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بسم اهلل الرحمن الرحيم



؟ما هو العربون
خيارللمشترييكونبحيثالعقدعندالبائعإلىالمشترييدفعهما

دفعماكانالعقدأمضىإذاأنهعلىعليهامتفقهمدةخاللالفسخ

مدةفيالثمنباقييدفعلمأوالعقديمضلموإنالثمنمنجزًءا

.المشتريإلىيعيدهأالفللبائعالعربون



األحاديث المرفوعة

:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل 

."نهى عن بيع العربان " 
ضعفه ظاهر لجهالة شيخ 

.اإلمام مالك

:  ما روي عن زيد بن أسلم 

أحل العربان ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي " 

."في البيع 
وهو ضعيف إلى زيد، وزيد 

.تابعي



صور العربون

الدليلالصورة

1
أن يعطي الوكيل جزءا من الثمن للمالك

على أنه إن رضي المالك أكمل المبلغ

روى أن نافع بن عبد الحارث اشترى دارا للسجن من 

صفوان بن أمية بأربعة آالف درهم فإن رضي عمر 

.  فالبيع له وإن عمر لم يرض فأربعمائة لصفوان 

2
اء أن يدفع المشتري جزءا من الثمن افتد

من اإللزام بالبيع

عن حمزة بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب قال كنا 

تدى نتبايع بالثياب بين يدي عبد اهلل بن عمر من اق

.بدرهم فال يأمرنا وال ينهانا اقتدى

3

أن يدفع جزءا من الثمن، وللمشتري 

الخيار إلى مدة محددة، فإن مضى زمن 

ون الخيار ولم يتم المبلغ فما دفع يك

للبائع

4

أن يشتري الرجل سلعة بمائة دينار 

م فيعطيه دينارين عربونا فيقول إن ل

.أشتر الدابة فالديناران لك 



حكم العربون

 تحرير محل النزاع:

د اتفق العلماء على جواز أن يدفع جزءا من الثمن على أن يحتسب من الثمن عند إمضاء البيع، ويرد عن

.عدم إمضائه 

 واختلفوا في جواز اشتراط أخذ ذلك الجزء عند عدم اإلمضاء على قولين   :

.المنع منه : األول 

.الجمهور •

. صحته : الثاني 

الحنابلة وجمع من السلف ، ومجمع الفقه اإلسالمي ، وهيئة المحاسبة •

. والمراجعة 



توصيفه ومحله

توصيفه

ار بيع يثبت فيه خيهو 

.الشرط للمشتري

محله

العقود الالزمة القابلة 

ا ألن فائدته إنم؛ للفسخ

.تظهر فيها



حق البائع في أخذ العربون عند عدول المشتري

التعطيل الواقع بسبب ضرر  لليجوز له أخذه ؛ 

. واالنتظار

مدة التربص

:اختلف فقهاء الحنابلة على قولين 

ال بد من أمد ) 1.

ال ُيشترط حّده بأمد ) 2.

ع تحديده ؛ منعًا للضرر الحاصل على البائ: والراجح 

.والمشتري 

.وبهذا صدر قرار مجمع الفقه اإلسالمي 

الملك عند دفع العربون

ع تنتقل ملكية السلعة إلى داف

رع ، وبناًء على ذلك تتفالعربون

.  مسائل النماء والتلف ونحوها 



حكم ضمان الجدية والفرق بينه وبين العربون

ضمان الجديةالعربون

يتم دفعه قبل العقديتم دفعه بعد العقد

أمانة عند البائع وُيسترد جزء من الثمن وال ُيسترد

ال ُيشترط تعيينهال يكون إال بالنص والشرط

ما يدفعه العميل : ومنه 

.قبل دخول المزاد 



ضمان السلعة المشتراة بالعربون 

ال يشترط القبض لصحة التصرف

فضمان السلعة على المشتري لعموم

".الخراج بالضمان:" حديث

يشترط القبض لصحة التصرف

فالضمان في هذه الحال على البائع ما دام 

ن عنده، فإن قبضه المشتري بالعربون فيكو

.ضمانه عليه



بما يسقط خيار المشتري ؟ 

. يسقط بإمضاء العقد باإلجازة صراحة أو داللة

رف ومن باب الداللة أن يتصرف المشتري في محل الخيار تص

.المالك كالبيع ونحوه 

.ال يسقط خياره بعرض المبيع في أثناء مدة الخيار 



نحكم بيع ما اشتري بالعربو

م ال يحق لمن دفع العربون أن يبيع السلعة قبل أن يت

.ملكه لها 

وإذا كان الخيار للمشتري وحده وتصرف في المبيع 

.فينفذ تصرفه وبطل خياره 

إن كان التصرف لتجربة السلعة:  يستثنى من ذلك 



العربون 

عند 

الحنابلة



تعريفه
المبيعأخذتإن:ويقولالثمنمنجزءاالعقدبعديدفعأن

.واإلجارةالبيعذلكويشمللك،فالعربونوإالالثمنأتممت



أحكامه

0102

0304

يجب أن يكون

.مقارًنا للعقد 

عند أكثرتأقيتهال يشترط 

. الحنابلة ، واشترطه البعض 

بيع العربون صحيح ، 

والمدفوع للبائع إن لم

.يتم البيع

فع من إن تم العقد، فما دُ 

.عربون فهو جزء من الثمن



يصح

ال يصح

بأن يدفع له دفع العربون قبل العقد 

م ال تبع على غيري، فإن ل: مبلغا ويقول

.أشتر السلعة بما دفعته لك

ويلزم البائع إعادة ما دفعه إن لم يتم 

.(المسترجع)ضمان الجدية .يعالبيع واحتسابه جزءا من الثمن إن تم الب

ل بأن يدفع للبائع أو المؤجر قبل العقد مبلغا من الما

ال تعقد مع غيري، فإن عقد معه واحتسب : ويقول

الدرهم من الثمن أو األجرة صح، لخلو العقد عن شرط، 

ا وال يصلح جعله عوض. ألنه بغير عوض; وإال رجع بالدرهم 

ألنه ال تجوز المعاوضة عنه ; عن انتظاره وتأخيره ألجله 

.ولو جازت لوجب أن يكون معلوم المقدار كاإلجارة

ما يصح فيه وما ال يصح



معيار

العربون



تعريفه

تريللمشيكونبحيثالعقدعندالبائعإلىالمشترييدفعهما

العقدأمضىإذاأنهعلىعليهامتفقهمدةخاللالفسخخيار

باقييدفعلمأوالعقديمضلموإنالثمنمنجزًءادفعماكان

.المشتريإلىيعيدهأالفللبائعالعربونمدةفيالثمن



مواد المعيار

agreement to sell

االتفاقية على إبرام 

عقد بيع في وقت 

الحق وعد وليست 

بيًعا فإن ُدفع معها 

.مبلغ ال يعتبر عربوًنا

مما يكون ؟

يصح أن يكون 

العربون نقًدا أو 

.عيًنا أو منفعة

حكمه

يجوز العربون في 

عقود المعاوضات 

التي ال يشترط 

لين لصحتها تسليم البد

.أو أحدهما 



مدته
يجب أن يكون للخيار في بيع العربون مدة 

محددة إما باتفاق الطرفين أو بالعرف إن كان 

.هناك عرف قائم على تحديدها

سقوط الخيار فيه

(1)

يسقط حق المشتري في الفسخ 

د إذا أبلغ الطرف اآلخر بإمضائه العق

دلُّ أو تصرف بالمعقود عليه تصرًفا ي

.على ذلك

(2)

إذا مضت مدة العربون ولم يدفع المشتري بقية 

ل الثمن للبائع ولم يكن البائع قد وافق على تأجي

تري الدفع، فإن العقد يعدُّ مفسوًخا وال يستحق المش

.استرداد العربون

ملك وضمان المبيع

قبل تسليمه  قد، من ضمان البائع ، فلو تعّيب انفسخ الع: -أ

.ويرد العربون إلى المشتري

بعد تسليمه  ه من ضمان المشتري ، فلو تعّيب وجب علي: -ب

.  دفع باقي الثمن للبائع 



قبض المبيع ونماؤه وغالته

ا يجوز قبض المشتري للمبيع في مدة العربون وال يعّد ذلك إمضاء للعقد إال إذ: قبضه•

.تصرف فيه بما يدل على الرضا بالمبيع

:  نماؤه وغالته•

.النماء المتصل يتبع األصل ( أ

مبيع األصل أن نماء المبيع وغالته المنفصلة في مدة العربون قبل القبض أو بعده تتبع ال( ب

ويجوز لمن كان المبيع في ضمانه أن يشترط نماءه وغالته المنفصلة وإن لم يستقر ملك

.المبيع له 



التصرف في المبيع

السلعة معينة

وإذا ،لم يكن للبائع التصرف بها

.ا تصرف ُعّد ذلك تصرًفا فضوليً 

السلعة معينة

ت ال يجوز تسليم بدل عنها ، ولو كان

ري بنفس المواصفات إال برضا المشت

.، ويبقى المدفوع عربونا 

عرض السلعة على العمالء

إذا اشترط المشتري وقبل البائع ، ويبقى حقه

في الفسخ قائًما مدة العربون حتى بعد عرض 

السلعة على عمالئه، ويكون بيعها إلى عمالء 

.المشتري إمضاًء للعقد

ال يجوز تداول العربون



رد العربون

ال مانع أن يشترط المشتري

على البائع رد العربون في

.ها حاالت معينة يتفقان علي
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عنوان المخطط

1سلسلة  2سلسلة  3سلسلة 

ونالجمع بين المرابحة وبيع العرب

:  من خالل تقسيم رأس المال إلى جزأين

.يكون في مرابحات مع جهات ذات مالءة ائتمانية وبربح معين ( 1

، فإذا ارتفعت قيمة األسهم أمضى عقديجعله عربونًا في شراء أسهم( 2

وق الشراء وقبض األسهم ثم باعها فدفع الثمن إلى البائع وتحقق للصند

خسر ربح، وإذا لم يحصل االرتفاع المتوقع فيعدل عن المضي في العقد وي

.  العربون، ويبقى رأس المال محميا بعقد المرابحة

االحتفاظ بمحل العربون منذ إبرام : مع مراعاة الضوابط الشرعية ، ومنها

.العقد إلى التسوية، وعدم تداول العربون



ة، طريق الملك عبداهلل الفرعي، الرحماني: العنوان

.12343الرياض 

0505849406

https://www.alukah.net/web/doghaither

0505849406

@ Fiqh_issues


