، أي دفع عربونًا   
لھذا الشراء؛ فھل تنطبق علیھ أحك�ام العرب�ون المتق�دم ذكرھ�ا، فعن�د الفقھ�اء                 

ع، وأن للم�شتري ب�العربون ح�ق الع�دول م�ع خ�سارة       لزوم البیع بالنسبة للب�ائ    
العربون ، وفي القانون أن لكل منھما حق العدول مع خسارة من یعدل مقدار       

 إن أخذنا أن داللة العرب�ون األص�لیة ھ�ي إعط�اء ح�ق الع�دول لك�ل        –العربون  
  .-منھما

       ل���م یع���رف الفقھ���اء ق���دیمًا العق���ود ال���شكلیة ف���ي بی���ع العق���ار، وال ف���ي   
نق��والت ذات الطبیع��ة الخاص��ة كال��سفن والمركب��ات والط��ائرات كم��ا یق��ول     الم

الق��انونیون المعاص��رون، وإنم��ا خ��رج الفقھ��اء المعاص��رون أن ذل��ك ال تأب��اه     

                                                           

،وأن���ور س���لطان، العق���ود  ١٥١، ص١ال���سنھوري، عب���د ال���رزاق، الوس���یط ، ج  : انظ���ر ١
،  ١٩٦٨، ٩ط. الع��ام، دار الفك��ر  الم��دخل الفقھ��ي ،م��صطفى ، ، والزرق��ا ٩٩الم��سماة، ص

 . ٢٩٩فقرة ، ٥٧٥ص،١ج
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قواع��د ال��شریعة اإلس��المیة وأن��ھ أم��ر تنظیم��ي وت��وثیقي ق��د تتطلب��ھ الظ��روف  
  ١وتغیر األحوال

قھی�ة المتقدم�ة تنطب�ق               وبناء عل�ى ذل�ك ف�إن نف�س أحك�ام العرب�ون الف             
. على بیع العقار والمنقول عل�ى ح�د س�واء ف�ي نظ�ر فقھ�اء ال�شریعة الق�دامى           

فمن دفع عربونا لشراء عقار مثال، كان العقد صحیحا حتى قبل الت�سجیل ف�ي        
دائرة األراضي، ویكون العقد الزم�ا بالن�سبة للب�ائع ، ویك�ون للم�شتري خی�ار          

ن الثمن، أو فسخھ فیخسر ما دفع م�ن       إمضاء البیع واعتبار العربون جزءا م     
 وكذلك ھ�و األم�ر ف�ي ب�اقي م�ا اعتبرت�ھ الق�وانین المعاص�رة داخ�ال                    ٠عربون  

  . ضمن العقود الشكلیة
        أم��ا ف��ي الق��وانین المعاص��رة والت��ي أقرھ��ا الفقھ��اء المعاص��رون، ف��إن    

رة األم��ر یختل��ف ، إذ إن الق��انون األردن��ي م��ثًال ال یق��ر بی��ع العق��ار خ��ارج دائ��  
األراض�ي، وال بی��ع ال��سیارات ونحوھ�ا خ��ارج دائ��رة ال�سیر، ویعتبرھ��ا عق��ودا    
مخالفة للقانون، فتكون باطلة ال یترتب علیھا أثر، وكذلك العربون فیھا ما لم      
یتخذ نفس الشكل من التسجیل فیما ینبغي أن یسجل فی�ھ أص�لھ، وق�د ص�درت        

لق����رار رق����م  بھ����ذا ق����رارات متالحق����ة لمحكم����ة التمیی����ز األردنی����ة؛ فف����ي ا     
یعتب��ر بی��ع األم��وال غی��ر المنقول��ة : " م١/١/١٩٨٨م بت��اریخ ١٠٢٧/١٩٨٨

بیع��ا عادی��ا خ��ارج دائ��رة الت��سجیل بیع��ا ب��اطال، ویك��ون م��ن ح��ق الم��شتري         
م بت���اریخ ٤١٧/١٩٨٠وف���ي ق���رار رق���م . ٢..."اس���ترداد المبل���غ ال���ذي دفع���ھ

 ھ�ذا  بیع السیارات خارج دائرة السیر بیع باط�ل، بحی�ث ال یرت�ب            : " م١٩٨٠
وال یفی�د حكم�ا أص�ال، وینبغ�ي رد الحال�ة إل�ى م�ا كان�ت                  ، العقد الباط�ل أي أث�ر     

م�ن الق�انون   ) ١٠٧(، وبالت�الي ال یمك�ن تطبی�ق ن�ص الم�ادة     ٣"علیھ قبل البیع  
المدني األردني المنظمة ألحكام العربون على مثل ھذه العق�ود ال�شكلیة إال إذا    

اع الق��انون، وإال  كان��ت أخ�ذت ش��كلھا الق�انوني وكان��ت ص�حیحھ  وف��ق  أوض�    
 دف�ع العرب�ون     -١: "  المذكورة على  ١٠٧وتنص المادة   .  - كما تقدم  –باطلة  

وق��ت إب��رام العق��د یفی��د أن لك��ل م��ن المتعاق��دین الح��ق ف��ي الع��دول عن��ھ إال إذا  
 فإذا عدل م�ن دف�ع العرب�ون فق�ده، وإذا ع�دل م�ن            -٢. قضى االتفاق بغیر ذلك   

ق�ابض العرب�ون، فإن�ھ ی�رد مبل�غ العرب�ون            إذا ع�دل    : أي. ٤"قبضھ رده ومثلھ  
  .الذي قبضھ، ویغرم نفس المقدار أیضا

         وبناء على ذلك فإن ما تطلب لھ القانون شكال خاصا مما أطل�ق علی�ھ           
وبع��ض المنق��والت الخاص��ة، إذا ت��م بیع��ھ ، اس��م العق��ود ال��شكلیة، كبی��ع العق��ار

غا من الثمن عل�ى أن�ھ       خارج الدوائر الرسمیة المختصة مع دفع المشتري مبل       

                                                           

حك���م ، ماج���د ، أب���و رخی���ة ، م���صطفى ،المرج���ع والموض���ع ال���سابقین ، الزرق���ا ، انظ���ر ١
 . ٢٩العربون في اإلسالم ،ص

 .١٨٣٠م ، ص ١٩٩٠، سنة ٦ مجلة نقابة المحامین، عدد ٢
 .٩٠٧م، ص ١٩٨١، سنة ٦ مجلة نقابة المحامین، عدد٣
 .م١٩٧٦ لسنة ٤٣لمدني األردني رقم  القانون ا٤
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فإذا ع�دل الب�ائع رد م�ا أخ�ذ م�ن      ، عربون، ال یعترف بھ وفق القانون األردني      
ال ومثلھ معھ كما یقضي القانون في بیع العربون الصحیح، وال     ، عربون فقط 

یلزم البائع بإتمام البیع، وإذا عدل المشتري فإنھ یسترد م�ا دف�ع م�ن عرب�ون                 
ترداد ما دفع من عربون، ویق�ضى ل�ھ ب�ذلك،          وال یخسره، أي لھ المطالبة باس     

فكأن ھذا البیع الذي وقع مخالفا لرسم القانون لم یكن، وال یرتب أي أثر ألنھ          
فف�ي قرارھ�ا   . وھذا ما قضت بھ محكم�ة التمیی�ز األردنی�ة ف�ي الح�التین             . باطل
م حكمت على بائع شقة خارج دائرة التسجیل بعد أن رفض ٥١٩/١٩٨٢رقم 

 للمشتري رغم قبضھ عربونا منھ ب�رد م�ا أخ�ذ م�ن عرب�ون                تسلیم ھذه الشقة  
فقط، ولم تحكم علیھ برد العربون ومثلھ مع�ھ كم�ا طال�ب الم�شتري وكم�ا ھ�و           
حكم القانون لو كان عق�د البی�ع ص�حیحا، وذل�ك ألن المحكم�ة ق�ضت ب�أن ھ�ذا                  

م بت����اریخ ١١٨١/١٩٩٧وف����ي ق����رار رق����م  . العق����د باط����ل وال یرت����ب أث����را 
لمحكم����ة لم����شتري قطع����ة أرض خ����ارج دائ����رة    ، ق����ضت ا١م١٤/٩/١٩٩٧

التسجیل باسترداد ما دفع من عربون رغم نكولھ ھو ع�ن إتم�ام العق�د؛ ومم�ا          
إذا كان المبلغ المدعى بھ مدفوعا كعربون استنادا لعقد بیع      :" جاء في القرار  

اس�ترداده  ) الم�شتري (أرض لم یتم أم�ام دائ�رة الت�سجیل، ف�إن م�ن ح�ق دافع�ھ                
وذل�ك ألن المحكم�ة اعتب�رت عق�د البی�ع ب�اطال             ..." لبی�ع حتى لو نكل ھو عن ا     

م، والق�رار  ١٠٢٧/١٩٨٨ومث�ل ذل�ك أی�ضا الق�رار رق�م      . بما فیھ من عرب�ون   
م اللذین تقدم ذكرھما، والكثیر من القرارات الم�شابھة مم�ا        ٤١٧/١٩٨٠رقم  

  . ال مجال لإلفاضة فیھ في ھذا المقام
ق�د ال�شكلي ھ�ذا إن ل�م یأخ�ذ ش�كلھ                فالمسألة إذن مبنیة على اعتب�ار الع      

. القانوني صحیحًا أو غیر صحیح، وإن لم یكن صحیحًا فما أثر عدم ال�صحة؟             
واألول�ى فیم��ا أرى تع�دیل الق��انون بحی��ث   یك�ون ھ��ذا العق�د المكتم��ل األرك��ان     
والشروط الشرعیة صحیحًا من حیث المبدأ، لكن ال یحتج ب�ھ عل�ى الغی�ر قب�ل      

إجب��ار الط��رف اآلخ��ر عل��ى الت��سجیل، وبم��ا أن  ت��سجیلھ، ول��صاحب الم��صلحة 
منھ على المشتري إن نكل عن البیع بخسارة        ) ١٠٧( القانون حكم في المادة   

ما دف�ع م�ن عرب�ون، وعل�ى الب�ائع إن نك�ل ع�ن إتم�ام العق�د ب�رد م�ا أخ�ذ م�ن                        
عربون ومثلھ معھ، أرى أن یطبق  نفس ھ�ذا الحك�م عل�ى العق�د ال�شكلي ب�ین             

ن مسجًال ، فإن رجع المشتري قبل الت�سجیل خ�سر م�ا             عاقدیھ حتى ولو لم یك    
دفع من عربون، وإن رجع البائع قبل التسجیل رد ما أخذ من عرب�ون ومثل�ھ             

  .معھ جزاء عدم التزامھ بالعقد

لثاني لص: لف  ب في    .لع

 أي ٢"الصرف ھو البیع إذا ك�ان ك�ل واح�د م�ن عوض�یھ م�ن ج�نس األثم�ان             "
یدخل في الصرف في نظر الفقھ�اء الق�دامى بی�ع     و٠من جنس الذھب والفضة   

                                                           

 .٧٧م ، ص١٩٩٧ لسنة ١ مجلة نقابة المحامین، عدد١
 . ٢٩ص ، ٣الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي، ج،  الدردیر٢
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ال��ذھب بال��ذھب، والف��ضة بالف��ضة، وك��ل منھم��ا ب��اآلخر، م��سكوكین أو غی��ر      
إل�ى  " الصرف" إال ان العرف المعاصر ینصرف عند إطالق كلمة          ٠مسكوكین

  ٠بیع النقود بالنقود

لص يتص بحالتي فضة، فإ  هبا  لنق  ما كان    :عن

ذھب بال��ذھب، أو الف��ضة بالف��ضة ، أي أن الج��نس متح��د،    ص��رف ال��:األول��ى
وفي ھذه الحالة یجب تساوي المقدار وزنًا والتقابض في مجلس العقد ك�ي ال           

 مم�ا  – عل�ى م�ا ھ�و مق�رر م�ن أحك�ام الرب�ا                ١یتحقق ربا فضل وال رب�ا ن�سیئة       
 ، وربما تكون فائدة صرف الذھب بجنسھ أو         -یضیق المجال ھنا عن تفصیلھ    

ھا ھ��ي اخ��تالف اإلص��دار النق��دي، فتتعل��ق حاج��ة العاق��دین بھ��ذا  الف��ضة بجن��س
   لكن یجب تحقق  الشروط الشرعیة من حی�ث ت�ساوي الق�در وزن�ًا               ٢الصرف

  .والتقابض في مجلس العقد
 صرف الذھب بالفضة، وھنا یجوز اختالف المقدار وزنًا، ولكن یج�ب            :الثانیة

لتعام�ل رب�ا ف�ضل، ولك�ن        التقابض في مجلس العقد، أي أنھ ال یوجد في ھ�ذا ا           
 ، - ال�ذھب أو الف�ضة  -ربما وجد ربا نسیئة، وذل�ك  إن ت�م تأجی�ل أح�د الب�دلین           
  .لذا اشترط التقابض في مجلس العقد منعًا لربا النسیئة

       وفي النقود المعاصرة ، تعد عملة كل بلد جنسًا مستقًال  بذاتھ، فالدینار   
ي ج��نس م��ستقل، ف��إذا أردن��ا   األردن��ي م��ثًال ج��نس م��ستقل، والجنی��ھ الم��صر   

صرف الدینار بالجنیھ جاز التفاضل العددي بینھما؛ ألنھما جنسان مختلفان ،           
فال یكون بینھما ربا الفضل، فیجوز صرف الدینار الواحد بعشرین جنیھا مثًال 
أو أق��ل أو أكث��ر ح��سب س��عر ال��سوق، لك��ن یج��ب دائم��ًا  التق��ابض ف��ي مجل��س  

  .العقد منعًا لربا النسیئة
الواض�ح أن�ھ   .     إذا اتضح ھذا، فھل یجوز العربون في صرف العم�الت ؟        

طالما اشترطنا التقابض في مجلس العقد لصحة الصرف أن ال یجوز العربون 
فیھ؛ ألن العربون فیھ تق�دیم ل�بعض الع�وض وت�أخیر لل�بعض اآلخ�ر، وھ�ذا ال                 

 ب��ین) أح��د المت��صارفین(یج��وز ف��ي ال��صرف ، وفی��ھ إعط��اء خی��ار للم��شتري   
إمضاء العقد وجعل ما دفعھ جزءًا من ثمن الصرف، أو فسخھ مع خسارة م�ا            
دفع من عربون، والصرف ال یدخلھ خیار الشرط ألنھ ین�افي الق�بض الواج�ب               

                                                           

الربا في اللغة مطلق الزیادة والنماء، أما اصطالحا فقد عرفھ الزیلعي في تبیین الحق�ائق     ١
" .  ب�ال ع�وض ف�ي معاوض�ة م�ال بم�ال       ف�ضل م�ال   : :  بأن�ھ  ٨٥ ص   ٤شرح كتز ال�دقائق ج    

 ٣١ ص ٢وینقسم إلى ربا فضل وربا نسیئة، وقد عرفھما السمرقندي في تحفة الفقھاء ج        
رب�ا الف�ضل ھ�و ف�ضل ع�ین م�ال عل�ى المعی�ار ال�شرعي وھ�و الكی�ل وال�وزن عن�د                    :" بقولھ

ورب�ا الن�سیئة ھ�و ف�ضل الحل�ول عل�ى األج�ل، وف�ضل الع�ین عل�ى ال�دین ف�ي                . اتحاد الجنس 
لمكیل�ین والم�وزونین عن�د اخ�تالف الج�نس، أو ف�ي غی�ر المكیل�ین وغی�ر الم�وزونین عن��د           ا

 "اتحاد الجنس
 . ٣٥بیع العربون، ص، رفیق ، المصري ٢
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فیھ ، لذا ال یصح العربون في الصرف؛ فكل عقد اشترط لصحتھ ق�بض بدلی�ھ           
  ٠أو أحدھما في مجلس العقد، ال یصح العربون فیھ

لثال لسل: لف  ب في بيع     :لع

عقد على موصوف في الذمة ، مؤجل ، بثمن مقبوض في      : "       السلم ھو 
أي أن المبی��ع موص��وف ومؤج��ل، وال��ثمن  . ١ "- أي مجل��س العق��د-المجل��س 

  .حال مدفوع مقدما في مجلس العقد
وھل یشترط قبض رأس مال السلم حقبقة في مجلس العقد، أم یج�وز ت�أخیره           

لجمھور الفقھاء قول في ذلك، وللمالكیة ق�ول فی�ھ          . یسیرة؟عن المجلس مدة    
   ٢.تفصیل أذكره بعد بیان رأي الجمھور

 أنھ یشترط لصحة عقد     ٥  والحنابلة  ٤ والشافعیة ٣یرى الحنفیة : رأي الجمھور 
ف�ي مجل�س العق�د، وأال یك�ون       ) ثم�ن المبی�ع المؤج�ل     ( السلم قبض رأس مالھ     

 فیھ خیار شرط ألي من العاقدین؛ ألن 
   ٦.الخیار ینافي اشتراط القبض أو یمنع صحتھ

إن دف��ع الم��شتري عربون��ًا أي ج��زءًا م��ن ال��ثمن، فكی��ف نل��زم     :  وف��ي ال��سلم 
المسلم إلیھ وھو البائع بالصفقة كلھ�ا م�ع أن�ھ ل�م یت�سلم إال ج�زءًا ی�سیرًا م�ن             

إم�ضاء عق�د   ) الم�شتري ( الثمن ونبقیھ في حالة انتظار إلى أن یق�رر الم�سلم       
  السلم؟ 

       وإن ألزمناه بما یقابل ما أخذ من عربون من المبی�ع ألدى إل�ى تفری�ق            
ال�صفقة، وھ�و ض�رر علیھم�ا ول�م یق�صد أي م�ن العاق�دین الوص�ول إل�ى ھ��ذه           

  .النتیجة أصًال
فال بد إذن من القول بف�سخ العق�د كل�ھ، إذ یك�ون ف�ي العرب�ون ف�ي ال�سلم بی�ع                      

  .عنھ، وھو منھي )أي مؤجل بمؤجل( كالْي  بكالْي 
 س�واء م�ن     –       والخالصة أن العربون في السلم ال یج�وز عن�د الجمھ�ور             

  ألن��ھ ین��افي اش��تراط ت��سلیم رأس  -أج��از م��نھم  العرب��ون أص��ال أو م��ن منع��ھ 

                                                           

 . ٣١٢ص ، ٤ج، المغني، ابن قدامة  ١
الق��ضاة، زكری�ا محم��د، ال�سلم والم��ضاربة م��ن   : لتفاص�یل وافی��ة ع�ن ھ��ذه الم�سألة انظ��ر    ٢

. ٨٤ -٨١م، ص ١٩٨٤، ١عة اإلس�المیة، دار الفك�ر، عم�ان، ط    عوامل التیسیر في ال�شری    
وھي في األص�ل أطلروح�ة دكت�وراه ف�ي كلی�ة ال�شریعة والق�انون بجامع�ة األزھ�ر بالق�اھرة                   

 .م١٩٨٢سنة 
 ٩٧، ص ٧ المرغیناني، الھدایة، ج٣
 ٣٠٧، ص ١ الشیرازي، المھذب، ج٤
 . ٣١٢، ص ٤ ابن قدامة، المغني، ج٥
  ، ٩٧، ص ٧، ج المرغیناني، الھدایة٦

  ،٣٠٧، ص ١الشیرازي، المھذب، ج
  . ٣١٢، ص ٤ ابن قدامة، المغني، ج
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المال في المجلس، وینافي لزومھ من الطرفین وعدم وجود خیار ألي منھما، 
م��ا ف��ي الق��انون،  إذ ف��ي العرب��ون یك��ون دائم��ًا خی��ار لم��ن دفع��ھ، أو لكلیھم��ا ك  

 أن ك�ل عق�د ك�ان الق�بض ش�رطا ل�صحتھ، ال       – كم�ا تق�دم   –والقاعدة ف�ي ھ�ذا     
  .یصح فیھ العربون

فال یجوز العربون في السلم لھذا المعنى حتى عن�د م�ن یجی�ز العرب�ون ب�شكل         
عام، وال عند من یمنعھ أصال  من الجمھور من باب أولى، إلضافة مانع آخر 

  .منھ في ھذه الصورة
 یرى المالكیة جواز ت�أخیر ق�بض رأس م�ال ال�سلم إن ك�ان م�ن              :مالكیةرأي ال 

النق��ود م��دة ی��سیرة ك��الیوم والی��ومین والثالث��ة، س��واء أت��م ذل��ك ب��شرط أم ب��ال   
وك��ذلك األم��ر إن ك��ان م��ن الع��روض غی��ر النق��ود یج��وز   . ش��رط عل��ى ال��راجح

لخف��ة :   " تأخیرھ��ا ثالث��ا ب��شرط وب��ال ش��رط ، وعل��ل الدس��وقي ذل��ك بقول��ھ     
 وإذا كان�ت الع�روض مم�ا تع�رف     ١"مر، ألن ما ق�ارب ال�شيء یعط�ى حكم�ھ       األ

  ك���الحیوان والعق���ار - ح���سب اص���طالح المالكی���ة-بعینھ���ا أي ال یغ���اب علیھ���ا
المعین، فیجوز تأخیر قبضھ بال شرط حتى لو امتد أكثر من ثالثة أیام، بل لو         

د واق�ع  امتد الت�أخیر إل�ى أج�ل الم�سلم فی�ھ عل�ى ال�راجح ، وعل�ة ذل�ك أن العق�                    
على أن الثمن ھنا عین معین�ة ب�ذاتھا ف�ال ی�دخل بالذم�ة ف�ي الغیب�ة علی�ھ، ب�ل                        
یبقى العقد على ذات�ھ وعین�ھ، بخ�الف م�ا ال یتع�ین م�ن الع�روض المثلی�ة م�ن                      

  ٢المكیل والموزون

لمالكية لسل على   ب في  لع   : تص 

عل�ى ت�رجیح    رغم أن المالكیة ال یجیزون العرب�ون ب�شكل ع�ام، فإن�ھ تخریج�ا                
جواز العربون، وبناء عل�ى الق�ول بج�واز ت�أخیر ق�بض رأس م�ال ال�سلم عن�د                  

  :المالكیة، یمكننا تصور وقوع العربون في السلم على النحو اآلتي
لنف�رض أن شخ�صین عق�دا عق��د س�لم، واتفق�ا عل��ى تأجی�ل ت�سلیم رأس الم��ال        

وم��ا أو أمھلن��ي ی) الم��شتري(الم��دة الت��ي یجیزھ��ا الم��ذھب، ك��أن ق��ال الم��سلم   
یومین أو ثالثة كي أحضر لك النق�ود، واتفق�ا عل�ى ذل�ك، فإنن�ا ق�د نت�صور أن                 
یقول المسلم إلیھ أعطن�ي عربون�ا ل�ذلك، ف�إن أعط�اه ونك�ل الم�سلم ع�ن إتم�ام             
السلم فإنھ یفقده تعویضا للمسلم إلیھ بسبب انتظاره وتفویت أن یلب�ي حاجت�ھ          

، فك��ان العرب��ون  م��دة االنتظ��ار ع��ن طری��ق عق��د س��لم م��ع ش��خص آخ��ر م��ثال     
متصورا وقوعھ في ھذه الحالة تخریجا عل�ى ق�ول المالكی�ة، وإذا اعتبرن�ا أن                 
حق العدول یكون لك�ل م�ن العاق�دین كم�ا ذھب�ت إل�ى ذل�ك الق�وانین المعاص�رة                      
وسبق أن بیناه، فإنھ إن نكل المسلم إلیھ عن إتم�ام ال�سلم وج�ب علی�ھ رد م�ا               

                                                           

 ١٩٥، ص ٢الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج ١
، ال���صاوي، بلغ���ة ال���سالك ألق���رب    ٥٢٨، ص ٢ال���دردیر، ال���شرح ال���صغیر، ج  : انظ���ر ٢

 ٥٢٨، ص ٢المسالك، ج
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ألخ�ر، ف�صار ت�صور وق�وع      قبضھ م�ن عرب�ون ومثل�ھ مع�ھ تعوی�ضا للط�رف ا             
  .العربون في السلم ممكنا فقھا وقانونا وفق المذھب المالكي

بع ل ال: لف  لمقا الستصنا  ب في    :    لع

وش��رط عمل��ھ عل��ى   ، عق��د عل��ى مبی��ع ف��ي الذم��ة    "         االست��صناع ھ��و  
فأحد العاقدین یطلب ، أي طلب صنعة شيء على صفة مخصوصة .١"الصانع
خر أن یصنع لھ شیئًا  معینًا كأثاث أو خاتم وفق أوصاف محددة ، فإذا        من اآل 

ص��نعھ أخ��ذه من��ھ مقاب��ل ال��ثمن المتف��ق علی��ھ، وق��د تط��ور ھ��ذا التعام��ل م��ن        
األشیاء الب�سیطة إل�ى األش�یاء المعق�دة والمتط�ورة ف�ي زمنن�ا الحاض�ر بحی�ث                 

وق��د أج��از  . أص��بح ی��شمل مق��اوالت البن��اء والط��رق والج��سور وم��ا ش��ابھھا     
 كم�ا تق�دم ف�ي    –الحنفیة االستصناع على أنھ عقد مستقل مختص بھذا االس�م      

، أما باقي المذاھب فقد ألحقتھ بالسلم ولم تجعل لھ شخصیة مستقلة -التعریف
عنھ، لذا بحثوه دائما في باب السلم، وغالبا تحت اسم ال�سلم ف�ي ال�صناعات،           

 منھ�ا ھن�ا وج�وب    وطبقوا علیھ ش�روط ال�سلم الت�ي ربم�ا ك�ان أب�رز م�ا یعنین�ا         
في مجلس العقد كما ھ�و الح�ال ف�ي رأس م�ال     ) الثمن ( تسلیم بدل المصنوع  

وربم��ا ك��ان م��ن المفی��د الق��ول ب��اعتراف الق��وانین من��ذ مجل��ة األحك��ام    . ال��سلم
العدلی���ة العثمانی���ة بالشخ���صیة الم���ستقلة لالست���صناع عل���ى طریق���ة الم���ذھب  

 –اع إحدى صور المقاولة  ثم إن األمر تطور اآلن حتى غدا االستصن٢الحنفي
وبن��اء عل���ى م��ا تق��دم، وعل���ى ترجیحن��ا ج���واز      .  -كم��ا ی��سمیھا الق���انونیون  

  .العربون، فھل یجوز العربون في االستصناع أم ال ؟
     نص الفقھاء قدیمًا على جواز العربون في االستصناع، حت�ى إن بع�ضھم          

غن�ي ع�ن    بم�ا ی -ذكر صورة االستصناع ف�ي ص�لب تعری�ف العرب�ون كم�ا تق�دم       
 وھذا یدل على تصورھم إلمكانیة وقوع  العربون في االست�صناع  ٠ -إعادتھ  

ھل عقد االستصناع : بشكل عام، إال أن المسألة تحتاج إلى بحث وتفصیل بین
الزم أم غی��ر الزم، وھ��ل ھ��و ن��وع م��ن ال��سلم ینطب��ق علی��ھ ش��روط ال��سلم م��ن 

تح آف�اق جدی�دة   حیث وجوب ت�سلیم ال�ثمن ف�ي مجل�س العق�د أم ال، وب�ذلك تنف�           
  :وأبین ذلك فیما یأتي. للبحث ال یكفى فیھا مجرد الكالم أو الحكم العام

  :الستصنا عق مستقل: ال

      وھ��و م��ذھب الحنفی��ة، وس��ارت علی��ھ مجل��ة األحك��ام العدلی��ة، والق��وانین  
  .العربیة المعاصرة

                                                           

، ٢ج، م١٩٨٤، بی��روت،  دار الكت��ب العلمی��ة،تحف��ة الفقھ��اء ، ع��الء ال��دین، ال��سمرقندي ١
، ص  ٤النووي، روض�ة الط�البین، ج     . ١، ص ٤اإلمام مالك، المدونة، ج   : وانظر. ٣٦٢ص
 .٢٤، ص ٤ابن مفلح، الفروع، ج. ٢٧

 ٣٩٢ إلى المادة ٣٨٨نظمت مجلة األحكام العدلیة موضوع االستصناع من المادة  ٢
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، م�ع  ویبقى الحكم بكونھ الزم�ا أو غی�ر الزم م�ؤثرا عل�ى ج�واز العرب�ون فی�ھ                  
مراع��اة أن الحنفی��ة ال یجی��زون العرب��ون أص��ال، وأن كالمن��ا تخ��ریج عل��ى م��ا  

  : رجحناه وما تبنتھ القوانین من جواز العربون
 ب���رى أب���و یوس���ف ف���ي ال���راجح المعتم���د عن���ھ أن االست���صناع عق���د الزم     -أ

بطبیعت���ھ، وق���د س���ار عل���ى ذل���ك مجل���ة األحك���ام العدلی���ة، والق���وانین العربی���ة 
، فھ��و عق��د م��ستقل ع��ن  -ق��دم ذل��ك بم��ا یغن��ي ع��ن إعادت��ھ   وق��د ت-المعاص��رة 

السلم، والزم، وبناء على ذلك ال یظھر أي إشكال في جواز العربون فیھ، فإذا 
دفع المستصنع عربونًا كان بالخیار بین إمضاء العق�د فیعتب�ر م�ا دفع�ھ ج�زءًا                 
من الثمن، أو فسخھ فیخسر ما دفع من عربون وفق األحكام الفقھیة المقررة 

  . لعربون عند من أجازه من الفقھاءل
 یرى جمھور الحنفی�ة وم�نھم اإلم�ام أب�و حنیف�ة، ومحم�د، أن االست�صناع                   -ب

وإن كان عقدا مستقال عن السلم، فإنھ غی�ر الزم للط�رفین قب�ل العم�ل، وغی�ر              
، - كم��ا تق��دم-الزم للمست��صنع حت��ى عن��د الت��سلیم، ب��ل یثب��ت ل��ھ خی��ار الرؤی��ة  

دفع العربون ال یكون مفی�دا أص�ال، ألن المست�صنع       وبناء على ھذا القول فإن      
یستطیع فسخ العقد في أي مرحلة،  ولو حدث أن دفع عربونا ثم اختار ف�سخ       
العقد فإنھ یسترد العربون، ألنھ یكون قد م�ارس بالف�سخ حق�ا ممنوح�ا ل�ھ، إذ        
العق��د غی��ر الزم؛ ف��ال وج��ھ لخ��سارتھ العرب��ون إذ إن��ھ ل��م ینك��ل ع��ن العق��د ب��ل    

  .  الخیار الممنوح لھ شرعااستعمل حق

لسل : ثانيا   :الستصنا ص م 

  :   وبناء علیھ- كما تقدم–وھو رأي  المالكیة والشافعیة والحنابلة 
 یرى الشافعیة والحنابلة وجوب تسلیم رأس م�ال ال�سلم ف�ي مجل�س العق�د،                -أ

فال یصح العربون فیھ كما   ، وینسحب ذلك على ثمن المصنوع في االستصناع      
  .- كما تقدم في الفرع السابق- یصح العربون في السلمال
 وی��رى المالكی��ة ج��واز ت��أخیر رأس م��ال ال��سلم النق��دي الی��ومین والثالث��ة،  -ب

وغی��ر النق��دي الم��دة الت��ي یتفق��ان علیھ��ا حت��ى ل��و قارب��ت أج��ل الم��سلم فی��ھ        
، وبن��اء عل���ى ذل��ك یمك��ن ت��صور دف���ع العرب��ون ھن��ا  كم���ا       )الم��صنوع ھن��ا  (

. - رغم أن المالكیة ال یجیزون العربون أص�ال     –دم في السلم    تصورناه فیما تق  
فلو اتفقا على استصناع شيء ب�ثمن نق�دي مع�ین م�ثال، فاس�تمھل المست�صنع        
الصانع ثالثة أیام كي یح�ضر ل�ھ النق�ود، وطل�ب من�ھ ال�صانع عربون�ا، فدفع�ھ           
لھ، فإن نكل المستصنع عن إتمام العق�د فإن�ھ یخ�سر العرب�ون، وك�ل ذل�ك كم�ا                  

  . سواء بسواء- العربون في بیع السلم–م في الفرع السابق تقد
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  :لخاتمة

  :أسجل أبرز ما توصلت إلیھ من نتائجالنتھاء بحمد اهللا من ھذا البحث،وبعد ا

إن التعام��ل ب��العربون ج��ائز ش��رعا، ومطب��ق قانون��ا ف��ي عق��ود المعاوض��ات المالی��ة      -١
 .الالزمة

 ببی�ع العرب�ون إنم�ا كان�ت م�ن ب�اب       إن تسمیة ھذه المعاملة ف�ي كت�ب الفق�ھ الم�ذھبي           -٢
التغلی���ب ال م���ن ب���اب الح���صر، إذ ورد فیھ���ا التعام���ل ب���العربون ف���ي ك���ل م���ن البی���ع  
واإلجارة واالستصناع،  إال أن ما اص�طلح علی�ھ الق�انونیون باس�م التعاق�د ب�العربون               

 .أعم وأشمل
مجم�ع  لم یرد تعریف شامل للتعاقد بالعربون ف�ي كت�ب الفق�ھ القدیم�ة، وال ف�ي ق�رار                    -٣

 .الفقھ اإلسالمي الخاص بموضوع العربون
اجتھدت بوضع تعریف للعربون في كل من البیع، واإلج�ارة، واالست�صناع ك�ل عل�ى             -٤

حدة یحقق ما في التعریفات الفقھی�ة القدیم�ة م�ن می�زات، ویتج�اوز م�ا ظھ�ر علیھ�ا                      
 . أثناء مناقشتھا من سلبیات

عق��ود المعاوض��ات جمیعھ��ا اجتھ�دت بوض��ع تعری��ف ش��امل للتعاق��د ب�العربون ی��شمل    -٥
 مق���صورا عل���ى بی���ع –عل���ى خ���الف الواق���ع -ب���دال م���ن أن یظ���ل عن���وان الم���سألة   

 .العربون
ثبوت تعامل المسلمین في أسواقھم بالعربون زمن الصحابة والتابعین، وثب�وت ذل�ك           -٦

باآلثار العدیدة التي حرص�ت عل�ى جمعھ�ا م�ن مظانھ�ا، وك�ان ھ�ذا التعام�ل ی�تم أم�ام                    
 . ابة دون نكیر، مما یدل على أنھ  مستند إلى سنة عملیة مستمرةكبار علماء الصح

یعطي الفقھاء حق العدول في العرب�ون ألح�د العاق�دین فق�ط كالم�شتري والم�ستأجر،             -٧
ویخسر ما دفع من عربون، في حین تعطیھ  القوانین لكلیھما، وتساوي بینھم�ا ف�ي               

 . جزاء العدول، وأرى أن ذلك جائز شرعا
 للعربون عند الفقھاء ھي فق�ط ح�ق ع�دول داف�ع العرب�ون، وتت�راوح             الداللة األصلیة  -٨

الداللة في القوانین بین حق العدول عن العقد، واللزوم واإلب�رام، وقب�ول ك�ل منھم�ا                 
إلثبات العكس، وال شك أن للعرف التج�اري وواق�ع المع�امالت ف�ي ك�ل مجتم�ع دورا              

 .في اختیار إحدى الداللتین، وال مانع شرعا من ذلك
 القواعد الفقھیة تجیز العربون في البیوع الشكلیة ، كبیع العق�ار أو ال�سیارات أو         إن -٩

م��ا ش��ابھ ذل��ك م��ن المنق��والت ذات الطبیع��ة الخاص��ة ، إذ ل��م ی��شترط الفقھ��اء ل��صحة 
وإن المنع من ذلك ھو أمر قانوني  تنظیمي        ٠ھذه العقود تسجیلھا في دوائر خاصة       

 .طارْي
صناع الفقھی�ة القدیم�ة الت�ي كان�ت غالب�ا      إن العربون یصح في صورة االست   -١٠

في األمور البسیطة، وإن ھذا الجواز ینسحب على ما آلت إلیھ الصور الحدیث�ة  م�ن    
 .االستصناع  كالمقاوالت في المشاریع الضخمة 

ال یج��وز العرب��ون فیم��ا ی��شترط ل��صحتھ ق��بض الب��دلین ف��ي مجل��س العق��د        -١١
 .  مجلس العقد كالسلمكالصرف،  وال فیما یشترط قبض الثمن كامال في 

 .       ھذا أبرز ما رغبت إظھاره في ھذه الخاتمة، وعسى أن یكون بھ كفایة      
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لبح  جع  م   مصا 

م�ع  ، ال�شرح الكبی�ر عل�ى مخت�صر س�یدي خلی�ل           ، أحمد أب�و البرك�ات، ال�دردیر       .١
، البابي الحلبي وشركاه عیسى  ، دار إحیاء الكتب العربیة   ، حاشیة  الدسوقي    

 .القاھرة 
، دار المعرف�ة    ، معرف�ة ال�سنن واآلث�ار     ، أحمد بن الحسین بن عل�ي، البیھق�ي          .٢

  . بیروت
بی�روت  ، مكتب�ة لبن�ان     ، الم�صباح المنی�ر   ، أحمد بن محمد ب�ن عل�ي، الفی�ومي         .٣

  .م١٩٨٣
حاشیة الصا وي على الشرح الصغیر عل�ى أق�رب     ، أحمد بن محمد، الصا وي     .٤

 .ھـ ١٣٩٢، لقاھرة دار المعارفا، المسالك 
تحقی�ق إ می�ل ب�دیع یعق�وب، دار          ، ال�صحاح ،   اسماعیل، أبو ن�صر الج�وھري      .٥

 .  ھـ١٤٢٠ ، ١ط، الكتب العلمیة ، بیروت
ش�رح عق�دي البی�ع والمقای�ضة، دار الجامع�ة      : أنور س�لطان، العق�ود الم�سماة     .٦

 .م٢٠٠٥الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، 
مطبع��ة ، الف��ائق ف��ي غری��ب الح��دیث، زمخ��شريج��ار اهللا محم��ود ب��ن عم��ر، ال .٧

  .القاھرة، عیسى الحلبي
جاس��م عل��ي  س��الم، عق��د البی��ع ف��ي ض��وء ق��انون المع��امالت المدنی��ة لدول��ة        .٨

اإلم��ارات العربی��ة المتح��دة، مطبوع��ات جامع��ة اإلم��ارات  العربی��ة المتح��دة،      
 .م١٩٩٧العین، 

شرح عل�ى موط�أ   تنویر الحوالك ، جالل الدین عبد الرحمن بن بكر، السیوطي  .٩
  .بیروت ، دار الكتب العلمیة، اإلمام مالك 

الح��سن ب��ن یوس��ف أب��و من��صور الحل��ي، مختل��ف ال��شیعة، مؤس��سة الم��شر        .١٠
 . اإلسالمیة

بیروت ، دار صادر ، لسان العرب  ، جمال الدین محمد بن مكرم  ،ابن منظور        .١١
. 

  .م ١٩٩٩ ، ١ط، دمشق، دار المكتبي، بیع العربون،  رفیق یونس المصري .١٢
المطبعة ، أسنى المطالب شرح روض الطالب    ،    زكریا ، أبو یحي األنصاري     .١٣

 . ھـ ١٣٠٦، القاھرة، المیمنیة
عی�سى  ، دار إحی�اء الكت�ب العربی�ة      ،  فتح الوھاب بشرح منھج الطالب       -----  .١٤

  . ھـ ١٣٠٦، القاھرة، البابي الحلبي
عة ال��سلم والم��ضاربة م��ن عوام��ل التی��سیر ف��ي ال��شری  ، زكری��ا محم��د الق��ضاة  .١٥

 . م ١٩٨٤، ١ط،دار الفكر ، اإلسالمیة
بیع العربون في ضوء ، سیف النصر علي عیسى، أبو حسام الدین الطرفاوي       .١٦

   ٠المكتبة الشاملة،  الشریعة اإلسالمیة 
إعالم الموقعین عن رب العالمین ، شمس الدین محمد بن أبي بكر ، ابن القیم         .١٧

 . م ١٩٦٩ القاھرة ،دار الكتب الحدیثة، تحقیق عبد الرحمن الوكیل، 
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نھ�ا ی�ة المحت�اج إل�ى ش�رح          ، شمس الدین محمد بن أحمد ب�ن حم�زة، الرمل�ي           .١٨
 . م١٩٨٤، بیروت، دار الفكر، المنھاج

ف�تح الب��اري  ، ش�ھاب ال�دین أحم�د ب�ن عل�ي ب�ن محم�د،  اب�ن حج�ر الع�سقالني           .١٩
 .القاھرة ، المكتبة السلفیة ،شرح صحیح البخاري 

تحقی�ق ال�سید    ، أحادی�ث الرافع�ي الكبی�ر         التلخیص الحبی�ر ف�ي تخ�ریج       ------- .٢٠
 .ھـ١٣٨٤، المدینة المنورة ، عبد اهللا ھاشم الیماني 

حاش��یتا قلی��وبي وعمی��رة عل��ى ش��رح ج��الل ال��دین     ، ش��ھاب ال��دین ، قلی��وبي   .٢١
  . مطبعة عیسى الحلبي، القاھرة ، المحلي على منھاج الطالبین 

دار ، ختصر خلی�ل  جواھر اإلكلیل شرح م   ، األزھري، صالح عبد السمیع اآلبي    .٢٢
  بیروت ، الفكر 

الروضة الندیة ش�رح    ، صدیق بن حسن بن علي الحسیني، القنوجي البخاري        .٢٣
 .القاھرة ، مكتبة دار الترث، الدرر البھیة

تحقیق حبیب ، مصنف عبد الرزاق،  الصنعاني، عبد الرزاق أبو بكر بن ھمام .٢٤
  .م ١٩٨٣، ٢ط، بیروت ، المكتب اإلسالمي، الرحمن األعظمي 

دار إحی��اء  ، م��صادر الح��ق ف��ي الفق��ھ اإلس��المي    ، عب��د ال��رزاق ال��سنھوري    .٢٥
 .م١٩٩٧ ، ١ط، بیروت ، التراث

عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، دار إحیاء الترااث  .٢٦
 .العربي، بیروت

ال�دار  ، تحقی�ق محم�د عوامل�ة     ، الم�صنف ، ب�ن أب�ي ش�یبة     عبد اهللا ب�ن محم�د، ا       .٢٧
   ٠الھند ، السلفیة

اإلن�صاف ف�ي معرف�ة ال�راجح م�ن          ، عالء ال�دین عل�ي ب�ن س�لیمان، الم�رداوي           .٢٨
، بی��روت، دار إحی��اء الت��راث العرب��ي  ، تحقی��ق محم��د حام��د الفق��ي ، الخ��الف 
 .  م١٩٨٠

، دار الكت�ب العلمی�ة  ، تحفة الفقھ�اء ، عالء الدین محمد بن أحمد ، السمرقندي      .٢٩
 م ١٩٨٤، بیروت

تحقی�ق   ، سغدي، النت�ف ف�ي الفت�اوى      أبو الحسن علي بن الحسن بن محمد، ال�         .٣٠
 . م ١٩٨٤،عمان،دار الفرقان ومؤسسة الرسالة ، صالح الدین الناھي

كفایة الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زید ، الشاذلي، علي أبو الحسن المالكي  .٣١
، م���صطفى الب���ابي الحلب���ي، القیروان��ي م���ع حاش���یة عل���ي ال���صعیدي الع���دوي 

 . م١٩٣٨، القاھرة 
، ١ط، عم��ان، مكتب��ة األق��صى،  حك��م العرب��ون ف��ي اإلس��الم ،ماج��د أب��و رخی��ة  .٣٢

 .م ١٩٨٦
، بی���روت، دار الفك���ر، مال��ك ب���ن أن��س األص���بحي،  اإلم��ام، المدون���ة الكب��رى     .٣٣

  .م ١٩٧٨
النھای��ة ف��ي غری��ب    ، اب��ن األثی��ر ،  مج��د ال��دین المب��ارك ب��ن محم��د الج��زري     .٣٤

 .ه ١٣٩٩، ٢ط،بیروت ، دار الفكر، تحقیق طاھر أحمد الزاوي، الحدیث 
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، الق�اھرة  ، الق�اموس المح�یط    ، مجد الدین محمد ب�ن یعق�وب، الفی�روز آب�ادي           .٣٥
 .ھـ ١٣٧١، مطبعة مصطفى الحلبي

 ٠منظمة المؤتمر اإلسالمي، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، جدة .٣٦
مطب�وع م�ع   ، محمد بن أحمد ، أبو الولید ابن رشد الج�د، مق�دمات  اب�ن رش�د                 .٣٧

  .  م١٩٧٨، دار الفكر بیروت، المدونة
دار العل��م ، ق��وانین األحك��ام ال��شرعیة ،  ب��ن أحم��د، اب��ن ج��زي الم��الكي   محم��د .٣٨

 . م ١٩٧٤، بیروت، للمالیین
، ص��حیح البخ��اري م��ع ش��رحھ ف��تح الب��اري   ، محم��د ب��ن اس��ماعیل، البخ��اري   .٣٩

  .القاھرة، المكتبة السلفیة 
الق�اھرة  ، مغني المحتاج إلى معرفة الفاظ المنھ�اج      ، محمد الخطیب، الشربیني   .٤٠

 .ھـ ١٣٧٧، بابي الحلبيمطبعة مصطفى ، 
، ع��ون المعب��ود ش��رح س��نن أب��ي داود   ، محم��د ش��مس الح��ق، العظ��یم آب��ادي    .٤١

 .م ١٩٧٩، ٣ط، دار الفكر، تحقیق عبد الرحمن محمد عثمان  بیروت
ض��بط وتحقی��ق  كم��ال الجم��ل    ، نی��ل األوط��ار  ،  محم��د ب��ن عل��ي، ال��شوكاني    .٤٢

  . م١٩٩٩، ١ط، المنصورة ، مكتبة اإلیمان، ورفاقة
  .القاھرة، مكتبة دار التراث، رر البھیة مع شرحھ الروضة الندیة الد-----  .٤٣
تحقیق محمد ف�ؤاد عب�د   ، سنن ابن ماجھ، محمد بن یزید القزویني، ابن ماجھ    .٤٤

 . القاھرة، مكتبة البابي الحلبي، الباقي
ش��رح كت��اب النی��ل وش��فاء العلی��ل لل��شیخ ض��یاء  ، محم��د ب��ن یوس��ف، اطف��یش .٤٥

  .وسوعة جامع الفقھ اإلسالمي اإللكترونیة عن م، الدین عبد العزیز الثمیني
المكتب�ة  ، روض�ة الط�البین وعم�دة المفت�ین       ،   محیي ال�دین ب�ن ش�رف، الن�وو         .٤٦

  . ھـ١٤٠٥، بیروت، اإلسالمیة 
  .  بیروت ، دار الكتب العلمیة،   تھذیب األسماء واللغات------  .٤٧
  .بیروت، دار الفكر،   المجموع شرح المھذب------  .٤٨
  ٠ م١٩٦٨، ٩دار الفكر، ط ، المدخل الفقھي العام، زرقا مصطفى أحمد  ال .٤٩
،  ك��شاف القن��اع ع��ن م��تن اإلقن��اع، من��صور ب��ن ی��ونس ب��ن إدری��س، البھ��وتي  .٥٠

  . م١٩٨٣، بیروت، عالم الكتب، مراجعة وتعلیق ھالل مصیلحي
المغن�ي ف�ي فق�ھ اإلم�ام     ، موفق الدین أبو محمد عبد اهللا بن أحم�د، اب�ن قدام�ة     .٥١

  .م١٩٨٥بیروت، ، لفكردار ا، أحمد بن حنبل
 یوسف بن عبد اهللا ب�ن محم�د النم�ري األندل�سي، اب�ن عب�د الب�ر، الك�افي ف�ي               .٥٢

الفقھ على مذھب أھل المدینة، تحقیق محمد أحمد القی�سیة، مؤس�سة الن�داء،              
 ٠م٢٠٠٤، ١أبو ظبي، ط

مؤسسة ، تحقیق حسان عبد المنان ومحمود أحمد القیسیة   ،  االستذكار ------ .٥٣
  . م٢٠٠٣، ٤ط ، أبو ظبي، النداء

 التمھی���د لم���ا ف���ي الموط���أ م���ن المع���اني واألس���انید، وزارة ال���شؤون     ------ .٥٤
      ٠اإلسالمیة، المغرب

  




