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 شكر وتقدير
 

 
 الحمد والشكر هلل أوال وآخرا. 

 
 
 

والتقدير عرفانا لكل من ساهم في إنارة  أتقدم بخالص الشكر 

 دربي بشموع العلم المضيئة، السادة:

 المدير العام للمدرسة العليا للقضاء -

 رئيس قسم التداريب -

 مديرة الدراسات  وجميع أعضاء اإلدارة وموظفي وعمال المدرسة -

 كل القضاة الذين أشرفوا على تدريبي الميداني، السيما : -

 ام، رئيس المحكمة وقضاة مجلس قضاء المديةالنائب الع - 

 المشرف رئيس مجلس قضاء المدية، السيد/ زادي بوجمعة - 

 الرئيس والنائب العام وقضاة مجلس قضاء تيبازة - 

 المشرفة رئيسة محكمة تيبازة، السيدة/ بن محمد رحمة - 

 النائب العام، رئيس المحكمة وقضاة مجلس قضاء األغواط - 

 ئيس مجلس قضاء األغواط، السيد/ العقون ابراهيمالمشرف ر - 

 أساتذتي األجالء بالمدرسة العليا للقضاء. - 

 
 

 الطالبة القاضية        
 سايغي راضـية        
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 املقدمة :
 

البشرية العقد منذ أقدم العصور، ولكنن ال يعنرف علنى وجنت التحديند متنى نشن ت عرفت 
فكرة التعاقد وكيف نش ت إال على سبيل الظن، فكثرة مطالب اإلنسان وتعندد حاجاتنت وعجنعن عنن 

بطبعنت منن أهنم العوامنل التني أدت إلنى نشن ة فكنرة  اإلجتماعبمفردن وميلت إلى قيام بكل ذلك ال
ذن األرض كان التعاقد وتطورها خالل العصور، فاألديان السماوية التي واكبت الحياة البشرية على ه

لمعرفنة و احترام اإللتعامات، وكانت العقود فني الجاهلينة تخضنع للها أعظم األثر في ظهور التعاقد و
أقرن العرف أو ولي األمر فهو الحالل في أي شكل كان و ما تعارض منع العنرف أوامر ولي األمر، فما 

السبق على سائر التشنريعات فني إطنالر حرينة  بقصفهو الحرام، لكن التشريع اإلسالمي حاز و
ولإلنسان أن التعاقد وفك أغالل العقود وأسرها من الشكليات التي كانت في التشريعات السابقة، 

، ألن األصنل فني التعاقند وال قياسنا   وال إجماعنا   نصّنا  من العقود ما دامت لم تعنارض  ءينشئ ما شا
 ت و إبطالنت نصّنا  الجواز والصحة على الراجح، فال يحرم منها و يبطنل إال منا دل الشنرع علنى تحريمن

 .وقياسا  
 

ن تعبيننر كننل مننن وممننا ال شننك فيننت، أن التعاقنند لكنني يننتم فنني صننورة صننحيحة البنند منن
 لكن يجوز أن يعترف رضا المتعاقدين بشنرط، يعطني خينارا  المتعاقدين عن إرادتت في إتمام التعاقد، 

الجعائنري هنذن  المشنرّعللمتعاقد، فلت بموجب هذا الشرط أن يمضني العقند أو يلهينت، وقند عنال  
جربنة المبينع ولنت المشنتري بحنق تة، حيث يحنتف  ربالخيارات في مواطن عّدة، كالبيع بشرط التج

علنى  صّ ن الننكنميبعد التجربة الخيار بين قبول التعاقد أو رفضت، وكذلك البيع بشرط المذار، حيث 
صراحة بالعقد أو يستشف منت ضمنا على توقيف البيع علنى نتيجنة المنذار وللمشنتري بعند ذلك 

 المذار أن يقبل البيع أو يرفضت.
 

و التواعند بنحنيتفق الطرفان على التعاقد لكن  كما أنت قد تعارف الناس في معامالتهم أن
وقند يقتنرن هنذا التواعند بندفع مقندار منن  ان في ذلك فيما بعند، يبتّ لال النهائي  بتدائيأو القرار اإل

المال يسمى بالعربون، وقد طهى على المعامالت والسيما التجارية التعاقد بالعربون، لمنا فينت منن 
طرفي العقد بالتروّي وإعادة النظر في العقد إن لم يكن مناسبا تسهيل المعامالت وكذا منح فرصة ل

التني تننص علنى أننت إذا  1590، وقد نظم القانون المدني الفرنسي العربون بنص المادة لمتطلباتت
ن عندل منن دفنع إتعاقدين حق العدول عن العقد، فماقترن الوعد بالبيع بدفع عربون، كان لكل من ال

منا يفسنر شنيوع التعامنل ولعل هذا النص هنو من قبضت وجب رد ضعفت،  العربون خسرن، وإذا عدل
بالعربون خاصة في عقد البيع بين الجعائريين باعتبنارن أددخنل للثقافنة الشنعبية الجعائرينة منن قبنل 

 المستعمر الفرنسي.
من القانون المندني الفرنسني هني المنظمنة  1590 وبعد اإلستقالل ظلت أحكام المادة

الفرنسنية منا عندا منا  نصنو منّدد العمنل بالالنذي   62-12-31القنانون باعتبنار أن  ألحكام العربنون
 .تعارض مع السيادة الوطنية

 
المتضنمن القنانون المندني، لكنن  1975سبتمبر  25المؤرخ في  75/58ثم صدر األمر رقم 

يا بنين الهريب في األمر أنت لم يشر إطالقا إلى مس لة العربون، ورغنم ذلنك بقني التعامنل بنت سنار
ري نالجعائن المشنرّعرر قوتعودوا عليت وظّل األمر كذلك إلى أن المتعاقدين حسب العرف الذي ألِفون 

جنوان  20المنؤرخ فني  05/10مكرر من القانون رقنم  72بموجب المادة ين هذا العرف، و تّم هذا تقن
ين الحنق داقنعلمتبون وقت إبرام العقند، لكنل منن ايمنح دفع العر» ، التي نصّت على ما يلي 2005

ل منن دفنع دفي العدول عنت خالل المّدة المتفق عليها إالّ إذا قضنى اإلتفنار بخنالف ذلنك، فنإذا عن
 «العربون فقدن، وإذا عدل من قبضت ردن ومثلت ولو لم يترتب على العدول أي ضرر 

 
كنان  ونظرا لكون هذن المادة القانونية حديثة العهد بالوالدة فارت يت أننت منن األهمينة بمنا

ذلنك إالّ بنالتمعن فيهنا جيّندا ليتسننى لننا فهنم معننى العربنون ى  تتحليلها وفهم معناها، ولنن يتن
أحكامت، خاصّة أن هذا الموضوع لم تعط لت أهمية كبيرة فني الدراسنة حتنى أننت عنند تناولنت منن و

راجنع  ثنر، ولعنل هنذاطرف أغلب فقهاء القانون ال يعدو أن تخصص لت صفحتان من الكتاب علنى األك
المراجع القانونية التي تطرقت إلى هذا الموضوع بالشرح والتفصيل وهنذن  ندرةإلى قلّة إن لم نقل 

حاولنت قندر المسنتطاع جمنع أكبنر  هي الصعوبة التي اعترضتني وأنا بصدد إعدادن، ورغم هذا فقد
ال تكنون وإنني أرجنو أن كم من المعلومات ليتسن لني إعنداد هنذا البحنث حنول التعاقند بنالعربون، 

 لت.عثراتي فيت فور ما قّدرت و أن أسّد بت من الفراغ القدر الذي أمِ 
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 وعليت، فإن دراسة هذا الموضوع تقتضي اإلجابة عن التساؤالت التالية :
 

 ما هو العربون ؟ -
 لتعاقد بالعربون ؟ا أحكامما هي  -
 ما هي داللة التعاقد بالعربون ؟ -
 ما هو أثر هذا التعاقد في العقد ؟ -
 و التكييف القانوني لت ؟ما ه -

 
 
 

 هذن التساؤالت من خالل الخطة التالية : ىاإلجابة عل -بإذن هللا-و سيتم 
 

 وتفرقته عن غريه من املفاهيِ القانونية العربونتعريف : الفصل األول
 

 : تعريف العربونالمبحث األول 
 : التعريف الّلغو  للعربونالمطلب األول  
 اَصطالحي للعربون : التعريفالمطلب الثاني  

 

 : تفرقة العربون عن غريه من املفاهيِ القانونية المبحث الثاني 
 : العربون والوعد بالتعاقدالمطلب األّول  
 : العربون والشرط اجلزائيالمطلب الثاني  
 

 : بحكا  التعاقد بالعربون يف الشريعة و القانونالفصل الثاني
 

  الشريعة اَسالمية: التعاقد بالعربون يف المبحث األول 
 : مدى جواز التعاقد بالعربون يف ّضل الشريعة اَسالميةالمطلب األول  
 : داللة التعاقد بالعربون يف الشريعة اَسالميةالمطلب الثاني  
 : جمال التعاقد بالعربون يف الشريعة اَسالميةالمطلب الثالث  

 

 دي: التعاقد بالعربون يف القانون امل المبحث الثاني 
 : داللة التعاقد بالعربونالمطلب األول  
 : بثر العربون يف العقدالمطلب الثاني  
 : التكييف القانوي للتعاقد بالعربونالمطلب الثالث  
 

 الخاتمة.
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 لفصل اْو ال
 

 : وتفرقته عن غريه من املفاهيِ القانونية العربون تعريف
 

يتطنرر إلنى تعريفنت، بنل ننّص فقنط علنى الجعائري على العربون، لكنت لنم  المشرّعنّص 
أحكامت، ففي حين أّن اللّهنويين وكنذا فقهناء الشنريعة والقنانون عرفنون، وعلينت فنإن التعنرف علنى 

جل هذن التعريفات، لنصل في النهاية إلى تعريف جامع ومانع للعربنون. ولعنّل العربون يقتضي تبيان 
لمفناهيم القانونينة، التني قند يلتنبس حكمنت الدراسة لن تكتمل دون تفرقة العربون عن غيرن منن ا

 بها، وعليت، فإنّت سيتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، هما:
المبحث األول، أعال  فيت تعريف العربون لهة واصطالحا ، وفي المبحث الثاني، تفرقتت عنن 

 غيرن من المفاهيم القانونية.
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 لبــــ  اْو امل
 

 تعريف العربون :
 

للتعاقنند بننالعربون لننم يننرد فنني القننانون المنندني الجعائننري تعريننف للعربننون رغننم إدراجننت 
المننؤرخ  05/10مكننرر مننن القاننننون رقننم  72كوسيلننة جدينندة للتعاقند،  وهننذا بموجنب المننادة 

ّن مسنن لة أل المشننرّع، المعنندل و المننتمم للقننانون المنندني، وحسنننا فعننل 2005جننوان  20فننني 
" مستنبطة من اللّهة اليونانية، وكان العربون يتمثل  arrha" التعريفات متروكت للفقت، وكلمة عربون 

أحيانا في مبلغ نقدي، وأحيانا أخرى في شيء منقول، فإذا كان مبلها ماليا خصم من الثمن. وكنان 
ننازل عنن العربنون النذي البيع نهائيا، ولم يكن باستطاعة أحد المتعاقدين فسن  العقند حتنى ولنو ت

 .(1)والونداليين دفعت، وهذا المفهوم كان مطبقا أيضا لدى الجرمانيين 
 

للعربون  اإلصطالحيتعريف اللّهوي و الوعليت، كان لعاما علينا التطرر في بادئ األمر إلى 
التني المبحث األول، وحتى نتمكن من أن نّدر التفرقة بينت وبين غيرن من المفاهيم القانونينة في 

 تشبهت، وهذا ضمن المبحث الثاني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
طبعنة .الجعائر، بوزريعة -دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع  -لحسين بن الشي  آث ملويا : المنتقى في عقد البيع  (1)

 .225،   م2005
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 : التعريف الّلغو  للعربوناملطلب اّْول
 

: عربان و عربون بضنّم  ن ست لهاتاالعرب قال أهل اللهة : في »قال النووي 
وعربنون بفتحهمنا، وأربنان وأربنون بنالهمعة بندل العنين،  -العين وإسكان النرّاء فيهمنا 

 .(1)«والوزن كالوزن، والصحيح في العربون بفتحهما وهو عجمي معرب
 

ربان الذي تسميتت » بن منظور في لسان العرب  وقال ربون والَعربون، والعد العد
، ويقننال رمننى فننالن بننالعربون إذا لننكاألربننون، تقننول منننت عربنتننت إذا أعطيتننت  العاّمننة
 .(2)«سلح

 
ربنون والَعربنون » وقال األصمعي  العربنون كلمنة أعجمينة معرّبنة، تقنول : العد

ربننان، وعربنتننت بمعنننى أعطيتننت، ومعنننان أن يشننتري الرّجننل شننيئا أو يسننت جرن،  والعد
حتسنبنان، و إالّ فهنو لنك وال ل : إن تنّم العقند اويعطي بعض الثمن، أو األجرة، ثّم يقو

 .(3)«آخذن منك 
 

ربنون وزن »  (4) وجاء في الموسوعة الفقهية الَعَربنون بفتحتنين كَحلَنعون، والعد
ربنان، وأّمنا الفنتح منع اإلسنكان  ربان بالّضمَّ لهنة ثالثنة بنوزن القد صفور، لهة فيت، والعد عد

 «.رون لهة : بما عقد بت البيع فلحن لم تتكلم بت العرب، وهو معرب. وفسّ 
 

ربنون بضنّمهما و الَعَربنون محركنة وتبنّدل » وقال الفينروز أبنادي  ربنان و العد العد
 .(5)«عينهن همعة، ما عقد بت المبايعة من الثمن 

 
إّن للعربون ثمان لهنات » مرتضى العبيدي في كتابت تاج العروس  محّمدوقال 

العربون بضمّها، والعربون محركة العين، واألربون كعثمان، و (6)هي : اإلعراب، والعربان
بإبدال العين، والربون بحذف العين والعربون بفنتح فسنكون فضنم، وذكنر لهنة تاسنعة 

ديد نان بضنمتين وتشننال: أهل الحجاز يقولنون أخنذ منني عربننس، قنحكاها ابن عدي
 .(7)«الباء 

 

 

 

 

 

 

 

 
دار السنالم للطباعنة النشنر والتوزينع  -الهنرر فني البينوع  رحمن الشنهير بالسنيوطي : نظرينةلنرمضان حاف  عبد ا (1)

 .41،   م2005الطبعة األولى  -والترجمة

الطبعنة األولنى  دار إحيناء التنراث العنننربي، بينننروت، لبننننان. -بن مكرم بن منظور : لسان العرب  محّمدأبو الفضل  (2)
 .119،   التاسع ، الجعءم 1996

.الطبعنة غرداية -المطبعنة العربينة  -المعنامالت المالينة وأدلتنت عنند المالكينة نصر سلمان و سعاد سطحي : فقنت  (3)
 .65م،   2002األولى 

 ، محّملنننننننننة منننننننننن الموقنننننننننع اإللكترونننننننننني75،   التاسنننننننننع الموسنننننننننوعة الفقهينننننننننة الجنننننننننعء (4)
www.islam.gov.kw/books/mosoaa/009.doc   

ر إحيناء التنراث العننربي، بيننروت، لبننننان.الطبعة دا -بن يعقوب الفيروز أبادي : القاموس المحيط  محّمدالدين  حيم (5)

 .253م، الجعء األوّل،    1991األولى 
قال ابن األثير: قيل سمي بذلك ألن فيت إعرابا لعقد البيع، أي إصالحا وإزالنة الفسناد، لنئال يملكنت غينرن باشنترائت.  (6)

 شيء.الوفي الذخيرة: العربان لهة أول 
 .372،   الثالث طبعة األولى ، الجعءال -العروس مرتضى العبيدي : تاج  محّمد (7)
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 : التعريف اَصطالحي للعربوناملطلب الثاي
 

تعريفنت اصنطالحا السنيّما وأّن  المعنى اللهوي للعربون البّد منبعد أن عرفنا 
مصطلح العربون استعمل لدى فقهاء الشريعة اإلسالمية، وكذا فقهاء القانون، وعليت 

 ، وهذا ما سنتطرر إليت فيما يلي.من الناحيتينيستلعم علينا تعريفت 
 

 : التعريف اَصطالحي للعربون لدى فقهاء الشريعة اَسالمية:الفرع اّْول 
 

وهنو أن  ع العربنان،بينقال ابن الحاجب : » يقول الحطاب في مواهب الجليل 
 .(1)« يعطي شيئا على أنت إن كرن البيع أو اإلجارة لم يعد إليت

 

وكبيع العربان، إسم مفرد. ويقنال » ر في الشرح الكبير ما ي تي ويقول الدردي
يكتنري  يشنتري أو اربون بضنم أولهمنا وفتحنت، وهنو أناربان بضم أول كّل، وعربون و 

السننلعة، ويعطيننت، أي يعطنني المشننتري للبننائع شننيئا مننن الننثمن، علننى أنننت أي 
بت من الثمن، أو تركت المشتري إن كرن البيع لم يعد إليت ما أعطان، وإن أحبت حاسبت 

مجانا، ألنت من أكل أموال النناس بالباطنل، ويفسن ، فنان فنات مضنى بالقيمنة، فنإن 
 .(2)«حاسب بت، جاز أعطان على أنت إن كرن البيع أخذن، و إالّ 

 

» ويقول ابن قدامة المقدسي في الشرح الكبير على متن المقنع منا ين تي 
محلّت و إالّ فالرهن لك، فال يصح البيع، إال وكذلك إذا قال المرتهن إن جئتك بحقك في 

و إالّ  تنت،ذأخ يبيع العربون، وهنو أن يشنتري شنيئا ويعطني البنائع درهمنا ويقنول إنن
فالدرهم لك. والعربون في البيع هو أن يشتري السلعة و يدفع إلنى البنائع درهمنا أو 

للبائع، يقال  ها فهوذأكثر على أنت إن أخذ السلعة احتسب بت من الثمن، وإن لم ي خ
ربون وعربان وأربان   .(3)«َعربون وعد

 

والعربان : أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، » وقال اإلمام مالك في الموط  
أو يتكارى دّابة، ثم يقول للذي اشترى منت أو تكارى منت : أعطيتك دينارا، أو درهما أو 

منا تكارينت مننك فالنذي أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخنذت السنلعة، أو ركبنت 
أعطيتك هو ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السنلعة، أو كنراء الّدابنة 

 .(4)«فما أعطيتت لك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .369م، الجعء الرابع،   1994لبنان. طبعة  بيروت، -دار الفكر -الحطاب: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل  (1)

 .63، الجعء الثالث،    م1998طبعة  بيروت، لبنان. -دار الفكر  -شرح الكبير: ال محّمدالدردير أحمد بن  (2)
بينروت، لبننان. طبعنة  -دار الكتناب العربني  -شمس الدين بن قداهة المقدسي : الشرح الكبير على متن المقننع  (3)

 .59م، الجعء الرابع،   1983
 -دار الكتنب العلمينة  -مالنك اإلمنام لنى موطن  بن عبد الباقي بن يوسف العرقاني : شرح العرقناني ع محّمداإلمام  (4)

 .324بيروت، لبنان. الجعء الثالث،   
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 : التعريف اَصطالحي للعربون لدى فقهاء القانونالفرع الثاي 
 

لقد تطرر عّدة فقهناء فني القنانون إلنى تعرينف العربنون، سنواء مننهم فني 
تعناريف منع اسنتنباط الجعائر أو بقية الّدول األخرى، وعلينت سنوف نندرج أهنم هنذن ال

أن » العربون ب نت  السنهوري، عرف الّدكتور عبد الرزار تعريف موحد من بينها، وعليت
 -يكون عادة منن النقند  -يدفع أحد المتعاقدين لآلخر عند إبرام العقد مبلها من المال 

وأكثرها ما يكون ذلك في عقد البينع وفني عقند اإليجنار، فيندفع المشنتري للبنائع أو 
ا من الثمن أو من األجرةالمست ، ويكون غرض المتعاقدين من ذلك إّما  جر للمؤجر جعء 

حف  الحق لكل منهما في العدول عنن العقند بن ن يندفع منن يريند العندول قندر هنذا 
العربون للطرف اآلخر، وإّما ت كيد العقد والبت فيت عن طريق البندء فني تنفينذن بندفع 

 .(1)« العربون
 

مبلنغ منن النقنود يدفعنت أحند » ب نّنت  ةالمنعم فنرج الصندّ وعرّفت الّدكتور عبد 
المتعاقدين لألخر عند إبرام العقد، ويكون غرضهما من ذلك إّما حف  الحق لكل منهما 
في العدول عن العقد مقابل خسارة قندر هنذا العربنون، أو ت كيند العقند باعتبنار دفنع 

ا في تنفيذن  .(2)« العربون بدء 
 

العربون في فقنت القنانون » لناصر توفيق العطار بما يلي وعرّفت الّدكتور عبد ا
هو أن يدفع أحد المتعاقدين ماال لآلخر عنند إبنرام العقند، علنى ذّمنة تنفينذ العقند أو 

جنواز على أمل إتمام التعاقد، ويعتبر العربون دليال على الرغبة في إتمام التعاقد منع 
قندن أي خسنر العربنون ولنم العدول عنن العقند، بحينث إذا عندل منن دفنع العربنون ف

 .(3)«يستردن، وإذا عدل من قبضت ردن مضاعفا 
 

العربنون هنو مبلنغ منن النقنود أو » وعرّفت الّدكتور سليمان مرقس بمنا يلني 
منقول من نوع آخر يدفعت أحد المتعاقدين إلى اآلخنر وقنت العقند، ولنت داللتنين، إّمنا 

ا يقصد بت أن العاقدين قند اشنترطا ت كيد وصول الطرفين إلى اإلتفار على العقد و إمّ 
العدول عن العقد في مقابل ترك العربون ممن دفعنت أو ردّن مضناعفا لكل منهما حق 

 .(4)« ممن قبضت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
: الوسيط فني شنرح القنانون المندني الجديند ) نظرينة اإللتنعام بالوجنت العنام ( الجنعء  السنهوريعبد الرزار أحمد  (1)

 .260 - 259،   بدون طبعةبيروت، لبنان.  - اث العربيإحياء التردار  األول،
 -دار النهضنة العربينة  -: نظرية العقد في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، الجعء األول الصّدةعبد المنعم فرج  (2)

 .316بدون طبعة،    القاهرة
 .19، 18نان. بدون طبعة،   بيروت، لب -دار الفكر العربي  -عبد الناصر توفيق العطار : شرح أحكام البيع  (3)

 .71،   م1980القاهرة.طبعة  -عالم الكتب  - " عقد البيع " سليمان مرقس : العقود المسماة (4)
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العربون هو المبلغ » وعرّف الّدكتور خليل أحمد حسن قدادة العربون كالتالي 
إّما النقدي الذي يدفعت أحد المتعاقدين إلى اآلخر وقت إبرام العقد، يكون الهرض منت 

جعل العقد المبرم بينهما عقد نهائي، و إّما إعطاء الحق لكل واحد منهما في إمضناء 
 . (1)«العقد أو نقضت 

 
للعربنون بعد أن ألقينا الضنوء علنى مجمنل التعناريف اإلصنطالحية الممنوحنة 

سواء لدى فقهاء الشريعة اإلسالمية، أو لدى فقهاء القانون، نالح  أنت ال يوجد فنرر 
ف العربون في الفقت اإلسالمي والفقت القانوني، إذ أّن كليهما يتفقنان حنول بين تعري

كون العربون شيء يدفعت أحد المتعاقدين لآلخر عنند إبنرام العقند، هدفنت إّمنا ت كيند 
أن فقهناء  العقد و إتمامت أو حف  حق كل منهما في العندول. لكنن منا يلفنت اإلنتبنان

ون العربنون قند يتمثنل فني مبلنغ منالي أو أي القانون لم يتّفقوا فيما بيننهم، فني كن
وقنت التعاقند، أي عنند  شيء منقول آخر. لكنهم عموما أجمعنوا فني أنّنت ينتم دفعنت

 المشننرّعتطننابق اإليجنناب والقبننول بننين كِننال المتعاقنندين، وهننذا أيضننا مننا ذهننب إليننت 
، المعندل والمنتمم 10-05مكرر منن القنانون رقنم   72الجعائري من خالل نص المادة 
اقتنراح تعرينف للعربنون يجمنع بنين مجمنل التعناريف  تللقانون المدني، وعلينت ارت ين
العربون هو مبلغ من المال أو منقول من نوع آخنر يدفعنت » السابقة، وهو كما يلي : 

والهدف من دفع العربون هو ضمان تنفيذ العقند، د، نأحد المتعاقدين لآلخر وقت التعاق
 ينننار العننندول عننننت، ويحننندد مقننندارن فنننيبخأو احتفننناظ كنننل منننن المتعاقننندين 

 .(2)« العقند 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
دينوان المطبوعنات  -عقد البيع  -خليل أحمد حسن قدادة : الوجيع في شرح القانون المدني الجعائري، الجعء الرابع  (1)

 .50م،   1996الجعائر. طبعة  بن عكنون، -الجامعية 
، التصنرف القنانوني ) العقند تنعام فني القنانون المندني الجعائنري، الجنعء األولبلحاج العربني : النظرينة العامنة لإلل (2)

 .91م،   2001بن عكنون، الجعائر. طبعة  -ديوان المطبوعات الجامعية  -واإلرادة المنفردة ( 
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 يبــــ  الثاامل
 

 تفرقة العربون عن غريه من املفاهيِ القانونية:
 

ن قد يلتنبس مفهنوم التعاقند بنالعربون عالجنا فيما قدمنا تعريف العربون، ولك
بمفاهيم قانونية أخرى، من بينها الوعد بالتعاقد باعتبنار أّن كنل منن العربنون والوعند 

، وكنذا بالنسنبة للشنرط الجعائني، بحينث ال (1)بالتعاقد هما مرحلة تمهيدينة للتعاقند
عاقند يمكن القول ب ن العربون هو بمثابة شنرط جعائني يتفنق علينت الطرفنان عنند الت

ولتعويض الضرر الناشئ عن عندم التنفينذ، فالتعاقند بنالعربون يختلنف للتنفيذ،  ضمانا  
 وهنذا منا سنيتم إيضناحت منن خنالل المطلبنين   عنن الشنرط الجعائني متفنق علينت،

 التاليين :
 

 العربون والوعد بالتعاقد :املطلب اْول
 تعريف الوعد بالتعاقد :: الفرع اّْول 

 

اإلتفنار النذي يعنّد لنت » القانون المدني على ما يلي : من  71تنّص المادة 
كال المتعاقدين أو أحدهما بنإبرام عقند معنين فني المسنتقبل ال يكنون لنت أثنر إالّ إذا 

ينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامت، والمّدة التي يجب إبرامنت فيهنا، عد 
فهذا الشكل يطبّق أيضا علنى وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، 

فالوعد بالتعاقد مرحلة تسبق إبنرام العقند نهائينا،  « اإلتفار المتضمن الوعد بالتعاقد
 .(2)ويكون الوعد إّما من جانب واحد و إّما من جانبين 

 

ويشترط في الوعد من جانب واحد أن يكون الواعد أهال للتعاقد، ويكون وعدن 
عند إبرام العقند النهنائي، بشنرط أن ال تعيند التعاماتنت حينئذ صحيحا ولو فقد األهلية 

عند صدور  (3)إرادة الواعد من عيوب الرضىعما كانت عند الوعد. كما يشترط أن تخلو 
 الوعد منت. 

 

أّما إذا الوعد من الجانبين فيلعم أن تتوافر في كّل منهما أهلينة التعاقند عنند 
هذا الوقت، ألّن الوعد في هذن الحالة صدور الوعد وأن يخلو رضاؤهما من العيوب في 

يعد " أ " ببيع منعلت إلى " ب " و يعند "ب" بشنراء هنذا يعتبر عقدا ابتدائيا، ومثالت أن 
 المنعل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .249: الوسيط، الجعء األول،    السنهوريعبد الرزار أحمد  (1)
الطبعنة الخامسنة  بن عكنون، الجعائنر. -عية ديوان المطبوعات الجام -علي علي سليمان : النظرية العاّمة لإللتعام  (2)

 .46م،   2003
 تتمثل عيوب الرضى في : الهلط، التدليس، اإلكران و الهبن. (3)
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وفي كال النوعين من الوعد ال يكون الوعد صنحيحا إالّ إذا تنوافرت فينت جمينع 
 عناصر العقد الموعد بإبرامت، فإن كان عقد بيع مثال وجب أن تتوافر في الوعد عناصرن

، وأن يّننامعالجوهرية، وهي الشيء المبيع والثمن، فيجب أن يكنون الشنيء المبينع 
 .(1)في الوعد ا  ديكون الثمن محدّ 

 

كذلك يشترط لقيام الوعد بالعقد تحديد مّدة معينة إلبرام العقد الموعود بنت، 
وهذا التعيين قد يقع صراحة علنى منّدة محنّددة أو قابلنة للتحديند، فهنذا الوقنت هنو 

 .(2)ّدة التي يجب في خاللها إبرام هذا العقدالم
 

وإذا كان العقد الموعود بت عقدا شكليا، كالهبة والرهن الرسمي فإن الشكل 
الذي يعتبر ركنا فيت يعتبر أيضا ركنا في الوعد بالتعاقند. وهنذا منا تقضني بنت صنراحة 

إذا اشنترط  »من القانون المدني، فهي تننّص علنى أننت  71الفقرة الثانية من المادّة 
القانون لتمام العقد استيفاء شكل معنيّن، فهنذا الشنكل يطبنق أيضنا علنى اإلتفنار 

فنإذا لنم يسنتوف الوعند بالتعاقند الشنكل المطلنوب وقنع « المتضمن الوعد بالتعاقند 
 .(3)باطال

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
م، عندد 1994جلة قضائية لسننة م، م1989ديسمبر  22مؤرخ في  106 776جاء في قرار للمحكمة العليا تحت رقم  (1)

إّن اإلتفار الذي يعّد لت كِال المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المسنتقبل، ال يكنون »  ما يلي : 27،   2
 -لت أثر إال إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامت و المدة التي يجب إبرامت فيها، ولما كنان الثابنت 

أن الطاعن لم يعين ثمن المبيع، وهو ركن منن أركنان العقند الهينر متنوفرة، فنإن قضناة المجلنس  -ل في قضية الحا

م، مجلنة قضنائية 1990منارس  26مؤرخ في  56 500وفي قرار آخر رقم   «.كانوا على صواب عندما صرّحوا ببطالنت 
أن المجلس الذي صرّح بصنحة  -ل في قضية الحا -لما كان الثابت » ما يلي :  ، جاء112،   3م، عدد 1992لسنة 

يكنون بقضنائت كمنا فعنل الوعد بالبيع الذي لم يثبت فيت إتفار الطرفين على سعر معين لبيع العقار المتنازع عليت، 
 «. أساء تطبيق القانون

 .255عبد الرزار أحمد السنهوري : الوسيط، الجعء األول،    (2)
العقد يكون رضنائيا مثلنت، حتنى لنو اشنترط المتعاقندان عنند الوعند  ويالح  أن العقد إذا كان رضائيا، فإن الوعد بهذا (3)

بالتعاقد أن يكنون العقند النهنائي مكتوبنا فني ورقنة رسنمية، ذلنك أن الرسنمية المطلوبنة فني العقند النهنائي قند 

اشترطها المتعاقدان، ولم يشترطها القانون، فالعقد الموعود بت هو فني أصنلت عقند رضنائي ال عقند شنكلي. عبند 
 .2، هامش رقم 253زار السنهوري : الجعء األول،   الر
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 اآلثار املرتتبة على الوعد بالتعاقد :: الفرع الثاي 
 

صحيحا على النحو الذي قدمنان، فإن األثر الذي يترتب علينت  إذا انعقد الوعد
يجب أن نميع فيت بين مرحلتين، فإذا كان الوعد ملعمنا للجنانبين، فنإن حلنول الميعناد 

إلبرام العقد النهائي هو النذي يفصنل بنين هناتين المنرحلتين، أمنا إذا كنان المضروب 
الوعد ملعما لجانب واحد، فإن الذي يفصل بينهمنا هنو ظهنور رغبنة الموعنود لنت فني 

 .(1)التعاقد النهائي
 

فإذا كان الوعد من جانب واحد، إلتعم الواعد بالبقاء على وعندن حتنى يظهنر 
لعقند خنالل المنّدة المحنّددة فني الوعند، ومتنى أظهنر الطرف اآلخر رغبتت في إبرام ا

الطرف اآلخر رغبتت في إبرام العقد خالل هذن المّدة، تّم العقند دون الحاجنة إلنى أي 
وال ينعقند تمال على جميع العناصر الجوهرينة للعقند، شإجراء جديد، ألن الوعد كان م

ّدة ولم يعلن الطنرف اآلخنر إالّ من وقت إعالن الرغبة دون أثر رجعي، أّما إذا مّضت الم
 .(2)رغبتت في إبرام العقد، فإن الوعد يسقط

 

المحّدد إلبرام العقند النهنائي،  لأّما في الوعد الملعم للجانبين، فبحلول األج
يلتعم الطرفان بإبرامت، ويترتب عن ذلك أنت في الوعد الملعم لجانب واحد وقبل إعالن 

المحّدد، يكون الواعد  جانبين وقبل حلول األجلالملعم لل رغبة الموعود لت، وفي الوعد
بنت لنت، ملعما بالتعام شخصي فقط نحو الموعود لت، فتكون ملكينة الشنيء الموعنود 

ت، وال تكون لهذا األخير إال أن يطالبنت بتعنويض يلإولت أن يتصرف فيت إلى غير الموعود 
هنالك علنى ما أصابت منن ضنرر، وإذا هلنك الشنيء فني هنذن الفتنرة، كاننت تبعنة ال

، أّما عند إظهار رغبة الموعود لت في الوعد الملعم لجانب واحد أو عند حلنول (3)الواعد
 األجل في الوعد الملعم للجانبين، فيجب على الطرفين إبرام العقد النهائي.

 

عنن  وإذا تقاعس أحدهما على إبرام العقد، فللطرف اآلخر إجبارن على ذلنك
در الحكننم بصننحة التعاقنند، قننام مقننام العقنند طريننق دعننوى صننحة التعاقنند، ومتننى صنن

إذا وعنند » مننن القننانون المنندني علنى ذلننك بقولهننا  72النهنائي، فقنند نصّننت المنادة 
تنفيذ الوعد، وكاننت الشنروط  شخص بإبرام عقد ثّم نكل وقاضان المتعاقد اآلخر طالبا  

 مقننام  الالّزمنة إلتمنام العقنند وخاصّنة منا يتعلّننق منهنا بالشنكل متننوافرة، قنام الحكنم
 . (4)«العقد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .89بلحاج العربي : المرجع السابق،    (1)
 .47علي علي سليمان : المرجع السابق،    (2)

وبما أن للموعود لت في هذن الفترة حقا شخصّيا، فإنت ينتقل إلى خلفت العام بالشروط المنصو  عليها في المادة  (3)
لى الخلف العام ما لم يتبين من طبيعة التعامنل أو منن ننّص من القانون المدني، وهي إمكانية انصراف العقد إ 108

 القانون أّن هذا األثر ال ينصرف إلى الخلف العام.
حسب رأي األستاذ علي علي سليمان، فإن هذا النّص أسنقط شنرطا هاّمنا فني الحكنم لكني يقنوم مقنام العقند  (4)

هائينا ال يجنوز  الطعنن فينت بإحندى طنرر هو أن يصبح الحكم حائعا لقوة األمر المقضني بنت، أي نويسوغ تسجيلت، 

 الطعن العادية، وهي المعارضة أو اإلستئناف. وهذا الشرط أتى بت القانون المصري والقانون الليبي. 
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 الفرق بني التعاقد بالعربون والوعد بالتعاقد :: الفرع الثال  
 

الوعد بالتعاقد قد يكون ملعما لجانب واحد، ويكون في هذن الحالنة دعنوة  -1
لتعاقد، ال يتم العقد إالّ إذا صادف قبوال من الموعود لت، وقد يكنون ملعمنا ل

لجانبين كما سبق بيانت، أّمنا التعاقند بنالعربون فنال يكنون إالّ فني العقنود 
 .(1) للجانبين الملعمة

لداللة العربون حسب القانون المدني هي جواز العدول عن إتمام العقند،  -2
هنو البنت وت كيند العقند إذا كنان الوعند ملعمنا فداللتت  ،أّما الوعد بالتعاقد

ولت نفس الداللة عنند إبنداء رغبنة الموعنود لنت بالتعاقند بنذلك  ،للجانبين
 خالل المّدة المحّددة.

كّل من تعاقد بالعربون والوعد بالتعاقد يشترطان وجود مّدة محّددة باتفار  -3
عاقنند الطننرفين، ليكننون خاللهننا إمكانيننة العنندول عننن العقنند فنني حالننة الت

بالعربون، وإبداء الرغبة في التعاقد في حالة الوعد بالتعاقد الملعم لجانب 
منن أجنل إبنرام العقند واحد، وإذا كان ملعما للجانبين فتكون هنذن المنّدة 

 النهائي.
في حالة التعاقد بالعربون، إذا عدل أحد الطرفين عن إتمام العقد، فلنيس  -4

لنت إالّ خسنارة العربنون إذا كنان  للطرف اآلخر إلعامت أو إجبارن، فال يسنوغ
بضننت، أّمننا عنندول أحنند قالعنندول مّمننن دفعننت، أو ردّ ضننعفت إذا كننان مّمننن 

ل للطنرف وِّ خنالطرفين عن إتمام العقد النهائي في الوعد بالتعاقد، فإننت ي
مقاضاتت عن طريق دعوى صّحة التعاقد وإلعامت بإتمام العقد، ويكون اآلخر 

 األمر المقضي بت مقام العقد. الحكم القضائي متى حاز قوّة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
رمضان أبو السنعود : المنوجع فني شنرح العقنود المسنماة "عقنود البينع والمقايضنة والت مين")دراسنة مقارننة فني  (1)

 .262،   م1994 بيروت، لبنان. طبعة -الّدار الجامعية للطباعة والنشر  -القانون المصري واللبناني( 
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 العربون والشرط اجلزائي :املطلب الثاي
 

 مفهو  الشرط اجلزائي :: الفرع اّْول 
 

يقصد بالشرط الجعائي ذلك اإلتفار الذي يتفق بموجبت الطرفان على مقدار 
التعويض المستحق ألحد الطرفين على الطرف اآلخر، في حالنة عندم تنفينذ اإللتنعام 

 التعاقدي أو الت خر في تنفيذن.
 

عائني فني نفنس العقند المتضنمن لإللتنعام، أو فني ويجوز أن يرد الشرط الج
 من القانون المدني.  183اتفار الحق، وهذا ما تقضي بت المادّة 

 

وال يعد الشرط الجعائي مصدرا لإللتعام بدفع التعويض النوارد بنت، بنل مصندرن 
هو اإلخالل باإللتعام التعاقدي سنواء كنان هنذا اإلخنالل بعندم تنفينذ اإللتنعام كلينة أو 

 ليذن جعئيا، أو الت خر في تنفيذن، وتكييفت القانوني هو أنّت إلتعام تابع ال إلتعام أصتنفي
(1). 

 

واألمثلة على الشرط الجعائي كثيرة ومتنوعة منهنا : شنروط المقاولنة التني 
أو عن كل أسبوع قد تتضمن شرطا جعائيا يلعم المقاول بدفع مبلغ معين عن كل يوم 

 م العمل المعهود إليت إنجازن.يت خر فيها المقاول عن تسلي
 

 ولكي يستحق الطرف المتعاقد الشرط الجعائي، يتعين أن يكون هنناك خطن   
تعاقدي في تنفيذ العقد، ثّم ضرر يصيب المتعاقد من جنرّاء  ذلنك، ثنّم عالقنة سنببية 

أو انتفنت ا إذا انتفت هذن العالقة بثبوت السبب األجنبني تربط بين الخط  و الضرر، أمّ 
لضرر كان غير مباشر أو غير متوقع، فعند ذلك ال تتحقق المسؤولية وال يسنتحق ب ن ا

 التعويض، فال محل ألعمال الشرط الجعائي. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

. ويترتب على هذا القول أن بطنالن اإللتنعام األصنلي 854عبد الرزار أحمد السنهوري : الوسيط، الجعء الثاني،    (1)

ي، ولكن إذا كان هذا األخير باطال فال يستدعي أن يكنون اإللتنعام األصنلي بناطال، ألن سيتتبع بطالن الشرط الجعائ
مرتهن، كشنرط الشرط الجعائي إلتعام تابع، فال يتعلق بت مصير اإللتعام األصلي. مثال على ذلك أن يشترط الّدائن ال

جنراءات الواجبنة قانوننا أو أن يتملنك جعائي إذا لم يستوف الدين عند حلولنت أن يبينع العنين المرهوننة دون إتبناع اإل

 العين، ففي هذن الحالة يكون الشرط الجعائي باطال دون أن يبطل اإللتعام األصلي.
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 :الشرط اجلزائي والعربون الفرق بني: الفرع الثاي 
 

إذا كانت داللة العربنون هني جنواز العندول عنن العقند، فإنّنت يجنوز لكنل منن 
يشنتبت العربنون د إبرامت لقاء دفنع مبلنغ العربنون، فالمتعاقدين أن يرجع في العقد بع

بالشرط الجعائي، وقد يحمل على أنّت شرط جعائي لتقدير التعويض في حالة العدول 
عن العقد، ولكن الفرر بين العربون والشرط الجعائني كبينر، ويظهنر هنذا الفنرر منن 

 الوجون اآلتية :
 

راد منن المتعاقندين أن العربون هو المقابل لحق العدول عن العقد، فمن أ -1
يعدل عن العقد كان لت ذلك في مقابل دفع العربون، أّما الشرط الجعائني 
فتقدير لتعويض عنن ضنرر قند وقنع، ويترتنب علنى ذلنك أن اإللتنعام بندفع 
العربون قائم حتى لنو لنم يترتنب علنى العندول عنن العقند أي ضنرر، أّمنا 

 .(1) نالشرط الجعائي فال يستحق إالّ إذا وقع ضرر للدائ
 

الشرط الجعائي قابل للتخفيض أو العيادة ليتناسب مع حجم الضرّر، ولكن  -2
العربننون ال يقبننل ذلننك ألنّننت ال يننرتبط بالضننرّر، ومننن ثننّم ال يجننوز للقاضنني 

 .(2) التدخل بش ن العربون، إلجراء التناسب بينت وبين الضرر الحادث
 

ينمنا ال يسنتلعم ، ب(3) يستلعم الشرط الجعائي فني بعنض األحينان إعنذارا   -3
 العربون القيام بذلك قبل اللّجوء للعربون. 

 

ال يجوز للّدائن في حالة التعاقد بالعربون المطالبة والتمسك بتنفيذ العقد  -4
بخالف الّدائن في حالة وجود الشرط الجعائي. يجوز لت بدال من المطالبنة 

 بالشرط الجعائي المطالبة بالتنفيذ العيني للعقد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 .864عبد الرزار أحمد السنهوري : الوسيط، الجعء الثاني،    (1)

م،   1992دار الكتنب القانونينة. طبعنة  -عبد الحكم فودة : الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البينع اإلبتندائي  (2)
198. 

ي تقتضي اإللتعام بن داء من القانون المدني في العقود الملعمة للجانبين والت 119ويكون اإلعذار حسب نّص المادّة  (3)

 عمل، وِمن ثمة فال ضرورة لإلعذار في شرط جعائي باإلمتناع عن العمل.
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 يفصـل الثـاال
 

 بحكا  التعاقد بالعربون يف الشريعة والقانون :
 

بعد أن تطرقننا إلنى تعرينف العربنون وكنذا تفرقتنت عنن غينرن منن المفناهيم 
متعاقندين عنن تعاقندهما بواسنطة القانونية، نصل فني هنذا الفصنل إلنى منا يهنّم ال

، أال وهو أثر هذا العربون، وتتسنى لنا دراسة هنذا عنن طرينق التعنرف علنى العربون
ى إالّ بمعالجتها عبر محورين هامين، تالطبيعة القانونية للتعاقد بالعربون، التي لن تت 

ني، وهما التعاقد بالعربون في ظّل الشريعة اإلسالمية وكنذا فني ظنّل القنانون المند
لنصل في نهاية المطاف إلى التكييف القانوني للتعاقد بالعربون، وسنيتم هنذا ضنمن 

 المبحثين التاليين :
 

 المبحث األول : التعاقد بالعربون في الشريعة اإلسالمية. -
 المبحث الثاني : التعاقد بالعربون في القانون المدني. -
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 لبــــ  اْو امل
 

 : اَسالميةالتعاقد بالعربون يف الشريعة 
 

العالقة المالينة بنين أفنراد المجتمنع، ووضّنح لهنم لقد نظم الفقت اإلسالمي 
المعامالت المشروعة وغير المشروعة، حتى يكون المسلم على بيّنة من أمرن فني 

 بنيعت وشرائنت. تعامالتت المالية، وفي
 

ض المعنامالت، السنيما منهنا واختلفت المذاهب اإلسنالمية فني أحكنام بعن
التي لم يرد حكم ظاهر بش نها في القرآن الكريم أو السنة النبوية، ولعّل أبرز ما أثنار 
جدال كبيرا بين فقهاء الشريعة اإلسالمية، بين التحليل والتحنريم هنو العربنون، لنذلك 

ر أن تخصيص المبحث األول للتعاقد بالعربون فني الشنريعة اإلسنالمية، باعتبنا تارت ي
 المشننرّعهننذا الحكننم هننو حننديث العهنند بننالوالدة فنني القننانون المنندني، فلننم يعرفننت 

المعندل والمنتمم للقنانون  ،2005جنوان  20المؤرخ فني  ،10-05الجعائري قبل قانون 
 ا  ثاني ا  المدني، كما أن المادّة األولى منت تنّص على أن الشريعة اإلسالمية تعّد مصدر

بحث الثاني إلى التعاقد بالعربون في القانون المندني، للتشريع، وعليت نصل في الم
 باعتبارن حاليا يتضمن حكما صريحا بذلك.
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 : مدى جواز التعاقد بالعربون يف ظّل الشريعة اَسالميةاملطلب اْول
 

إّن التعاقد بالعربون اختلف فيت الفقهاء، فنالجمهور منعنت، وأجنازن أحمند ابنن 
بل، وبالتالي فإّن حكمت ت رجح بين التحليل والتحريم، ولعّل هنذا راجنع إلنى تعنّدد حن

في ش نت، ولهذا حاولت أن  -م صلّى هللا عليت وسلّ  -األحاديث الواردة عن رسول هلل 
 هما.رائوأأجمع أدلة كال الفرقين 

 

 رب  اجلمهور: الفرع اّْول 
 

في نفس العقد، فالبيع باطنل، إن قال هذا الشرط » : قال النووي: الشافعية
 .(1)«فهو بيع صحيح، هذا مذهبنا  وإن قال قبلت، ولم يتلف  بت حالة العقد

الثالث بيع العربان، وهو ممنوع إن كان على أن ال » : قال ابن جعي: المالكية
البائع العربان إلى المشتري إذا لم يتم البيع بينهما، وإن كان علنى أن ينردن إلينت  يرد

 .(2)«يتم البيع، فهو جائع إذا لم 
 

 عربون بما يلي:الاستدل الجمهور بمنع بيع 
 

ِمنن أكنل أمنوال النناس أن ما ي خذن البائع من العربون إذا لنم ينتم البينع،  -1
بالباطل، ألنت ليس في مقابل عوض، وقد نهنى هللا عنن ذلنك بقولنت عنعّ 

َ  و م لَــوا      { : وجننلّ  ــا ا ل ــآ ي ــوا ي  لَ كَ أ  ت ــ ي ــا ي يـَه  ــبـ   م  كَ ال  و  م  ــب  ال  ب   م  كَ ل  يـ  } ل  اط 
 (3)

هننذا  وقنند أجمننل .

أبطلت مالك والشافعي للحديث، ولما فيت »  النووي فقال عن بيع العربون
 «.من الشرط الفاسد والهرر وأكل المال بالباطل 

 

في السنة النبوية الشريفة أنّت عن عمرو بن شعيب عنن أبينت عنن وجاء  -2
 «.عن بيع العربان  -م هللا عليت وسلّ  صلى -نهى النبي » جّدن قال 

 

بيع العربون فيت غرر في العقد، إذ ال يدري البائع هل يتم عقد البيع أو ال،  -3
صننلى هللا عليننت  -نهننى رسننول هللا » والهنرر منهنني عنننت بنننّص الحننديث 

 «.عن بيع الهرر  -م وسلّ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .41رمضان حاف  عبد الرحمان : المرجع السابق،    (1)

بن عبد هللا بن يحي بن عبد الرحمن بنن يوسنف بنن سنعيد بنن جنعيء: القنرانين الفقهينة. قنام  محّمدو القاسم أب (2)
 .284  بتونس،  -األمين الكتبي محّمداللعام الشريف، و -ةدحمبنشرن عبد الرحمن بن 

 .29سورة النساء، اآلية  (3)
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علينت صنلى هللا  -نهى رسنول هللا »  أّن بيع العربون هو بيع وشرط، وقد  -4
روان ابن حنعم فني المحلني والطبرانني فني « عن بيع والشرط  -وسلّم 
 .(1) األوسط

 

وما كنان كنذلك فهنو ب هللا، اب ن هذا الشرط ليس في كتويقول ابن حجر  -5
وما كان من شنرط لنيس فني كتناب » باطل، يقول عليت الصالة والسالم 

 .(2)«هللا فهو باطل 
 

إننت اشنتمل علنى شنرطين » ال ما ذكرن الشوكاني عن بيع العربون فقن -6
فاسدين ؛ أحدهما: شرط كون ما دفعنت إلينت يكنون مجاننا إن اختنار تنرك 

 .(3)«السلعة. والثاني: شرط الرد على البائع إن لم يقع منت الرضا بالبيع 
 

أن يشنتري الرجنل » فني بينع العربنان وتفسنيرن  (4)الجندّ وقال ابن رشد  -7
ل لت: إن أخذتها فذلك منن النثمن، السلعة ويعطيت دينارا أو درهما ؛ فيقو

وإن تركتها كان لك بهير شيء، وذلك أيضنا غنرر، وكاننت هنذن بيوعنا فني 
عنها ألنهنا  -صلّى هللا عليت وسلّم  -الجاهلية يتبايعون بها، فنهى النبّي 

قال معنان تجارة ال غرر فيها، وال مخناطرة «. من أكل أموال الناس بالباطل
غرر أو خطر أو قمار ال يحل وال يجنوز، ألننت  تما فيوال قمار، ألن التراضي ب

ـا  { ععّ وجّل :من الميسر الذي حرّمت هللا تعالى في كتابت، حيث يقول  إ نَّم 
ــاَ  و   ــَر و ا أل ن ص  ــَر و ال م ي س  ــر   مَ    ز  أل  ا  ال خ م  ــ س  ج  ــع   َ  م  ــال   ل  م  } ون  َحــل  ف  تَـ  م  َكــل  ع  ل   وهَ بَ ل  ت  ج  ا  ف ــ ان  ط  ي  ش 

 (5)
. 

فنالهرر الكثينر المنانع منن صنّحة العقند يكنون فني ثالثنة أشنياء ؛ » ل وقا
أحنندهما: العقنند، الثنناني: أحنند العوضننين، الثالننث: األجننل فيهمننا أو فنني 

صنلّى هللا  -أحدهما. ثّم قال: ف ّما الهرر في العقد فهو مثنل نهني النبنّي 
عن بيعتين في بيعة، وعن بيع العربنان، وعنن بينع الحصناة  -عليت وسلّم 

 «.على أحد الت ويلين
إنّما سار الجمهور إلى منعت، ألنّت من باب الهنرر » وقال ابن رشد الحفيد  -8

 .(6) «والمخاطرة وأكل المال بهير عوض 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

األخينار. دار الفكنر سنيد ار من أحاديث خيتقى األلشرح مفي  ) الشوكاني (: نيل األوطار محّمدبن علي بن  محّمد (1)

 .173 بيروت،لبنان.   -
 محّمندأحمد بن علي العسقالني ) ابن حجر (: بلوغ المرام منن أدلنة األحكنام، حقنق أصنولت وعلّنق علينت رضنوان  (2)

 .162   لبنان. ،بيروت -دار الكتاب العربي  -رضوان
 .173) الشوكاني (: المرجع السابق،    محّمدبن علي بن  محّمد (3)

اقتضتت رسوم المدونة من األحكام الشرعيات والتحصنيالت  بن أحمد بن رشد: المقدمات الممهدات لبيان ما محّمد (4)

 .548بيروت، لبنان. بدون طبعة،    -المحكمات ألمهات مسائلها المشكالت. دار الفكر 
 .90سورة المائدة، اآلية  (5)

بن أحمد بن رشد القرطبي: بداية المجتهد ونهاينة المقتصند، تحقينق وتصنحيح  محّمدبن أحمد بن  محّمدأبو الوليد  (6)
م،   1983إسماعيل. الجعء الثاني، مكتبة الكليات األزهرينة. الطبعنة الثانينة  محّمدسالم محسن وشعبان  حّمدم

248. 
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 رب  احلنابلة: الفرع الثاي 
 

فيما يتعلق بجواز العربون يقول ابن قدامة المقدسي فني الشنرح الكبينر  -1
ك فني وكذلك إذا قال المرتهن إن جئتك بحق» على متن المقنع ما ي تي 

محلّت، و إال فالرهن لك، فال يصح البيع، إالّ بيع العربنون، وهنو أن يشنتري 
، و إالّ فالندرهم لنك. فقنال شيئا ويعطي البنائع درهمنا، ويقنول إن أخذتنت

أحمد: يصح ألن عمر فعلت. وعند أبي الخطاب أنّت ال يصّنح. والعربنون فني 
أكثر، على أنّت إن  البيع هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى البائع درهما أو

أخذ السلعة احتسب بت من الثمن، وإن لم ي خذها فهو للبائع. قال أحمد 
بن سيرين ال ب س بت، وفعلت عمر رضي هللا عنت، وعن ابنن عمنر  محّمدو

وقال ابن المسيب وابنن سنيرين: ال بن س إذا كنرن السنلعة أن  أنّت أجازن.
    .(1) يردها ويردّ معها شيئا

 

دار السنجن  -رضي هللا عننت  -ن الحارث أنّت اشترى لعمر روي عن نافع ب -2
 -رضي هللا عننت  - من صفوان بن أمية ب ربعة آالف درهم، فإن رضي عمر
 .(2)كان البيع نافذا، وإن لم يرضى فلصفوان أربعمائة درهم

 

وورد البن رشد أّن عبد الرزار أخرج في مصنفت عن زيد أنّت س ل رسنول  -3
 .(3)عن العربان في البيع ف حلت  -ت وسلّم صلّى هللا علي -هللا 

 

ويالح  أن اعتبار التعاقد بالعربون باطال فني الصنورة التني يحرمهنا الجمهنور 
منادام النثمن،  مقتضان أنّت يبقى باطال حتى لو اختار المتعاقدان حساب العربنون منن

يرد ينظر في أصل وضعت، وهذا ما يؤخذ من بعض النصو  التي تقول بفس  البيع، ف
كل الطنرفين منا أخنذن، فنإن فنات المبينع بنالهالك أو نحنون حسنب علنى المشنتري 

 بالقيمة، وليس بالثمن ألن البيع باطل.
 

أّما مذهب اإلمنام أحمند بنن حنبنل، فإنّنت يتفنق منع منا يقضني بنت القنانون 
الوضعي، حينث ينرى أن المشنتري يخسنر مقندار العربنون إن كنرن البينع، وإن رضنيت 

 الثمن. حسب العربون من
 

وأصحاب هذا المذهب يستندون في ذلك إلنى ضنعف الحنديث المنروى فني 
، حينث -رضني هللا عننت  -العربون، وأيضا إلى الخبر المروى عن عمنر بيع النهي عن 

 .-رضي هللا عنت  -قال اإلمام أحمد عن هذا البيع أنت يصح ألن عمر فعلت 

 

 

 
 

 

 

 
 .59، 58ق،   شمس الدين بن قدامة المقدسي: المرجع الساب (1)
 .313ابن قدامة: المرجع السابق،    (2)

 .185بن أحمد بن رشد: المرجع السابق،    محّمدبن أحمد بن  محّمدأبو الوليد  (3)
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 : مناقشة بدلة الطرفنيالفرع الثال  
 

قدم أن فريقا كبيرا  من الفقنت اإلسنالمي يعتبنر التعاقند بنالعربون تيتّضح مما 
 صحيح، ولكل من الفريقين حججت. باطال ، بينما يرى فريق آخر أنت

 

ويبدو أّن الحج  التي يستندون إليهنا منن يقولنون بنبطالن التعاقند بنالعربون 
محّل نظر، ذلك أن العربون لم يشترط للبائع بهير عوض، وإنّما هنو مقابنل للحنق فني 
العدول، واإلنتظار بالبيع وتن خيرن حتنى يختنار المشنتري، كمنا أّن بينع العربنون لنيس 

اشتراط رد البيع دون ذكر مّدة معلومة، إن لم ة الخيار المجهول الذي يقوم على بمنعل
 .(1)يرجع خاللها مضت الصفقة وانقطع الخيار

 

بنهيت عن بيع العربون  -صلّى هللا عليت وسلّم  -وبالنسبة لحديث رسول هللا 
و بنن الحديث منقطع، ألنت من رواية مالك، أنّنت بلهنت عنن عمنر» فقد قال الشوكاني 

شعيب ولم يدركت، فبينهما راٍو لم يسم، وسمان ابن ماجت فقال عن مالنك عنن عبند 
عامر األسلمي وعبد هللا ال يحت  بحديثت ثّم قال : وقد قينل أّن الرجنل النذي  نهللا اب

 .(2)«لم يسم هو ابن لهيعة، ذكر ذلك ابن عدي، ثم قال: وهو أيضا ضعيف 
 

قبينل أكنل أمنوال النناس بالباطنل لنيس كما أن قولهم ب ّن العربنون هنو منن 
صحيح، ألنّت عوض عن حرمان صناحب السنلعة منن فنر  عرضنها للبينع، وهنو ثمنن 
لحبس السلعة لحساب الطرف اآلخر، وقد ي تي مشتري مثال  بسعر أفضل من النذي 

مع المشتري الذي دفع العربنون، اشتراها بت من دفع العربون، فيلتعم البائع بارتباطت 
المشتري فوت على البائع مثل هذن الفر  فنال يكنون العربنون منن قبينل  وطالما أن

أكل أموال النناس بالباطنل. فنالعربون لنم يشنترط للبنائع بهينر عنوض، إذ العنوض هنو 
اإلنتظار بالبيع وتوقيف السلعة حتى يختار المشتري، وتفويت فرصة البيع من شخص 

علنى الهنرر والمقنامرة، ألّن مقندار ، كمنا أّن العربنون ال ينطنوي (3) آخر لمنّدة معلومنة
 روف مسبقا.عالعربون م
 

وبيع العربون النذي يجينعن اإلمنام أحمند صنورتت أن يندفع المشنتري العربنون 
يتركت لت إذا كرن البيع، ويتفق مع هذن الصورة أن يكون للبائع هو النذي لنت  مّ ثللبائع، 

ن ثّم يجوز في بيع العربون الخيار في أن يعدل عن البيع، فيرد العربون ومثلت معت، وم
 .(4) أن يكون الخيار للمشتري أو لبائع أو لكّلٍ منهما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. الجنعء بينروت، لبننان - إحيناء التنراث العربنيدار  -مد السنهوري: مصادر الحق في الفقت اإلسالمي حعبد الرزار أ (1)

 .101الثاني،   
 .153  )الشوكاني(: المرجع السابق،  محّمدبن علي بن  محّمد (2)

 .95عبد الرزار أحمد السنهوري: المرجع السابق،    (3)
 .324: المرجع السابق،   الصّدةعبد المنعم فرج  (4)
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المجمنع ودون الخوض كثيرا  في تفنيد ومناقشنة أدلّنة اإلتجناهين، نقنول أّن 
 27 - 21الموافنق لنن  هنن1414محنرّم  7إلنى  1الفقهي المنعقد في دورتت الثامنة من 

 : (1)(، قرّر ما يلي3/8) 72رارن رقم في ق 1993جوان 
 

المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلهنا منن المنال إلنى  -1
البائع على أنّت إن أخنذ السنلعة احتسنب المبلنغ منن النثمن، وإن تركهنا 

ة، ألنها بيع المننافع، ويسنتثنى زجاإلافالمبلغ للبائع. ويجري مجرى البيع 
لصحتت قنبض أحند البندلين فني مجلنس العقند من البيوع كل ما يشترط 

)السلم( أو قبض البدلين )مبادلة األموال الربوية والصرف( وال يجنري فني 
المرابحة لآلمر بالشراء في مرحلنة المواعندة، ولكنن يجنري فني مرحلنة 

 البيع التالية للمواعدة.
 

جوز بيع العربون إذا قيدت فترة اإلنتظار بعمن محدود، ويحتسنب العربنون ي -2
جعءا من الثمن إذا تّم الشراء، ويكون من حق البنائع إذا عندل المشنتري 

وعليت، فقد أجاز مجمع الفقت اإلسنالمي التعاقند  عن الشراء، وهللا أعلم.
بالعربون واضعا حّدا للنقاشنات الفقهينة الرامينة إلنى التحلينل والتحنريم، 

وكنذا أكثنر وأشار إلى عقدي البيع و اإليجار لكونهما أكثنر العقنود شنيوعا 
العقننود التنني يتصننّدر فيهننا دفننع العربننون قبننل الشننراء أو اإلنتفنناع بننالعين 
المؤجرة، كما أّن مجمع الفقت اإلسالمي قد قيد التعاقد بالعربون بضنوابط 

 وشروط هي كالتالي:
جعننل الفتننرة الممنوحننة للعنندول عننن التعاقنند محننّددة وليسننت  -أ    

 مفتوحة ؛
العربون وحدن هو الذي يعاد للمشتري  في حالة العدول فإن مبلغ -ب 

 أو يحتف  بت البائع.
 

إذا لم يتم العدول فنإن مبلنغ العربنون يحتسنب جنعءا منن النثمن، وعلينت  -3
سننتتم دراسننة التعاقنند بننالعربون فنني القننانون المنندني ومعالجننة منندى 

لمننا وصننل إليننت مجمننع الفقننت اإلسننالمي فنني دورتننت الثامنننة،  انطباقهننا
 لمبحث الثاني.وسيكون هذا من خالل ا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ملتقننى أهننل الحننديث، الموقننع اإللكتروننني  -أبننو عبنند الرحمننان عنندالن بننن علنني األحمنندي: بحننث حننول العربننون  (1)

www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.thp  -  01ملحق رقم. 



 - 26 - 

 : داللة التعاقد بالعربون يف الشريعة اَسالميةاملطلب الثاي
 

ول ب ن للمتعاقد الحق في العدول عنن التعاقند بفسنخت ذهب الفقت إلى الق
وعدم إمضائت ودفع العربون للمتعاقد اآلخر يعني إعطاء المتعاقدين حرية العندول عنن 

وإمكان فسخت، وهو ما يسّمى بخيار الشرط فني الشنريعة اإلسنالمية، إتمام العقد 
لى تمكين المتعاقد حيث يكون للمتعاقد الخيار بين إمضاء العقد أو فسخت، مرد ذلك إ

من درأ العين، فبمقتضى الشرط، يحظى بفترة من التروي والتدبر، لينوازن فيهنا بنين 
 .(1)اإلمضاء والفس  حسبما يرى في ذلك مصلحتت

 

إن المتبنايعين بالخينار فني »  -صلّى هللا علينت وسنلّم  -وقد قال رسول هللا 
 .(2)«بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا  

 

ليت فإّن داللة العربون في الشريعة اإلسالمية هنو العندول لكنن، هنل لنت وع
 وقت محّدد أم هو خيار مؤبد ؟

 

 تأقيت  يار العدول *
 

أجمع أغلب الفقهاء على أنّت ال يجوز أن يكون خينار العندول مؤبنّدا، وبالتنالي 
ا لنم يسنتعمل يكون بعدها العقد باتنا  إذ يتعين ت قيت مّدة العدول بفترة زمنيّة محّددة

عنت فقنل ال تإذا اب»  -صلّى هللا عليت وسنلّم  -خيار العدول خاللها. ويقول رسول هللا 
ويفهم من خالل هذا الحديث أنت لو كنان شنرط الخينار « خالبة ولي الخيار ثالثة أيام 

ألكثر من ثالثة أيام، أو كان الخيار غير محّدد بمّدة، فإن ذلك يؤدي إلى فسناد العقند، 
المالكية يرون عدم التقيّد باأليام الثالثة، فيجوز أن تكون أقل من ثالثنة أو أكثنر  غير أنّ 

منها، فقد يرى المتعاقدان إعطاء مهلة شهر للتروي والتدبر قبل البت في أمر العقند، 
 .(3) ويتوقف األمر على طبيعة العين محّل التعاقد

 

المنّدة مفتوحنة، فنإذا ويرى الحنابلة ضرورة النّص على مّدة محّددة دون ترك 
 .(4) كانت المّدة مجهولة بطل الشرط وصح العقد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .176عبد الحكم فودة: المرجع السابق،    (1)
 -صنلّى هللا علينت وسنلّم  -سنول هللا أن ر -رضني هللا عنهمنا  -روان عبد هللا بن عمر، وروِي عن جنابر بنن عبند هللا  (2)

قنال  -صنلّى هللا علينت وسنلّم  -أن رسنول هللا  -رضني هللا عننت  -أبني هرينرة . وروِي عنن «خيّر أعرابيا بعد البينع»
 «. االبيعان بالخيار ما لم يتفرق»

 .172بن أحمد بن رشد: المرجع السابق، الجعء الثاني،    محّمدأبو الوليد  (3)
 .182عبد الحكم فودة: المرجع السابق،    (4)
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 اَسالمية : جمال التعاقد بالعربون يف الشريعةالثال املطلب 
 

قسم فقهاء الشريعة العقود التني يندخلها خينار الشنرط إلنى ثالثنة أننواع ؛ 
عقود الزمة كالبيع واإليجار فهذن يدخلها الخيار، وعقود يمكن إبطالها إذا دخلها الخيار 

 .(1) يتضمنها خيار الشرط كالوعد بالتعاقدكعقد العواج، وثالثة ال تصلح أساسا ألن 
 

فالشنريعة اإلسنالمية ال تعتنرف بنالعربون إالّ فني العقنود  ومن هذا المنطلق
الالّزمة بطبيعتها، وال تعترف بعقد الوعد بذلك، بخنالف الحنال فني القنانون الوضنعي، 

شنرطا  -حيث يجنوز تضنمين عقند الوعند سنواء كنان ملعمنا لجاننب واحند أو لجنانبين
 .(2) بالعربون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   بندون طبعنة. ،هرة: الملكية ونظرية العقد في الشريعة اإلسالمية. دار الفكر العربني، بينروت، لبننانأبو ز محّمد (1)

432. 
 .179عبد الحكم فودة: المرجع السابق،    (2)
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 يبــــ  الثاامل
 

 : قانون املديالتعاقد بالعربون يف ال
 

فال يملنك  عندما يتكون العقد، فإنت يكون نهائيا مبدئيا غير قابل للتراجع فيت،
أي طرف أن يفس  اإلتفنار المبنرم بإرادتنت المنفنردة، لكنن ومنع ذلنك نظنم القنانون 
الفرنسي إمكانيات الرجوع إلى الوراء والذي يسمح لت في ميعاد قصير جدا  بنالتراجع 

بعنض عن رضان، في حين لم يكن ينص القانون الجعائري على هنذا الحنق، بنل أدرج 
 المشنرّع، لكن حالينا فقند كنرس (1) التدابير المحتشمة في قانون حماية المستهلك

مكرر  72الجعائري حق التراجع عن العقد المسموح للطرفين بنّص قانوني وهو المادة 
من القانون المدني، وعليت ستنصب الدراسة في هنذا المبحنث حنول الداللنة التني 

التشريعات المقارنة، وسيكون هنذا ضنمن  ي خذها العربون في العقد مقارنة مع بعض
ثّم أثنر العربنون فني العقند لنصنل فني نهاينة المبحنث إلنى التكيينف  األول،المطلب 

ال شك فيت أن دراسة التعاقد بالعربون في  القانوني للعربون، لكن قبل ذلك فإنت مّما
ننت ال القانون المدني لن تستقيم دون اإلشارة إلى أركان العقند بصنفة عاّمنة، ألظل 
أن ينعقد العقد بواسطة العربون، بل يلعم أن يكون هذا اإلنعقاد صحيحا، وعليت  يكفي

يعرف العقد ب نت اتفار يلعم بموجبنت شنخص أو عندة أشنخا  نحنو شنخص أو عندة 
 .(2)أشخا  آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما

 

عاقندين و فالركيعة األساسية في تكوين العقد هني اإلرادة، أي تراضني المت
تحليل فكرة التراضي يوضح ضرورة توافنق عنصنرين أساسنيين فينت، وهمنا المحنل و 

. فللرضا موضوع أو محل يرد عليت، كما أن لت سببا يدفع إليت أو غاية معينة (3)السبب
تجة عنت. فالتراضي هو تطابق اإليجاب يراد تحقيقها بإبرام العقد وإنشاء اإللتعامات النا

منن القنانون  59عن إرادتي طرفي العقد، وعلى هذا نصت المنادة  والقبول كتعبيرين
المدني على أن العقد يتّم بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين 
دون اإلخالل بالنصو  القانونية، فلكي يوجد الرضا، البد وأن توجد إرادتان قد تطابقت 

 .(4)األثر القانوني إحداهما مع األخرى، متجهة إلى إحداث نفس
 

 

 

 

 

 

 

 
كل متقن ألي منتوج سنواء كنان جهنازا  أو  » نصّت المادة السادسة من قانون حماية المستهلك الجعائري على أنت (1)

آلة أو أية تجهيعات أخرى، يستفيد بحكم القانون من ضنمان تندوم صنالحيتت حسنب طبيعنة المنتنوج، منا لنم يننّص 

 .«القانون على خالف ذلك
 .05/10من القانون المدني المتمم بالقانون  54المادّة  (2)

 يضاف إليها الشكل في العقود الشكلية. (3)
 .7،   1، عدد 1992، مجلة قضائية لن 1987نوفمبر  11المؤرخ في  51 440قرار المحكمة العليا: رقم  (4)
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منن  98إلنى  92جعائنري عننت فني المنوّاد ال المشنرّعأّما المحل، فقد تكلنم 
اإللتعام هو ما يلتعم بت المدين، وهذا األخير قد يلتنعم بإعطناء  القانون المدني. ومحل

العقد، هو العملية القانونية التي  شيء، أو أداء عمل أو اإلمتناع عن العمل، أما محلّ 
 ثالث شروط هي:شترط في المحل تراضى الطرفان على تحقيقها. وي

 أن يكون المحل ممكن أو موجودا ؛ -
 قابل للتعيين؛ أن يكون المحّل معين أو -
 أن يكون مشروعا . -

 

إذا كنان » من القانون المدني علنى أنّنت  97أّما السبب، فنصّت عليت المادّة 
أو لسبب مخالف للنظام العام أو اآلداب كان العقد  إلتعام المتعاقد لسبب غير مشروع

سببا  كل إلتعام مفترض أن لت» من القانون المدني  98/1كما تقضي المادّة  «باطال  
وفقنا للمنادتين  (1)ويشترط فني السنبب« مشروعا ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك 

 من القانون المدني شرطان أساسيان وهما : 98و  97
 أن يكون موجودا ؛ -
 مشروعا .أن يكون  -

 

وعليت، يتضح مّما سبق أنّت في حالة تخلف ركن من أركان العقد، كان الجعاء 
الن مطلقا . أّما في حالة تخلّف شرط من شروط صحة العقند، هو البطالن ويكون البط

يكنون كما في حالة وجود عيب في الرضى أو نقص أهلية أحد العاقندين، فنإّن العقند 
 .(2)قابال  لإلبطال، وهنا نوع البطالن هو بطالن نسبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ب اإللتعام و سبب العقد.الجعائري بفكرة إزدواج السبب، فهو يعتد بسب المشرّعأخد  (1)

: شرح القانون المدني الجعائري، الجعء األوّل، )العقد واإلرادة المنفنردة( دار الهندى، الطبعنة يصبري السعد محّمد (2)
 .243،   2004الثانية 
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 : داللة التعاقد بالعربوناملطلب اّْول
 

، 2005جنوان  20المنؤرخ فني  10-05مكرر منن القنانون  72لقد نصّت المادّة 
يمنح دفع العربون وقت إبرام العقد، لكل » المعدل والمتّمم للقانون المدني على أنّت 

فنق عليهنا، إالّ إذا قضننى منن المتعاقندين الحنق فنني العندول عننت خنالل المننّدة المت
بخالف ذلك، فإذا عدل من دفع العربون فقدن، وإذا عدل من قبضت ردن ومثلت،  اإلتفار

 «  ضرر ولو لم يترتب على العدول أي 
 

والسؤال الذي يطرح نفست في هذا الصّدد ما معنى هذا؟ هل هو قدرة أحد 
المتعاقدين في العدول عن تنفيذ العقد أم أنّت ت كيد على كون العقد نهائيا، ولإلجابنة 
نا بالشنرح والتفصنيل للوصنول فني نهاينة  عن هذا السؤال علينا التطرر للحالتين مع 

 اآلثنارالجعائنري، وهنذا دون الخنوض فني غمنار  عالمشنرّ المطاف إلى ما ذهنب إلينت 
تمثلة أساسا في رد مبلغ العربنون إذا كنان المترتبة عن دفع العربون عند التعاقد والم

العدول ممن دفعت، وردّ ضعفت إذا كان مّمن تسلّمت، وهذا خالل المّدة المتفق عليهنا 
 ث.بحمفي العقد ألننا سنتناولت من خالل المطلب الثاني لهذا ال

 

 : التعاقد بالعربون داللة على تأكيد العقدالفرع اّْول 
 

منن المنال أو أي شنيء منقنول تحنّدد  مبلنغ سبق وأن قلنا ب ّن العربون هنو
اللنة علنى لآلخر وقت إبرام العقند، إّمنا للد متعاقدينقيمتت في العقد، يسلمت أحد ال

 مؤكدا ونهائيا. أحقية كّل منهما في العدول أو للداللة على كون العقد أصبح
 

صورة يتخذها التعاقد بالعربون هي جعل دفعت لت كيند العقند وعليت، فإّن أوّل 
بين المتعاقدان، وفي هذن الحالة ال يجوز ألي منهمنا أن يعندل، ويعتبنر دفنع العربنون 
تنفيذا جعئيا للعقد، ويجري عليت حكم القواعد العامة، فإذا فس  العقد وترتنب علنى 

ا لن يكون التعويض بقدر العربون، فقد يكنون أكثنر أو أقنل بحسنب الفس  ضرر، فحتم
، وبالتالي يكون الهدف من دفع العربون عند التعاقند هنو ت كيند وصنول (1) مقدار الضرر

فهو يعبر على الرغبة في إتمامت، وبالرجوع الطرفين إلى اإلتفار على العقد وإبرامت، 
 ، (2) ريعات الجرمانينننننةإلنننننى القنننننوانين المقارننننننة نجننننند أّن كنننننّل منننننن التشننننن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 .318عبد المنعم فرج الصّدن: المرجع السابق،    (1)
منن القنانون البولنوني.  74من قانون اإللتعامات السويسنري والمنادّة  158من القانون األلماني والمادّة  336المادّة  (2)

 .2هامش رقم  260عبد الرزار أحمد السنهوري: الوسيط، الجعء األوّل،   
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ي خذون في حكم التعاقد العربون بداللة  (2) والقانون اليمني (1) كذا القانون التونسيو
 البت والت كيد.

 

 املناقشـة :
 

مّما ال شّك فيت أنّت في المعامالت التعاقدية قد يحصل الخلط فيما بنين دفنع 
العربون وبين دفع قسط من الثمن، وهو جعء من ثمن البيع يدفع مسبقا كي ال يفتح 

ي من الطرفين خيار التراجع، فالبيع أو اإليجار أو أي عقد آخر بدفع قسط من الثمن أل
محالّ لتنفيذ جبري أو لفس  مع التعويض حسب الضنرّر هو عقد تام، ويمكن أن يكون 

الالحق ب حد المتعاقدين، في حنين أنّنت يمكنن التحلّنل منن اإللتنعام، وهنذا بواسنطة 
لعربون، كّمنا أّن األمنر ينعداد تعقيندا  عنندما ال يعطني بنا ةتراجع أحد األطراف المتعاقد

 الطرفان وصفا للمبلغ المدفوع.
 

جهة أخرى لو اعتبرنا أن دفع العربون هو داللة على ت كيد العقد واتجنان ومن 
، تراجنع أحند الطنرفين يخنوِّل إلى إتمامنت، فإنّنت حسنب القواعند العامنةنيّة الطرفين 

عويض للضنرّر، ولنو كنان األمنر كنذلك، فلمناذا إذا  أدرج للطرف اآلخر حق المطالبنة بنالت
-05مكرر ضمن تعديل القانون المدني بموجنب القنانون  72الجعائري المادّة  المشرّع

 بالقواعد العاّمة للتنفيذ العينني أو التعنويض أو الفسن .فيما كان بإمكانت اإلكتفاء  10
يرمي من خنالل إدراجنت للعربنون الجعائري ما كان  المشرّعرى ب ّن أوتبعا لذلك فإني 

كوسيلة للتعاقد إلى جعنل العقند باتنا بنين المتعاقندين، بنل كنان هدفنت مننح مهلنة 
للمتعاقدين إلمكانية الرّجوع في التعاقد، السيّما في المعامالت ذات القيمنة المالينة 

 الكبيرة والتي تستلعم التريث والترزّن قبل إتمام التعاقد نهائيا.
 

اذ عبد الرزار السنهوري يرى وجوب التمييع بين البيع واإليجنار، غير أّن األست
ففي البيع تكون داللة العربون مت رجحة بين الت كيد العقد وجواز العدول فيت، أّما فني 
اإليجار فالعربون دليل على الت كيد والبت ال على جواز العندول، ويعتبنر حكمنت ت كيندا  

. وعلينت، سن تطرر (3)الي فهو تنفيذ لعقد اإليجارللعقد وتعجيال لجعء من األجرة، وبالت
 ضمن الفرع الثاني إلى داللة العدول في التعاقد بالعربون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
العربون هو ما يعطيت أحد المتعاقدين لآلخر ألجل إتمنام منا » من قانون اإللتعامات التونسي على  303تنّص الّمادة  (1)

 «تعاقد عليت 

بيع العربون هو أن يدفع المشتري للبائع جنعءا  منن النثمن فني بينع » انون المدني اليمني من الق 567تنّص المادّة  (2)
 «يحتسب من الثمن إذا أخذ المشتري المبيع ودفع باقي الثمن، سواء عين وقت الدفع أو لم يعين  انعقد

 .59 - 58عبد الرزار أحمد السنهوري: عقد اإليجار، دار الفكر. بيروت، لبنان. بدون طبعة،    (3)
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 : التعاقد بالعربون داللة على جواز العدولالفرع الثاي 
 

عننن التعاقنند إالّ فنني عهنند " جسننتيان"  لننم يصننبح العربننون وسننيلة للتراجننع
 "Digestاإلمبراطور البيعنطي الذي وضع مجموعتنت القانونينة المسنماة بالديجسنت "

فني » قنائال :  " بهنذا المفهنوم للعربنون Domaوقد أخذ الفقينت الفرنسني "دومنا  .(1)
كنان  تنفينذ البينع، فنإنغياب إتفار صريح ينظم ماهية أثر العربون ضّد من يحجم عن 

وبنالرجوع إلنى  «على المشتري فقد العربون، وإن كان البائع أرجنع العربنون وضنعفت 
للقنانون المندني  مالمعندل و المنتمّ  10 - 05مكنرر منن القنانون رقنم  72نّص المنادّة 

تنص ب ن دفع العربون وقت إبرام العقد يمنح لكل منن المتعاقندين  الجعائري، نجد أنها
 الحق في العدول عنت خالل المّدة المتفق عليها إالّ إذا قضي بخالف ذلك.

 

الجعائنري قند أخند بداللنة  المشنرّعمن استقراء نّص المادّة بن ّن ويتبيّن جلياّ 
، وكذا القنانون المصنري (2) إمكانية العدول عن التعاقد مقتديا بذلك بالقانون الفرنسي

 .(3) الجديد
 

وتقتضي هذن القرينة ب ّن األصل فني دفنع العربنون أن تكنون لنت داللنة جنواز 
، وفي هنذن على خالف ذلك منا  العدول عن التعاقد، إالّ إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضّ 

الحالة يستطيع من دفع العربون الرجوع في العقند فيخسنرن وال يسنتردن فني نظينر 
هذا الرّجوع، ونالح  هنا أّن النّص يرتب  إلتعاما بدفع قيمة العربنون فني ذّمنة الطنرف 

 ال تعويضا عن الضرّر الذي أصاب الطرف اآلخر من جرّاء  العندولالذي عدل عن العقد، 

 ، فإّن اإللتعام موجود حتى لو لم يترتب على العدول أي ضرّر كما هنو صنريح الننصّ (4)

ع من قبض مبلغ العربنون الرّجنوع فني العقند، ويكنون جنعاؤن رّد ، وبالمقابل يستطي(5)
 مبلغ العربون ومقدارا  معادال  لت.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .225ملويا: المرجع السابق،    ثآلحسين بن الشي   (1)

إذا اقترن الوعد بالبيع دفع عربون، كنان لكنل منن العاقندين حنق » ي فرنسمن القانون المدني ال 1590تنّص المادّة  (2)
 « دول عن العقد، فإذا عدل من دفع العربون خسرن، وإذا عدل من قبضت وجب عليت ردّ ضعفتالع

ألّن القانون المدني القديم لم ينّص على هذن المس لة، فكان القضاء المصري يتردد بين داللتي ت كيد العقد وجنواز  (3)
تردد، و نّص على جواز العدول، حينث العدول عنت، إللى غاية صدور القانون المدني الجديد، الذي حسم الخالف وال

أن لكل من المتعاقدين الحنق فني العندول  يفيددفع العربون وقت إبرام العقد  »يلي  منت على ما 103نصّت المادّة 

 .«عنت، إالّ إذاّ قضى اإلتفار بهير ذلك 
ينث أّن العندول فني هنذن وهذا عكس الحكم المطبق عند األخذ بداللة البت و ت كيد العقد عند التعاقند بنالعربون، ح (4)

، قند تعيند قيمتنت أو تقنل الحالة يرتب فس  العقد الذي ينجرّ عنت دفع تعويض مقابل للضرّر الذي أصاب الطرف اآلخر
 عن مبلغ العربون، وهذا حسب جسامة الضرّر.

اث العربني، عبد الرزار احمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجعء السادس. دار إحيناء التنر (5)

   .90 - 89   بيروت، لبنان. بدون طبعة،
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وعليت، فالعربون يعتبر مقابال  للحق في العدول عن العقد، فهو ليس تعويضا، 
، وجندير بالنذكر أن حنق (1) وخسارة العربون أو دفنع ضنعفت هنو جنعاء حتمني للعندول

الطنرف العدول الممنوح ألحد المتعاقدين يمارسنت صناحبت دون الحاجنة إلنى موافقنة 
اآلخر، ألّن القانون مكنّت من ذلك صراحة، ولم يقيندن إالّ باإلتفنار أو المنّدة الممنوحنة 

لّي حللعدول، وهو ما س ذهب في شرحت من خالل المطلب الثاني، ولكن قبل ذلك 
للتعاقند بنالعربون فني  بي أن أبرز أهمية اتفار الطرفين في إرساء الداللنة القانونينة

 عقد أو جواز العدول عنت، وس بيّن ذلك خالل هذا الفرع.تمثل ت كيد الكونها 
 

 : داللة التعاقد بالعربون ت تند إىل النّية املشرتكة للمتعاقدينالفرع الثال  
 

العقنند شننريعة » مننن القننانون المنندني علننى مننا يلنني:  106تنننّص المننادّة 
باب التني يقررهنا المتعاقدين، فال يجوز نقدن، وال تعديلت إالّ باتفار الطرفين، أو لألسن

 «.القانون 
 

مكننرّر مننن القننانون المنندني نصّننت علننى إمكانيننة اتفننار  72أّن المننادة  كمننا
الطرفين ب ّن مبلغ العربون ال يمثل الحق في العندول عنن التعاقند، وعلينت فنإن حكنم 

مفسر إلرادة العاقدين، فإذا ثبت اتجان إرادتهما إلى غيرن، وجب إتباع هذن المادّة هو 
. كمنا أنّننا بصندد قاعندة مكّملنة، فهني ال تنطبنق إالّ حنين سنكوت (2) ت إليتما اتجه

المتعاقدان على إتفار مخالف، فيجوز لهما أن يتفقا على ما يخالفها، فنيجعالن دفنع 
العربون لت كيند العقند، وفني هنذن الحالنة ال يجنوز ألي منهمنا أن يعندل، ويعتبنر دفنع 

كم القواعد العاّمة، فإذا فس  العقد وترتب عنن العربون تنفيذا  جعئيا  للعقد، ويجري ح
الفس  ضرّر، فليس حتمنا أن يكنون التعنويض بقندر العربنون، فقند يكنون أكثنر أو أقنل 
 بحسب مقدار الضرّر كما سبق بيانت، كما يجوز للمتعاقدين أن يتّفقا في حالة العدول

إذا عندل البنائع  على حكم غير الذي ذكرن النّص، ك ن يتفق مثال  في عقند البينع أنّنت
 عن العقد ردّ مبلغ العربون الذي قبضت فقط دون رد مقدار معادل لت.

 

هذا في حالة تضمن العقند لننّص صنريح لداللنة العربنون، فإنّنت يتعنين علنى 
قاضي الموضوع األخذ بهذن الداللة، سواء كانت عدول أو داللة بت وت كيد، ولكن ماذا 

اللة؟ ففني هنذن الحالنة، فإنّنت يلجن  إلنى النيّنة لو تعذرّ على القاضي معرفة هذن الدّ 
فيجب على القاضي المعروض المشتركة للعاقدين، وهو ما يعبر عنت بتفسير العقد، 

 ط إنعقننناد العقننند وصنننحتت القانونينننة،علينننت الننننعاع بعننند الت كننند منننن تنننوفر شنننرو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ،1993القناهرة. طبعنة  -لمسنماة(، عنالم الكتنبأنور طلبة: الوسيط في القانون المندني، الجنعء الثناني، )العقنود ا (1)

  10. 
  والشرط في مفهوم القانون هو اإلتفار.« المسلمون عند شروطهم »  -صلّى هللا عليت وسلّم  -يقول رسول هللا  (2)
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، وأيضنا للظنروف (1)وهنذا وفقنا لقواعند التفسنير  البحث في معرفنة مضنمون العقند،
 .(2) التعاقد ىأو الحقة علالخارجية سواء كانت سابقة أو معاصرة 

 

، ففني حالنة غيناب اتفنار صنريح بنين وفقا للتشريع الجعائنريووعليت، فإنّت 
مكرر من  72الطرفين حول داللة العربون، فإّن قاضي الموضوع يستند إلى نّص المادّة 

داللة العربون على إمكانية العدول عن العقد، وهذا ما س برزن  ويكيفالقانون المدني 
 ثاني.ل المطلب المن خال

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
من القانون المدني، فنإن قاضني الموضنوع يعتمند فني تفسنير العقند علنى منا تندل علينت  111حسب نّص المادّة  (1)

عبارات النّص إذا كانت واضحة ال إبهام فيها، وال تحتمل الشك في معناهنا، وإذا لنم تكنن واضنحة، فهنو يبحنث عنن 
ة للمتعاقدين، وهو يخضع في هذا لرقابة المحكمة العليا، وأخيرا  إذا لم يتمكن القاضي منن الكشنف النيّة المشترك

عن النيّة المشتركة للمتعاقدين، فهو يهتدي إلى ذلك عن طريق طبيعة التعامل ومنا ينبهني أن يتنوافر منن أماننة و 
 ثقة بين المتعاقدين وبالعرف الجاري في المعامالت.

فرنسيان "بودري " و " سنينيا " فني هنذا الصنّدد أنّنت إذا أوضنح الطرفنان صنراحة أو ضنمنا خاصنية يقول الفقيهان ال (2)

العربون فإنّت يجب إتباع هذن النيّة، لكن ما الحل لو غّمت هذن النيّة؟ هل يفترض أّن العربون اتفق عليت بقصد بتنات 
 1590المنادّة  نّ أالعدول؟ لنيس هنناك شنك من الطرفين برخصة  لكل احتفظاأنهما العقد وت كيدن؟ أم على العكس 

 .5هامش رقم ، 173عبد الحكم فودة: المرجع السابق،    -.مدني ترجح الداللة األخيرة للعربون
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 : بثر العربون يف العقداملطلب الثاي
 

 قبل تعديل القانون املدي: الفرع اّْول 
 

 20المنؤرخ بنن  10 - 05لقد خال القانون المدني قبل تعديلت بموجنب القنانون 
خاصنة فني  -، من نّص صريح للعربون، ولكن شيوع العربون فني التعاقند 2005جوان 

منن  1590فلم يكن ما يقابل المنادّة  هذن المس لة.لجعل القضاء يتصدى  -عقد البيع 
مننن القننانون المنندني المصننري التنني  103القننانون المنندني الفرنسنني، وكننذا المننادّة 

كننان الهننرض مننن هننذن المننادّة النننعول علننى رغبننة نظمننت شننؤون العربننون، ولمننا 
المتعاقدين، فيجب إذن الرّجوع إلى هذن الرغبة، ففي حالة الشك ينتّم الرّجنوع إلنى 

 العرف وأحكام الشريعة اإلسالمية.
 

وبطبيعة الحال فإّن العرف الذي كان ساريا قبل تعديل القانون المدني بتاري  
والنذي يقضني بن ّن  الفرنسني عنن القنانونهو ذلك العنرف المنوروث  2005جوان  20

هنو يفقندن، وإذا عندل منن فالعربون لت داللة العدول عن العقد، فإذا عندل منن دفعنت 
 هو يلعم بردّ ضعفت.فقبضت 

 

 ماذا عن تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية؟ نلك
 

القضاء متذبذبا في أحكامت، فتارة يحكم بصّحة دفنع العربنون، وتنارة  لقد كان
ضي بعدم شرعيتت لمخالفتت أحكام الشنريعة اإلسنالمية، ولعنّل هنذا راجنع أخرى يق

إلى عدم ثبات فقهاء الشريعة اإلسالمية على حكم موحد للعربون، سواء بتحليلت أو 
 تحريمت، وبالتالي فإّن القضاء لم يجد األرضية الثابتة ليبني عليها حكمت.

 

المندني لمحكمنة عنن القسنم  2002منارس  27فقد جاء حكم صادر بتناري  
حيث أن التعاقد بالعربون غينر منصنو  علنى أحكامنت فني نصنو  » قالمة ما يلي: 

مننت إلنى أحكنام  01القانون المدني الجعائري، وبالتالي يجب الرجوع حسب المنادّة 
حيث أن حكم العربون في الفقنت اإلسنالمي غينر متفنق  الشريعة اإلسالمية الهرّاء. 
فيتعنين الرجنوع  -المذهب المالكي-سائر في الجعائر هو عليت، ومادام أن المذهب ال

إلى أحكام هذا المذهب للفصل في الدعوى الراهنة. حيث بالرّجوع إلى موط  اإلمام 
حندثني يحني بنن مالنك، عنن الثقنة ( بش ن العربنون: "609مالك )الجعء الثاني،   

 علينت صنلّى هللا-عندن، عن عمنرو بنن شنعيب، عنن أبينت عنن جنّدن، أّن رسنول هللا 
نهى عن بيع العربون ..". حيث أنت والحالة هذن يتعين إلعام البائعة بنرد مبلنغ  -وسلّم

 .(1) «موجبت العربون المقبوض النعدام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

، حمندي باشنا عمنر: 176/02عن القسم المدني لمحكمة قالمنة. فهنرس رقنم  2002مارس  27حكم صادر بتاري   (1)
 .38،   2003 ة. طبعةمالقضاء المدني، دار هو
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نالح  من خالل حيثيات هذا الحكم ب ن القاضي قند اعتمند علنى الشنريعة 
اإلسالمية لعدم وجنود ننّص فني القنانون المندني يننظم أحكنام العربنون، وباعتبارهنا 

ر الثناني للتشنريع، واعتمند أساسنا علنى رأي الجمهنور الرّامني إلنى تحنريم المصد
 التعاقد بالعربون.

 

نجد في قرار صادر عن المحكمة العليا، الهرفة المدنية،  بينما من جهة أخرى
 ما يلي: 1979جانفي  31المؤرخ في 

في حين أن ذلك الحكم قد ألعم البائعين، أي المطعون ضدهما ب ن يردّا » ... 
بالنقض الثالثة عشر ألف وخمسمائة دينار التي كنان قند دفعهنا لهمنا علنى للطاعن 

القضائي يقرّر باستمرار أّن البائع الذي يمتنع من تنجيع سبيل العربون مع أن اإلجتهاد 
 .(1) «البيع يكون ملعما بدفع مضاعف للعربون 

 

حينث »  1986فبراينر  19وجاء في قرار آخر صادر عن المحكمة العليا بتناري  
تبيّن من قراءة القرار المطعون فيت أّن مجلس الجعائر استند في حكمت على القاعدة 

ومنن فلكل متعاقند أن يتنصنل منن البينع، ذا تّم الوعد بالبيع مع العربون التي تنّص ) إ
 «. (2) قّدم العربون يخسرن، ومن قبضت يرد ضعفت(

 

وما يالحن  منن خنالل هناذين القنرارين أّن المحكمنة العلينا قند تبننت النرأي 
أّن الداعي إلى شرعية التعاقند بنالعربون بنالرغم منن عندم ذكرهنا ذلنك صنراحة، إالّ 

تها كانت واضحة على الرغم من عدم وجود نّص آنذاك في القانون المدني ينّضم وجه
 التعاقد بالعربون.

 

حكمة العليا في هذا الصدد، ربما وما يالح  هو قلّة القرارات الصادرة عن الم
يرجع األمر إلى عدم عرض األمر على القضاء، لكون مصاريفت قد تفور مبلنغ العربنون 

 الذي تّم دفعت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ملحنق  -قنرار غينر منشنور  - 14 447، ملف رقم 1979جانفي  31المؤرخ في  -الهرفة المدنية  -قرار المحكمة العليا (1)
 .02رقم 

قنرار غينر  - 43 103، ملنف رقنم 1986فبراينر  19منؤرخ فني  -الهرفنة المدنينة .القسنم الثناني -قرار المحكمة العليا (2)
 .03ملحق رقم  -منشور 
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 : بعد تعديل القانون املدي الفرع الثاي
 

 :التعاقد بالعربون حكِ: بواًل 
 

، المعدل والمتمم للقانون 2005جوان  20المؤرخ في  10 - 05القانون بصدور 
يمنح دفع العربون وقنت إبنرام » التي نصّت على مكرر،  72المدني الذي جاء بالّمادة 

المّدة المتفنق عليهنا، إالّ إذا العقد، لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنت خالل 
قضى اإلتفار بخالف ذلك، فإذا عدل من دفع العربون فقدن، وإذا عدل منن قبضنت ردن 

 .«ومثلت، ولو لم يترتب على العدول أي ضرر 
 

شن ن العربنون، فني وبذلك حسم القانون المدني التردد في أحكنام القضناء 
نها أّن دفع العربون يعني إعطاء ة بسيطة تقبل إثبات العكس، مضمونوافترض قيام قري

 ، أن يعدل عن تنفيذ العقد خالل المنّدة المتفنق عليهناالحق ألي من المتعاقدين في 
أي عنند توافنق اإليجناب والقبنول بنين وقنت التعاقند،  لعربنونيكنون دفنع اأن  شريطة

الحكم الذي ب خذن العدول يختلف بين من دفع العربون وبين من قبضت، الطرفين، ألّن 
 .حدالهذا سندرج كل حالة على 

 

 :حكِ عدول من دفع العربون - ي
 

فإن عدل من دفعنت عنن إذا كان العربون مقابل العدول عن تنفيذ العقد، 
التنفيذ، يكون بذلك استخدم حقا  لت، ولكن إذا تعسف في استعمال هذا الحق، 

ان قيمة يكون مرتبكا لخط  تقصيري، يرتب مسؤولية تقصيرية، باإلضافة إلى فقد
العربون. فالعربون ليس مقابل خط  تقصيري، بل مقابنل العندول وعندم التنفينذ، 

 وهو حق مشروع طالما خلى من التعسف ونيّة اإلضرار بالمتعاقد اآلخر.
 

لكن قد يعارض من تسلم العربون على هذا العدول، كونت جاء بعد فوات 
ا، وأّن العربون جنعء منن النثمن، المّدة المحّددة لت، وأّن العقد أصبح باتا  بانقضائه

وثننم يطالننب بتنفيننذ العقنند عينننا ، أو اللجننوء إلننى القضنناء للحكننم بفسنن  العقنند، 
وبالتالي لنت الحنق فني ، (1)وتعويضت عن الضرر الذي أصابت من عدم تنفيذ العقد

، ويرتب العندول (2)تقاضي تعويض يجاوز قيمة العربون إذا كان الضرر أكبر من ذلك
 مكرر من القانون المدني. 72نية الواردة في المادة آثارن القانو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

منن القنانون المندني،  182يتم تقدير التعويض عن عدم التنفيذ طبقا للقواعد العامنة المنصنو  عليهنا فني المنادّة  (1)

 وهي ما لحق الدائن من خسارة، وفاتت من كسب.
 .243عبد الحكم فودة: المرجع السابق،    (2)
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لمّدة المحّددة لت، انقضى التعاقد وفقد من دفنع العربنون فإذا تم خالل ا
قيمتت، وأصبح من حق من تسلمت دون ربط ذلك بالضرر الذي قد يحدث لنت أو ال 

 يحدث.
 

 :حكم عدول مَ قبض العربون -  
 

عدول من دفع العربون يترتب عليت سنقوط حقنت فينت، أّمنا فني رأينا أّن 
ختلف، ألّن ردّ العربنون فقنط يعنني أنّنت لنم حالة عدول القابض للعربون، فاألمر م

يخسر شيئا ، وعاد إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد على أنّت هو النرافض 
مكرر للقانون المدني  72إلبرام العقد، ومن ثّم أوجبت الفقرة األخيرة من المادّة 

وب رد العربون ومثلت. وإذا كننا بصنّدد عقند وعند بنالبيع منن جاننب واحند ومصنح
بعربون من جانب المشتري، فإّن اإللتعام يقع على البائع الواعد بالبيع، إذ أعلنن 

)دافع العربون( عن رغبتت في الشراء، فنإذا لنم يعلنن المشنتري عنن المشتري 
هذن الرغبة وانقضت المّدة المحّدد للوعند، سنقط العقند، وسنقط بالتنالي حقنت 

دن، والموعود لت هو الذي لم يعبر في استرداد العربون، ألّن الواعد كان على وع
إذا كنان عن إرادتت ولم يستهل المنّدة المتاحنة لنت، فنال تقصنير منن البنائع. أّمنا 

التقصير من البائع، بمعنى أّن الموعود لت )المشتري( عبر عن رغبتت في المنّدة 
 المحّددة إلبرام العقد النهائي، ولكن البائع نكل عن وعدن، فإنت ملعم بردّ العربون

 .(1) وردّ مثلت أيضا، حتى ولو لم يلحق المشتري ضرر من ذلك
 

وبصفة عاّمة، سواء كان العدول ممن دفع العربون أو ممنن قبضنت، فإنّنت 
، ومردّ ذلك أن مرور المنّدة يعنني ثبنات يجب أن يكون خالل المّدة المتفق عليها

المنّدة  بح العربنون جنعء منن النثمن، لكنن منا هنيصنالعقد وصنيرورتت نهائينا ، وي
   المحّددة للعدول؟

 

 : فرتة إبداء الرغبة يف العدولثانياً 
 

إذا كان دفع العربون من أجل منح الحق لكال طرفي العقد في العندول، فإنّنت 
مكنرر منن  72يجب أن يتضمن العقد مّدة محّددة إلبداء الرغبة فيت، فقد نصّت المنادّة 

قندين الحنق فني العندول عننت خنالل لكنل منن المتعا» ... القانون المدني على أنّت 
 ... « المّدة المتفق عليها

 

 وهننذا حتننى يعننرف المتعاقنند مصننير  العقنند عننند انتهنناء المننّدة المحننّددة
 ، والتنني بننال شننك هنني ت كينند التعاقنند، وجعننل اإللتننعام بننت نهائيننا، فننإذا للعنندول

  لننننننم يحنننننندد الطرفننننننان أجننننننال ، فننننننإّن خيننننننار العنننننندول يبقننننننى إلننننننى
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .245م فودة: المرجع السابق،   عبد الحك (1)
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نيّتهما فني التننازل  ىحين تنفيذ العقد، فإذا تّم تنفيذ العقد من الطرفين، دّل هذا عل
على هذا الخيار، وإذا تّم تنفيذ العقد من طرف واحد، سقط خيار هذا الطنرف، وتعنيّن 

ن دفعنت أو ردّ ر إّما تنفيذ العقد أو العدول عننت، وفقند العربنون إذا كناعلى الطرف اآلخ
وإذا اختلف الطرفان فني هنذن المنّدة، فإننت يمكنن اإلحتكنام ، ضعفت إذا كان قد قبضت

، أو اإلحتكننام إلننى أحكننام (1)للقضنناء الننذي يضننع المننّدة المعقولننة المناسننبة للعنندول
الشريعة اإلسالمية الهرّاء، التي جاء فيها ب ّن خيار العدول هو ثالثة أيام، لقول رسول 

 .«إذا ابتعت فقل ال خالبة ولي الخيار ثالثة أيام»  -ى هللا عليت وسلّم صلّ  -هللا 
 

إذا ثبت حسن نيّة الطرفين المشتركة أّن العربون إنّما دفع لت كيد تنفيذ لكن و
العقد ال للعدول عنت، فإنّت يجب وفقا للقواعد العاّمة السير في العقد بتنفيذن كنامال ، 

قي النثمن، والتنعم البنائع بتسنليم المبينع والتقيّند فإذا كان بيعنا  سندد المشنتري بنا
 ا سبق بيانت. مبالضمان، وعند اإلخالل تقع المسؤولية العقدية ك

 

 : مدى ارتباط العربون بالضرر:ثالثاً 
 

يثور التساؤل في هذا الصّدد حول جواز المطالبة ب كثر من العربون في حالنة 
لعقد، فإنّت يخسر العربنون أو ينرّد ضنعفت، تجاوز الضرر لقدرن، فإذا نقض أحد الطرفين ا

وال يرتبط ذلك بالضرر، فسواء تحقق الضرّر أم لنم يتحقنق فنالطرف اآلخنر هنو صناحب 
الحق فيت، وعليت، ال يجوز في حالة العندول أن يطالنب المتعاقند بن كثر منن العربنون، 

عمال حتى ولو تجاوز الضرر مقدار العربون المدفوع طالما ليس هناك تعسف في است
لجبر الضرر إذا عدل الحق، فالبائع مثال  ال يستطيع أن يحتف  بالعربون ويطالب بعيادتت 

المشتري مختارا  عنن إتمنام الصنفقة، ذلنك أّن الطنرفين اتفقنا علنى العربنون مقندما  
مقابل العدول، ويعلم كل منهما أّن هذا العقد معرض في أي لحظة خالل مدة متفنق 

 عليها لإللهاء.
 

ليتناسب مع حجم الضرر جائع فقط عند ثبات بعيادة العربون أو إنقاصت  والقول
العقد، فإذا انقضت المّدة المتفق عليهنا دون عندول، فّإننت يتعنيّن تنفينذ العقند، فنإذا 
رفض أي من المتعاقدين التنفيذ، كان للطرف اآلخر المطالبة بتنفينذ العقند أو فسنخت 

ي حجنم الضننرر وقند يعينند عنن العربننون منع التعنويض، والتعننويض عندئنذ قنند يكنون فنن
 .ليتناسب مع الضرر، فهذا ما تقضي بت القواعد العاّمة  للمسؤولية العقدية
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وكنتيجة لما سبق، فإنّت إذا كان العربون مقابل العدول عن تنفيذ العقد، فنإّن 
بنذلك قند اسنتعمل حقنا  لنت، ولكنن إذا تعسنف فني من عدل عن إتمام العقد يكنون 

استعمال هذا الحق يكون مرتكبا  لخط  تقصنيري يرتنب مسنؤولية تقصنيرية باإلضنافة 
 إلى فقدان قيمة العربون.

  

التنفينذ، وهنو فالعربون ليس مقابل خط  تقصيري، بل مقابنل العندول وعندم 
اآلخنر، وبالتنالي فنإّن  حق مشروع طالما خنال منن التعسنف ونيّنة اإلضنرار بالمتعاقند

العربون يستحق ولو كان العدول لم يرتب أي ضرر، أو رتب ضنررا  أقنل، كنذلك إذا كنان 
الضرر الذي رتبت العدول أكبر من قيمة العربون، فهنذا العربنون هنو مقابنل السنتعمال 

ء كان أقل أو أكبر منن قيمنة حق العدول أيّا  كان وضع الضرر تحقق أو لم يتحقق، سوا
 .الضرر
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 : التكييف القانوي للتعاقد بالعربوناملطلب الثال 
 

بعد أن وصلنا من خنالل منا سنبق دراسنتت إلنى أحكنام وأثنر العربنون علنى 
مكرر من القانون المدني، وكذا منا تقضني بنت  72التعاقد حسب ما تقضي بت المادّة 
لن تكتمل دون التعرف على التكيينف ّن دراستي أحكام الشريعة اإلسالمية الهراء، فإ

الذي يمنحت القانون للتعاقد بالعربون، وال غرابة أنّت كان أيضا محنل جندل بنين فقهناء 
المتضاربة، إرت ينت القانون، فكل منح لت تكييفا  مميعا  عن اآلخر، ولتداعيات هذن اآلراء 

وهنذا منا س عرضنت  صل في نهاية المطاف علنى تنرجيح إحنداهما،عرض مختلفها أل
 خالل هذا المطلب.

 

 التعاقد بالعربون عقد معل  على شرط: الفرع اّْول 
 

يرى بعض الفقهاء أّن التعاقد بالعربون فني حقيقتنت معلنق علنى شنرط، ثنّم 
اختلفوا فيما بينهم حول طبيعة ونوع الشرط المعلق. هل هنو شنرط واقنف أم شنرط 

 فاس ؟
 

 عل  على شرط واقف: التعاقد بالعربون عقد مبواًل 
 

أن التعاقد بالعربون، أنّت عقند معلنق علنى شنرط  (1) يقول أصحاب هذا الرأي
ضا المتعاقدين بالعقد لنيس نهائينا، والندليل ألن خيار العدول يدل على أّن ر، (2) واقف

ال ينت  آثارن، حتى يسقط خيار العدول بعندم اسنتعمالت فني على ذلك هو أّن العقد 
، وعندئذ يحسب العربون من أصل (3) فتتحقق هذن اآلثار ب ثر رجعي األجل المحدد لت،

 الثمن ويستقر التعاقد ويصبح الرضا نهائيا.
 

أّما إذا حدث العدول خالل الفترة المحددة، فإّن الشرط الواقف يكون متخلفنا ، 
يتعلنق بنإلعام الطنرف النذي عندل عنن ومن ثّم ال يرتب العقد آثارن القانونية، إالّ فيمنا 

التعاقد ب ن يتحمل خسارة العربون الذي دفعت إذا كان مشتريا ، أو يردّن ومعت مثلت إذا 
 كان بائعا.
 

 فاسخ: التعاقد بالعربون عقد معل  على شرط ثانياً 
 

 ذهننب بعننض الفقهنناء إلننى أن التعاقنند بننالعربون يمكننن اعتبننارن عقنند مقتننرن 
 ة معيننننة،عننندول أحننند المتعاقننندين عنننن العقننند فننني مننندّ بشنننرط فاسننن ، هنننو 

 
 
 
 
 
 
 

 وهو رأي كّل الفقهاء في فرنسا. (1)
من المقرر قانونا  أّن اإللتعام يكون معلقا إذا كان وجودن أو زوالنت مترتبنا علنى أمنر مسنتقبل، وممكنن وقوعنت، ومنن  (2)

ي علنى عنالنالمقرر أيضا أّن اإللتعام المعلق على شرط واقف ال يكون نافذا إلنى إذا تحقنق الشنرط، ومنن ثنّم فنإن 

، 1988ننوفمبر  15منؤرخ فني  53 461ار المطعون فيت يخرر القانون، غير مؤسس يسنتوجب رفضنت. قنرار رقنم القر
 .139   03، العدد 1993مجلة قضائية لسنة 

 .52خليل أحمد حسن قدادة: المرجع السابق،    (3)
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فإذا مرّت المّدة ولم يعدل أي من المتعاقدين عن التعاقد، فقد تخلف الشرط الفاس ، 
العقد مرتبا آلثارن القانونية، أّما إذا تحقق الشرط الفاس  بالعندول خنالل األجنل وضّل 

المحّدد، فإّن ذلك يؤدي إلى زوال العقد ب ثر رجعي، ومن ثّم يخسر العربون من دفعت، 
 .(1) ويردّن ومثلت من تسلمت

 

 : النقد 
 

اعتبنار ال يمكنن أنّنت إلنى يرى أغلبية الفقهاء ومن بينهم األستاذ السنهوري 
التعاقد بالعربون عقد معلق على شرط سواء كان واقفا  أو فاسخا ، والسبب في ذلك 
أنّت لو استعمل أحد المتعاقدين حق العندول عنن العقند، فسنيؤدي ذلنك إلنى إنهينار 

ت صيل  بالعقد وزوال جميع اآلثار التي تكون قد ترتبت عليت ب ثر رجعي، وبالتالي يصع
 لتعام منال، أو بمعنى آخر فإنّت ال يبقى ثمة أي سند قانوني (2) اإللتعام بدفع العربون

 72رجع في العقد ب ن يدفع قيمة العربون أو ضعفت إلى المتعاقند اآلخنر وفقنا للمنادّة 
 مكرر من القانون المدني.

 

 : التعاقد بالعربون يتضمن اتفاقني متميزينالفرع الثاي
 

اقد بالعربون عقد يتضنمن إتفناقين إلى القول ب ّن التعالفقهاء من بعض  تجتي
متميعين، أولهما اإلتفار على أن العقد مقترن بشنرط فاسن  أو واقنف حسنب قصند 
المتعاقدين، والثاني إتفار على إنشاء إلتنعام بندفع منا ينوازي قيمنة العربنون مقترننا  
بشرط عكس الشرط األوّل، أي شنرط واقنف إن كنان األوّل فاسنخا، وفاسن  إذا كنان 

إن تضمن شنرطا  فاسنخا ، فإننت إن . فعلى سبيل المثال فإّن عقد البيع (3) اقفااألوّل و
تحقق انعدم البيع، وتحقق بذلك أيضا الشرط الواقف لإللتعام بالعربون، وصنار العربنون 

 واجبا في ذمة من عدل.
 

البيع ب ثر رجعي وتحقنق أيضنا  نفذأّما إذا كان الشرط واقفا  للبيع، فإن تحقق 
س  لإللتعام بالعربون، صار هذا اإللتعام كن ن لنم يكنن، وإن تخلنف الشنرط الشرط الفا

الواقف للبيع، صار البيع ك ن لم يكن، وتخلف أيضا الشرط الفاسن  لإللتنعام بنالعربون، 
 وصار هذا اإللتعام مستحق األداء نهائيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .75عبد الحكم فودة: المرجع السابق،    (1)
 .53المرجع السابق،   خليل أحمد حسن قدادة:  (2)
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 : النقد 
 

يعترض على هذا التكييف ب نّت إن اسنتقام فني حالنت اعتبنار العندول شنرطا  
عندم العندول شنرطا  واقفنا  لنت، ألّن  اعتبنارفاسخا  للبيع، فإنّت ال يسنتقيم فني حالنة 
كّل من الطرفين تحت شرط فاسن ، هنو  اإللتعام بالعربون يعتبر عندئذ مقررا  في ذمة

عدم العدول، ويقتضي ذلك أنّت يجوز لكل من الطرفين منذ إبرام العقد أن يطالب اآلخر 
د البيننع، وهننو أمننر غيننر كننعنندم العنندول وت بقيمننة العربننون علننى أن يننردّن إذا تحقننق 
 .(1) مستساغ وهو أيضا مخالف إلرادة العاقدين

 

 إ تيار بون بدل يف التزا  : التعاقد بالعر الفرع الثال  
 

بنديال   وهو الرأي الذي ينادي بت األستاذ السنهوري، من اعتبار العربون محال  
تبرأ ذّمة المندين سنواء كنان بائعنا أو مشنتريا، منن محنل إلتعامنت  (2) في إلتعام بدلي

األصلي في العقد المدفوع فيت العربون، إذا تنازل عن العربون إذا كان هنو المشنتري 
مدين والرافض إلتمام التعاقد، أو ردّن وردّ مثلت للطرف اآلخر إذا كان المدين والرافض ال

 . (3) إلتمام التعاقد هو البائع
 

فالمدين في عقد البيع منثال  قند يكنون البنائع وقند يكنون المشنتري، ومحنل 
وهذن محال أصلية ولكنن لهنا بنديل إلتعام البائع هو التسليم ونقل الملكية والضمان، 

المحنل األصنلي وتنفينذ المحنل  عندم تنفينذمنن واحد هو العربنون، ويمكنن العربنون 
 .(4) البديل، والنتيجة صحيحة، وهي انقضاء إلتعام المدين

 

مصنندرن اإلتفننار الصننريح الننوارد فنني العقنند مننن أّن  ختينناريوهنذا اإللتننعام اإل
الضنمني قهما الهدف من العربون إعطاء الحق للطرفين في العدول عن العقد، أو إتفا

مكنرر  72إن سكتا عن ذلك، إذ يفهم من هذا السكوت أنهما أحناال إلنى ننّص المنادّة 
 من القانون المدني، التي تعطي داللة العدول للعربون.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .77سليمان مرقس: المرجع السابق،    (1)

 المشنرّعصنطلح النذي اسنتعملت اإللتعام البدلي هو المصطلح المسنتخدم فني القنانون المندني المصنري، أّمنا الم (2)
منن القنانون المندني، وهنو لنيس محنل اإللتنعام األصنلي، لكننت  216الجعائري هو اإللتعام اإلختياري، طبقا  للمنادّة 

 .شيء آخر يحل محل اإللتعام األصلي، بحيث تبرأ ذّمة المدين إذا أوفى بت 
 .1هامش  264عبد الرزار السنهوري: الوسيط، الجعء األوّل،    (3)

 .195بد الحكم فودة: المرجع السابق،   ع (4)
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 :ماه ينوأنا بدوري أميل إلى الرأي الذي نادى بت األستاذ السنهوري، لسبب

 

دفع العربون يقصد بت إعطاء الطرفين حرية العندول عنن التعاقند، بحينث  -1
يخسرن من دفعت إذا كان هو من عدل، أو يردّن مع مثلت إذا كان القابض 

 .ختياريربون يتفق قطعا  مع أحكام اإللتعام اإلهو من عدل، وبذلك الع
 

، أّن من يرفض إتمام العقد مع ختياريمناط اتفار العربون مع اإللتعام اإل -2
أنّت إلتعام أصلي، يستطيع بندال  منن الوفناء بنت أن ينؤدي العربنون، فتبنرأ 

 ذّمتت من تنفيذ العقد، فيقوم العربون مقام المحل األصلي.
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 اخلامتـــة :
 

تننناول هننذا البحننث التعاقنند بننالعربون بوصننفت إتفاقننا   تمهيننديا  إلبننرام العقنند، 
فمرحلة التمهيد للتعاقند مرحلنة بالهنة األهمينة، فعلنى ضنوئها تتحنّدد أبعناد التعاقند 
النهننائي وكيفيننة تنفيننذن، فالرغبننة فنني تحقيننق المصننالح المشننتركة هنني أن يننرتبط 

 بعقد تمهيدي، توضّح فيت الشروط الجوهرية للعقد النهائي.الطرفان 
 

فاء مسنحة منن الجّدينة ضنوقد يدفع أحد المتعاقدين عربونا  للطنرف اآلخنر إل
على التعاقد، تحملت على التفكير مليّا قبل التراجع عن التعاقند، إذ أّن ذلنك سنيؤدي 

ن، أو ردّن منع مثلنت إذا إلى فقدان العربون إذا كان من يرغب في التراجع هو النذي أدا
 كان هو الذي قبضت.

 

بحث أن التقنيات المدنية المقارنة راوحت في أخذها بالداللنة هذا الوقد بيّن 
الجعائري أخذ  المشرّعالتي تضفيها على التعاقد بالعربون بين العدول والبتات، إالّ أّن 

كس، إذا وجد إتفنار بنين بداللة إمكانية العدول وجعلها قرينة قانونية قابلة إلثبات الع
 الطرفين يقضي بخالف ذلك.

 

ية فني العقنود بوصنفها أصنال  ئاضنوإذا كان القانون المدني قد أخنذ بمبندأ الر
عاّما ، فإنّت استثنى من ذلك العقود المتعلقة بالعقارات والمنقوالت التني يحتناج نقنل 

بنون المرافنق خاصة، األمر النذي يثينر التسناؤل حنول حكنم العرملكيتها إلى شكلية 
 المشنرّعلمثل هذن العقود، التي لم تستوفي الشكل الذي فرضت القانون، فإذا كنان 

الجعائري قد قنن التعاقد بالعربون، فلماذا لم ينظم كافة أحكامت، السيما في العقنود 
 الشكلية كما سبق بيانت؟

 
 
 وتّم بحمد هللا.          
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 املراجــع :
 

 الكتب الفقهية :بّواًل 
 

قنام بنشنرن عبند  -القوانين الفقهينة  -بن جعئ  محّمدأبو القاسم  
 -تونس  -األمين الكتبي  محّمدللعام الشريف وا - الرحمان بن حمدن

 بدون طبعة.
 

بدية المجتهد ونهاية  -بن أحمد بن رشد القرطبي  محّمدأبو الوليد  
الطبعنة الثانينة  -ينة مكتبنة الكلينات األزهر -الجعء الثاني  -المقتصد 

 .م1983
 

بلنوغ المنرام منن أدلنة  -أحمد بن علي العسقالني ) ابن حجنر (   
دار الكتناب  -رضوان  محّمدحقق أصولت وعلق عليت رضوان  -األحكام 
 بدون طبعة. -لبنان  -بيروت  -العربي 

 

 -دار الفكنر  -الجعء الثالث  -الشرح الكبير  - محّمدالدردير أحمد بن  
 .م1998طبعة  -لبنان  -بيروت 

 

الشنرح الكبينر علنى منتن  -شمس الندين بنن قدامنة المقدسني  
طبعنة  -لبننان  -بينروت  -دار الكتناب العربني  -الجعء الرابنع  -المقنع 
 .م1983

 

المقدمات والممهدات لبينان منا اقتضنتت  -بن أحمد بن رشد  محّمد 
األحكننام الشننرعيات والتحصننيالت المحكمننات رسننوم المدونننة مننن 

 بدون طبعة. -لبنان  -بيروت  -دار الفكر  -ألمهات مسائلها المشكالت
 

فقت المعامالت المالية وأدلتنت عنند  -نصر سلمان وسعاد سطحي  
 .م2002الطبعة األولى  -غرداية  -المطبعة العربية  -المالكية 

 

  : احلدي اً نيثا
 

 دار -الجنعء الرابنع   -: مواهب الجليل لشرح مختصنر خلينلالحطاب 
 م.1994طبعة  .لبنان ،بيروت -الفكر

 

شنرح العرقناني  :بن عبد الباقي بن يوسنف العرقناني محّمداإلمام  
 ،بينروت -الجنعء الثالنث -دار الكتب العلمية  -على موط  اإلمام مالك 

 بدون طبعة. .لبنان
 

شنرح فني ) الشنوكاني (: نينل األوطنار  محّمدبن علي بن  محّمد 
 بيروت،لبننان. -األخينار. دار الفكنر يد سنار منن أحادينث خيمنتقى األ

 بدون طبعة.
 

 الرتاجِ: اً ثالث
 

الجعء التاسع  -بن مكرم بن منظور : لسان العرب  محّمدأبو الفضل  
 .م1996دار إحيناء التنراث العننربي، بيننروت، لبنننان. الطبعة األولى  -
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طبعننة ال -الجننعء الثالننث  -مرتضننى العبينندي : تنناج العننروس  محّمنند 
 األولى.

 

 -بن يعقوب الفينروز أبنادي : القناموس المحنيط  محّمدمحي الدين  
دار إحيننناء التنننراث العننننربي، بيننننروت، لبنننننان.الطبعة  -الجننعء األوّل 

 م.1991األولى 

 

 : النصوص القانونيةرابعاً 
 

المتضنمن القنانون  1975سنبتمبر  26المؤرخ في  58-75األمر رقم  
 20المؤرخ في  10-05بموجب القانون رقم  المدني، المعدل والمتمم

 .2005جوان 
 

 الكتب القانونية:  ام اً 
 

أنور طلبة: الوسنيط فني القنانون المندني، الجنعء الثناني، )العقنود  
 م.1993القاهرة. طبعة  -المسماة(، عالم الكتب

 

بلحنناج العربنني : النظريننة العاّمننة لإللتننعام فنني القننانون المنندني  
 -ول، التصرف القانوني ) العقد واإلرادة المنفردة ( الجعائري، الجعء األ

 م.2001بن عكنون، الجعائر. طبعة  -ديوان المطبوعات الجامعية 
 

خليننل أحمنند حسننن قنندادة : الننوجيع فنني شننرح القننانون المنندني   
بن  -ديوان المطبوعات الجامعية  -عقد البيع  -الجعائري، الجعء الرابع 

 م.1996الجعائر. طبعة عكنون، 
 

رمضان حاف  عبد الرحمن الشهير بالسنيوطي : نظرينة الهنرر فني  
الطبعننة  -دار السننالم للطباعننة النشننر والتوزيننع والترجمننة -البيننوع 
 م.2005األولى 

 

رمضان أبو السنعود : المنوجع فني شنرح العقنود المسنماة "عقنود  
البيننع والمقايضننة والت مين")دراسننة مقارنننة فنني القننانون المصننري 

 بينروت، لبننان. طبعنة -لّدار الجامعية للطباعنة والنشنر ا -واللبناني( 
 م.1994

 

 -عنالم الكتنب  - "عقند البينع" سليمان مرقس : العقود المسنماة  
 .م1980القاهرة.طبعة 

 

عبد الرزار أحمد السنهوري : الوسيط في شنرح القنانون المندني  
عربي دار إحياء التراث ال -األجعاء " األول، الثاني والسادس"  -الجديد 

 بيروت، لبنان. بدون طبعة. -
 

 -عبد الرزار أحمد السنهوري: مصادر الحق في الفقت اإلسنالمي  
 بيروت، لبنان. بدون طبعة.  -الجعء الثاني  -دار إحياء التراث العربي. 

 

عبد الحكنم فنودة : الوعند والتمهيند للتعاقند والعربنون وعقند البينع  
 .م1992 دار الكتب القانونية. طبعة -اإلبتدائي 
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دينوان المطبوعنات  -علي علي سليمان : النظرية العاّمة لإللتنعام  
 م.2003بن عكنون، الجعائر. الطبعة الخامسة  -الجامعية 

 

 -دار الفكنر العربني  -عبد الناصر توفيق العطار : شرح أحكام البينع  
 .بيروت، لبنان. بدون طبعة

 

ة اإلسنالمية عبد المننعم فنرج الصنّدة : نظرينة العقند فني الشنريع 
القناهرة. بندون  -دار النهضنة العربينة  -والقانون الوضعي، الجعء األول

 طبعة.
 

أبو زهرة: الملكية ونظرية العقد في الشريعة اإلسالمية. دار  محّمد 
 الفكر العربي، بيروت، لبنان. بدون طبعة.

 

صنبري السنعدي: شنرح القنانون المندني الجعائنري، الجنعء  محّمد 
 .2004واإلرادة المنفردة( دار الهدى، الطبعة الثانية األوّل، )العقد 

 

دار هومنة  -لحسين بن الشي  آث ملويا : المنتقى في عقد البينع  
 .م2005بوزريعة، الجعائر.طبعة  -للطباعة والنشر والتوزيع 

 
 

 : اجملالت القضائيةسادساً 
 

 .1، العدد 1992مجلة قضائية  
 

 .3، العدد 1992مجلة قضائية  
 

 .2، العدد 1994ضائية مجلة ق 
 

 البـوث واملواقع اَلكرتونيةسابعاً : 
 

   ،أبو عبد الرحمان عدالن بنن علني األحمندي: بحنث حنول العربنون 
 الموقنننننننننع اإللكترونننننننننني .ملتقنننننننننى أهنننننننننل الحنننننننننديث

www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.thp   
 

 الموقننننع اإللكتروننننني .الموسننننوعة الفقهيننننة الجننننعء التاسننننع 

www.islam.gov.kw/books/mosoaa/009.doc  
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 سر ــــفهال
 01 _______________________________________________________________________المقدمة 

 04  ___________________________ وتفرقتت عن غيرن من المفاهيم القانونية العربونتعريف الفصل األول: 
 05 _________________________________________________لعربون المبحث األول: تعريف ا 
 06 ______________________________________المطلب األول: التعريف اللّهوي للعربون   
 07 __________________________________المطلب الثاني: التعريف اإلصطالحي للعربون   
 07  _________الحي للعربون لدى فقهاء الشريعة اإلسالميةالفرع األوّل: التعريف اإلصط   
 08  _______________   الفرع الثاني: التعريف اإلصطالحي للعربون لدى فقهاء القانون   
 10 ____________________________المبحث الثاني: تفرقة العربون عن غيرن من المفاهيم القانونية  
 10 ______________________________________والوعد بالتعاقد  المطلب األوّل: العربون  
 10 ___________________________________ الفرع األوّل: تعريف الوعد بالتعاقد   
 12 __________________________ الفرع الثاني: اآلثار المترتبة على الوعد بالتعاقد   
 13 ____________________  بالعربون والوعد بالتعاقدالفرع الثالث: الفرر بين التعاقد    
 14 ____________________________________ المطلب الثاني: العربون والشرط الجعائي  
 14 __________________________________ الفرع األوّل: مفهوم الشرط الجعائي   
 15 _________________________ نالفرع الثاني: الفرر بين الشرط الجعائي والعربو   

 16 _______________________________ الفصل الثاني: أحكام التعاقد بالعربون في الشريعة و القانون
 17 _______________________________ المبحث األول : التعاقد بالعربون في الشريعة اإلسالمية 
 18 ______________   ن في ضّل الشريعة اإلسالميةالمطلب األول: مدى جواز التعاقد بالعربو  
 18 _________________________________________ الفرع األوّل: رأي الجمهور   
 20 ________________________________________ الفرع الثاني: رأي الحنابلة   
 21 ______________________الفرع الثالث: مناقشة أدلة الطرفين وترجيح أحد الرأيين    
 23 _____________________  المطلب الثاني: داللة التعاقد بالعربون في الشريعة اإلسالمية  
 23 ____________________________________________* ت قيت خيار العدول    
 24 _____________________المطلب الثالث: مجال التعاقد بالعربون في الشريعة اإلسالمية   
 25 __________________________________المبحث الثاني : التعاقد بالعربون في القانون المدني  
 27 _______________________________________المطلب األول: داللة التعاقد بالعربون   
 27 _______________________الفرع األوّل: التعاقد بالعربون داللة على ت كيد العقد    
 29 ______________________الفرع الثاني: التعاقد بالعربون داللة على جواز العدول    
 30 ______   الفرع الثالث: داللة التعاقد بالعربون تستند إلى النيّة المشتركة للمتعاقدين   
 32 _______________________________________المطلب الثاني: أثر العربون في العقد   
 32 ________________________________الفرع األوّل: قبل تعديل القانون المدني    
 34 _______________________________الفرع الثاني: بعد تعديل القانون المدني    
 34 ___________________________________أوالّ: حكم التعاقد بالعربون     
 34 _________________________حكم عدول من دفع العربون  -أ        
 35 _________________________حكم عدول من قبض العربون  -ب     
 35 _____________________________ثانيا : فترة إبداء الرغبة في العدول     
 36 ________________________________ثالثا : مدى ارتباط العربون بالضّرر     
 38 ______________________________المطلب الثالث: التكييف القانوني للتعاقد بالعربون   
 38 _______________________الفرع األوّل: التعاقد بالعربون عقد معلق على شرط    
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 38 ___________________أوال : التعاقد بالعربون عقد معلق على شرط واقف     
 38 ___________________يا : التعاقد بالعربون عقد معلق على شرط فاس  ثان    
 39 ______________________الفرع الثاني: التعقد بالعربون يتضمن إتفاقين متميعين    
 40 _______________________الفرع الثالث: التعاقد بالعربون بدل في إلتعام إختياري    

 42 ___________________________________________________________________الخاتمة 
 43 ___________________________________________________________________المراجع 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


