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 بسم هللا الرمحن الرحيم                               
 

احلمددهلل ر  ا ااملددوال الااوددسال الااىددسر  اددب اءددامل الني نددوا الاااوددال ني ن ددو  مددهلل ال اددب  ادد  
 الصح   امجملل ... امو بملهلل: 

 هذا حبث كت ت  يف ابا مهم من ابواا اافق  اإلوسمي الهو ااملاااي الاحكومهو .ف   
  ابالحيوي اا حث 

 ااقهللمة .  -1
 ااتمهنهلل الفن  مطا ون :  -2

 ااطاب الالل : تملايف ااملاااي اغة .
 ااطاب ااثوين : تملايف ااملاااي اصطسحوً.

 اا حث الالل : حكم ااملاااي 
 اا حث ااثوين : ءاالط ااملاااي . 

 اا حث ااثواث :  ل اااخوة يف بنع ااملاااي . 
 اا توئج 
 اخلومتة . 
 اافهاس .
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 تعريف العرااي, وفيه مطلبان: تمهيد وحيتوي علىال
 

 املطلب األول: تعريف العرااي لغة:
ااملاية يف اااغة: مشتقة من ااتملاي الهو ااتجاد لجل اهنو  ايت الجتادت  ن حكم ابقي     

 اا ىتون
ااملايدددة فملاندددة عملدددو مفملوادددة الهدددي كدددل ءددديا افددداد مدددن مجادددة ال  دددو جدددوا يف اىدددون ااملددداا       

 . (1)فنهو اهلوا لهنو افادت فوو ت يف  هللاد المسوا كوا طنحة الالكناة   ا هد ً دخات 
  ومدو مثاهدو اد  فنجملدل  توجدو  جدس صدوح هو يملايهدو اا خادة اامَلاِيَّدة   ال : قول يف ااو وح اا ري   

 (2) مفملواة عملو فملناة فهي أيتنهو اي فنملاالهو
 مثددا اي ددع  ذا هَلِ َددة   اال حلامددة ااىددوالمة  ددن   زِاَددت   ااددي:  ااملايّددة الااّ خاددة : قددول اخلانددل بددن ا ددهلل

  (3) َ اااي:  الجيمع اا َّخلِ 
 (4) ا االا صوح هم تاكوه  :قول يف ااقوموس احملنط

 
 

 ذلك:وأّما عن سبب تسميتها ب
 الحيتمدل ان تكدون قودهلله  ذا يملدااله  دااه مدن مفملوادة عملدو فملنادة ةالااملايد  ثدري: قول ابدن الفقهلل 
 (5) خاجت اي ااتحامي مجاة من  ايت كأهنو  ثوب  خاع  ذا يملاى  اى من فو اة ملوع فملناة

 
ثددري  اندد    ددة ب مددن ودد ب تىددمنة ااملدداااي بددذا  هددو احددهلل القددول يف ذادد  ذكدداه ابددن ال المددو

 الاءهاهو

                                                

 (15/44اىون ااملاا البن م ظو  ، )   ( 1)

 467خمتو  ااوحوح ص (2)
 512(  الانيظا ااتملو يف اام والي ص2/232ملل )اا ( 3)
 (1690ااقوموس احملنط ) ( 4)
 (8496( الانيظا اتج ااملاالس )3/452اا هوية يف غايب احلهلليث)  (5)
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 ااددثمن مدن  ايددت لهندو مسنددت بدذا  الذكدا ابدن  ءددهلل يف ود ب تىدمنتهو بددذا  قدوال فقدول  
 الااملدر ااقدونيع الاطملمدوا   :تملدوى قوا  الم   وأات   ذا ا االه اااجل  االت من ذالمأخو   هنو القنل
   (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                

 915تههلل صبهللاية اجمل ( 1)
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 :الفقهاء اصطالحاملطلب الثاين:العرااي يف 
: هي ان يملاى اااجل اااجل مثا خناة مدن خناد  الال يىدام ذاد  د ي دهللال اد  ان  قال احلنفية    

 (1)حيت س ذا  اليملطن  بقهلل  مو اله   ا  من اااطب خباص  متااً.ياجتع تا  اهل ة فاخص ا  ان 
 اند  د يتدأذى ااملداى بدهللخول ااملداى ان يملداى اااجدل اااجدل اا خدل ااملاية   : قال املالكية   

 .(2) فاخص ا  ان يشريهو اي  ط و م   بتما اال ايبس
 

ن اافدداا ااددذي مددويز بددل مددن تملايددف الح ددومل الااواكنددة ااملددااي تقددو ا نيظددا م هلددو  ال ا ويظهررر
ااواكنة  هللالا  دفع صوحب اا خاة اااطب ااطدامل ااثدوين مقوبدل ااتمدا بنملدو حقنقندو  ااقوال ان

  اب اصاهم بازالر اهل ة اباو هلل فأجوزالا ااوو ال ال اوا اا ووص ااوا دال  انهو. اب و
 

 حقنتد  اى كونيد  ه دة بنملو حقنقنو الا و  هللاله بنملو جموزا  يل يف ذا  ام يملتربالافالح ومل  امو   
. 
 ب  ضددي ااوطددأ يف انيددس بددن موادد  ذكدداه مددو   ددهللا ااملايددة تفىددري القددول يف بددهللائع ااودد وئع:   
 يثقدل د املنواد  ياقطهمدو خناتدل اال خنادة مثاال م هو  جس فنملطي خننل ااجل يكون ان هو ال    
 اا خدل  صداار   دهلل متداا عكناتهدو يملطند  ان  ادب   هو ا  يتجوالز ان فنىأا  حوئط  دخوا   ان 
 ودام ءدوا فدنن اا خدل اودوحب كاد   ااتمدا بدل ه واد  بندع ال لني    هللا ب  أبس ال مو ذا  ال
 اا ندع بودو  اتودو ه بنملدو اادااالي مسدوه انيد   ال ااتمدا من عكناتهو ا طوه ءوا  ن ال اا خل مثا ا 
 فكندف ااقد   نيملدهللارال اد  ااملداى مياكد  مل انيد  تداى اال  طندة هدو بدل حقنقدة بنملدو يكدون ان ال

 (3) بنملو جيملل
 قدددول اغدددة ااملطندددة هدددي ااملايدددة  الب دددو قدددوهلم هدددذا  ادددب ااتفىدددري اااغدددوي قدددول صدددوحب اا دددهللائع: 

 :     ب  ضي اثبت بن حىون

 (4) اجلوائح ااى ل يف  اااي اكن ال...   نةح   ال ال بى هوا انىت 

                                                

 (4/419بهللائع ااو وئع ) ( 1)
 (2/324ااتمهنهلل ) (84/3(  الانيظا ااهللالنية )3/152اازطأ )    (2)
 (4/419) بهللائع ااو وئع ( 3)
 (4/419بهللائع ااو وئع ) ( 4)
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  اددب اباتمددا اا خددل  اددب ااطددبا بنددع الهددو ااملدداااي): قددول ااشددريازي فقرردالشررافعية  وأمررا عنررد
 (1)(خاصو ال ض

 
هددي بنددع اااطددب يف  نالس اا خددل خاصددو عثادد  مددن ااتمددا كددنسً فنمددو  ):بقددوهلم وعرفهررا احلنابلررة

الهدو اادذهب   دهلل احل وبادة  .(2)(دالن مخىة اال وق ان ب  حوجة  ى اكل اااطب الال مثن مملد 
 .ال انهو اكثا الصحوا

ى مملو مقو ا ااتفىري ااذي ذكاه ااواكنة ااملو ية قول  اة تشري  الاية اخاى   هلل احل وب المثة  
 ابن اال - ااجو  اااجل يهب ان ااملاية:  ااقووم ابن ال و هللىابن   الاية يف قول) : اااداالي
 (3)(ااافق متاا خباصهو ي نملهو ان ا  فاامهوا اازكوال فن  جتب موال الاا خاتل اا خاة - ااملم

 مذهب ااواكنة يف كون اا نع من ااطامل ااثوين جيوز ااواهب الاغريه. اال اهنو كمو يظها تفو ا
 

 :أقرب املعاين السالفة ملراد الشارع
بملدهلل هدذا ااطداح اجملمددل ا قدوال ااىدوبقة يف ااقودود عملددو ااملداااي اصدطسحوً حيىدن ب ددو ان      

يدث مدن احود ني     ى اوملهلل تاد  االصدطسحوت الااودقهو عقودود اا د  صداب ب  اند  الودام
 من حكم اازاب ة ف قول: ااملاااي ااىتث وال

قهلل اقا فقهوا ااذاهب يف اجلماة بوجود اااخودة يف ااملداااي  ال اهندم قدهلل يفدوا يف تفىدري اادااد    
 هبو م وحي  هللال مادهو  ى م حنل . 

 
) مددن كدون ااقودود اباملدداااي اف ذكداهااىدو الااواكنددة الح دومل : م حدب املنحر  األول

  :قوهلم  اب الم و (ااوهوا هللال ااتما ابااطب ب
 ااتفىري اااغوي .(1

                                                

 (2/26ااهذا )  ( 1)
 ( 5/29ااشاح ااك ري  اب منت ااق ع البن قهللام  )( 2)
 (5/29االنيوومل )  ( 3)
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ااملطندة اال تطادق ااملايدة ءدا وً  يف اااغة عملدو )النيوقش أبني  ال يازر من كون اصل ااملاية
 . (1) اب صو  اخاى ااملاية(

 
 . -الهذا مأخذ موا  –هو ااشهو    هلل اهل ااهللي ة  ( اني 2

)ااملايدة ان يشدري اااجدل  :النيوو ي تفىري ااملاية النيوقش أبني  ال د  ن حيىي بن وملنهلل
 .(2)مثاات اا خست اطملور اها   ط وً(

 
ااىدددواف ذكددداه )  دددهللر اءدددراط وددد ق اهل دددة جلدددواز م حدددو ااشدددوفملنة الاحل وبادددة  املنحررر  الثررراين :

 اوا اقوهلم . هللالاوت االوت هللال (
 ذا ااقولالاملاي اووا كسمو البن اا ذ  ذكا فن  اهم مىت هللات هبهللالالت 

 
مدا يف افدو الاحددهلل يدة هدو اادذي هندب  دن بندع ااثمدا اباتاادذي  خدص يف ااملا  * قرال ابرن املنرذر

 .....من  الاية مجو ة من ااوحوبة 
الالصل يف االوتث وا احلقنقة الكون قات  ) ني  او كون ااااد اهل ة او اوتثت ااملاية من اا نعد ا 

 ااىتثو جزا من ااىتثو م  (
ااخوددة، الاااخوددة ال تكددون  ال يف ءدديا ن ددوا الاا ددع   ددو كددون يف اا نددع ال اهل ددة. اللنيدد   ددرب اب

 (اصس فوهل ة مل مت عقات )
 (ا. هد.(3)الأبهنو قنهللت خبمىة االوق اال مو دالهنو الاهل ة ال تتقنهلل

من تفىدري غدريهم ادو ذكدااله مدن  قات الاملل تفىري ااشوفملنة الاحل وباة هو اقاا اقوود ااشو ا
 نست.اداة التملا

 : حكم العرااي:ولاملبحث األ
 

 اختلف الفقهاء يف حكم العرااي على قولني : 
                                                

  ( . 4/392فتح اا و ي )( 1)
  ( . 2840) كتوا اا نوا ابا حتامي بنع اااطب اباتما اال يف ااملاااي  صحنح مىام( 2)
 (  . 362/  5نينل الالطو  )( 3)
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حنددث قوددا ااملايددة  (1)يب حنيفررةأ، وهررو قررول  جررواب بيررع العرررااي قررالوا بعررد : القررول األول 

 اب اهل ة الهدي ان يملداى اااجدل اااجدل مثدا خنادة مدن خناد  الال يىدام ذاد  د ي دهللال اد  ان ياجتدع 
 ا  ان حيت س ذا  اليملطن  بقهلل  مو اله   ا  من اااطب خباص  متااً. تا  اهل ة فاخص 

 
 ذ قدددهلل خوددوا ااملو يددة بودددو ال مملن ددة ا تربالهدددو بنملددو حقنقندددو  وهررو قرررول املالكيررة :القررول الثررراين

 ااجدل حوئطد  مدن خندست اال خنادة مثداال اااجدل يهدب ان كمدو ود ق  هديال القواالا اااخوة  انهدو 
  .متاا خباصهو ا  ملاياا من ءاانهو اامملاى فنجوز بملن  

 وذكر ابن رشد للجواب  أربعة شروط عند املالكية 
 دالن فمددو االودق مخىددة تكدون ان الااثدوين.  تزهددي ان:  احدهللهوفقدول يف مملداض ذكددا ااشداالط )

 مل نيقهللا ا طوه فنن اجلذاذ   هلل ب  يشريهو ااذي ااتما يملطن  ان الااثواث.  جيوز فس زادت فنن
 يف اااخوددة موادد  مددذهب فملاددب النيو هددو ااملايددة متددا صدد ف مددن تمددااا يكددون ان الاااابددع.  جيددز
 بندددع الهدددي اازاب دددة مدددن اودددتث ونهو هدددي   دددو فنهدددو الاااخودددة فقدددط ااملددداي حدددق يف هدددي   دددو ااملايددة
 (2)(    اا هي ال د ااذي اجلومل اباتما اااطب

 
 وهو قول الشافعية واحلنابلة  القول الثالث:

 (3). تل ااىواف ذكاهو يف ااملو االصطسحي يف اجلماة ى جواز ااملاااي يف كس ااوو  واذه 
 

 أدلة األقوال ومناقشتها.
 
 :(4)ستدل أبو حنيفة ملا ذهب إليها

                                                

 (7/179اا ىوط ) ( 1)
 بهللاية اجملتههلل ( 2)
  (10/226اجملموا )     ( 3)
 . (311/  5(. نينل الالطو  )45/  4(ااغين / )419/4بهللائع ااو وئع )( 4)

  . (152/  4ااشاح ااك ري )        
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 صاب ب  وول انم هو حهلليث ابن  ما).داة  اب اا هي  ن بنع ااثما اباتما  مور ال  /1
 ب  ان  الوام هنب  ن اازاب ة الاازاب ة بنع ااثما اباتما  كنس البنع اازبنب اباكار  كنس()1(

  . جيز من غري كنل يف احهللمهو فامما اللني  ي نع اااطب ابات/2
 جلواز القدهلل ود ق بندون ان اادااد ابا ودوص اادوا دال يف اجلدوازالنيوقش أبن ااملمور خمووص أبداة ا

 .صطسحي ااوو ال ااي ذكاهو ااشوفملنة الاحل وباة يف ااملو اال
هننندد  صدداب ب  اندد  الوددام  ددن بنددع  ااملدداااي م ىددوا أبحوديددث ان اجلددواز يف :بملضددهم قددول /3

 ااثما اباتما
 اباتمدا ااثمدا بندع  دن اا هب  الى ااذي لن مادالد الهذا  قول ابن حجا نيقس  ن ابن اا ذ  )

 (2)( مملو الاااخوة اا هب فوث ت ااملاااي يف اااخوة  الى ااذي هو
 
ىدة االودق فنادزمكم طداد ذاد  فنمدو دالن مخىدة قواوا الافقتموا  اب احلامة فنمو زاد  ن مخ /3

 .االوق لن كل مو مل جيز بنع كثريه ابخلاص مل جيز بنع قانا 
 .الاجلواا ان ااقانل ااذي حهللدت  ااى ة   و جوز ااحوجة المل جتز يف ااكثري النيتفوا احلوجة

 
طندة ب دوا  ادب  ادب اامل قواوا نيىدام عدو قادتم الأبن ااملو يدة جدوئزال اال ان مملدو ااملو يدة مقودو  /4

 ااملو اااغوي
 .و ق نيقوء  التاجنح جواز تملهلليت  او ذكا ااشوفملنة الاحل وباة ان حتايا ااملو ااااد قهلل الاجلواا

 أدلة القول الثاين 
ال ختددداج فنمدددو احىدددب  دددن ادادددة ااقدددول الالل فنمدددو احىدددب  ال يف اوتشدددهودهم بملدددامل اهدددل 

 .ذكاالهو ااهللي ة  اب قوا احوديث اجلواز  اب ااوو ال ااي
 النيوقش

 .همهم انس حجة  اب فهم غريهمفف او صح اهنم مل يفهموا من ااملاية  ال ذا  /1

                                                

 (3063اا خو ي)   ( 1)
 (4/388فتح اا و ي ) ( 2)



-9- 

ذكدا  كمدو ود ق اا قدل  دن حيدي بدن  م هدو غدري مدو    الي   هم مو يهللل  اب اهنم فهمواالأبني/2
 .وملنهلل
 
 

 أدلة القول الثالث:
م هندب  دن اازاب دة الودامد  ان اا د  صداب ب  اند  ابدن ا  حثع بدن خدهلليج الودهل  ن  اف(  1

 الاه ا دهلل الاا خدو ي الاارمدذي الزاد . (1)ما  ال اصحوا ااملداااي فننيد  قدهلل  ذن هلدم بنع ااثما ابات
 اص   كل مثا خبحوا ااملاااي ال ن  فن  اباثما  ال اص

مدا ب  اند  الودام  دن بندع ااثمدا ابات ن وهل بدن ا  حثمدة قدول : هندب  ودول ب صداب  (2
 . (2)كاهو اهاهو  ط وً  متفق  ان ال خص يف ااملاااي أي

الاوددتهللاوا كددذا  ابلثددا ااددوا د  ددن زيددهلل بددن اثبددت حددل وددأا   مددود بددن ا نددهلل   مددو  ددااايكم (3
هدددذه س فىدددمب  جدددوالً  تدددوجل مدددن النيودددو  ءدددكو  ى  ودددول ب صددداب ب  انددد  الودددام ان 

مدن ااتمدا. فداخص هلدم اااطب أييت الال نيقهلل أبيهلليهم ي تو ون بد   ط دوً أيكاونيد  ال  دهللهم فضدول 
 ان ي تو وا ااملاااي خباصهو من ااتما أيكاوني   ط وً 

يف هددذه الحوديددث  ددوها مددن اوددتث وا اا دد  صدداب ب  اندد  الوددام ااملدداااي مددن  ووجرره الدةلررة
  مور الحهلليث ااي هنت  ن اازاب ة بشاالط كمو ونأيت.

 
 

لرذي ذكرره الشرافعية و احلنابلرة انقش املانعني هذه األحاديث بكوهنا ة تدل علرى املعر  ا
 استنادا اىل املع  اللغوي للعارية وهو اهلبة

اا قدا ا يف ااملدو االصدطسحي كدون تفىدري ااشدوفملنة الاحل وبادة هدو اودملهلل  واجلواب عرن ذلرك
 .اباهللانل من غربه يف االج  يضنق ااقور  ن   ود و

 

                                                

 (2250صحنح اا خو ي ) ( 1)
 .( 2254اا خو ي )صحنح ( 2)
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 الرتجيح
اند   جحدون موذهدب    ة ااقدول الالل الااثدوينملهلل  اض القوال الاداتهو الم وقشدة ادادب يظها    

ااشدوفملنة الاحل وبادة مدن جدواز بندع اااطدب  ادب اا خدل خباصد  متداا  ادب خدسمل بند هم يف بملد  
 ااشاالط

فواملاااي ال ن كونيت يف صو  و من ااااب  ال اهنو من مجاة   اب اافضل اادذي هدو ذ يملدة  ى  اب    
 اا ىنئة . 

  ذ يملددة الالوددناة ، اخددف نددو حددار قوددهللاً ، اددذا  كددون مددن ااقددا  المددن ااملاددور ان احملددار اكونيدد  
  ددهلل اهددل ااملاددم ان مددو حددار اكونيدد  الوددناة ، ي ددوح   ددهلل احلوجددة ، امددو احملددار قوددهللاً فددس ي ددوح  ال 

   هلل ااضاال ال .
 

 احلكمة من اجلواب يف ذلك : 
  حوجدة بملدد  اا ددوس ااددذين يكددون   ددهللهم فضددول متددا الاددنس   ددهللهم  طددب الال مثددن يشددرالن بدد

الانيفىددهم الاهاددنهم ال نددوهلم تتددوا  ى ااتفكدد  ابااطددب مددع اا ددوس فتنىددريا مددن ااشددو ا التىددهنس 
  خص هلم ان يشرالا اباتما ااذي مملهم  ط وً  ذا كون اقل من مخىة االوق .

 قال البسا 
الااشهو  من مذه  و اا ع يف  كس هذه ااىواة : الهو ان يشري احملتدوج  ى ااتمدا باط د  متدااً 

الج  جيدوز  لنيد   ذا جدوز ادن يايدهلل ااتفكد  ابااطدب ، فكندف ال جيدوز ادن احتدوج  ى ااتمدا اليف 
 (1)انأكل س !. 
 

 : شروط العرااي؟ املبحث الثاين
 شروط :  يشرتط يف بيع العرااي 

جيدوز فنمدو دالن فنحدار ادو زاد  ال   أن ة يزيد مقدار العرية عرن سسرة أوسر  الشرط األول :
)بغددري خدددسمل بدددل ااقدددوئال  :  قددول ابدددن قهللامدددةااقدددوئال زدددواز ااملددداااي مخىددة االودددق   دددهلل مجنددع

 (2)زوازهو(
                                                

 ءاح  مهللال الحكور  اا ىور ( 1)
 (4/197ااغين )  ( 2)
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 .واختلفوا ما لو كانت سسة أوس 
 .(3)الااظوهاية (2)الاحل وباة (1)الهبذا قول ااشوفملنة  هللر اجلواز  :القول األول
 م:الاوتهللاوا اقوهل

يف ااملاااي ان ت وا خباصدهو  و  الى  ن ا  هاياال ان  وول ب صاب ب  ان  الوام  خصم /1
 . (4)فنهو دالن مخىة االوق اال مخىة االوق  متفق  ان 

 ااش  من داالالد بن احلول
مدن بندع قول بن حزر   فوانقل الاقع فنمو دالن مخىة االوق بس ء  فهدو خمودوص فنمدو حدار 

الوددام بشدد ، الاددو ان  وددول ب صدداب ب  اندد  قن احلدداار مددا اباتمددا الال جيددوز ان ي ددوح متددناثا
م ن وً التقور بد  احلجدة فادم يفملدل ب اابح ذا  يف مخىة االوق حلفظ  ب تملوى حىت ي اغ  ان و 

   (5)مل ي ح  ني ن   ان  ااىسر قط يف مخىة االودق اكدن فنمدو دالهندو بنقدلتملوى ذا  فأيق و اني  
 ا. هد . 

ن لصدددحوا الحلددهلليث جدددوبا قدددول مسملدددت  ودددول ب صددداب ب  انددد  الودددام يقدددول حدددل  ذ /2
 .(6)ااملاااي ان ي نملوهو خباصهو يقول ااووق الااووقل الااثسثة الال بملة  الاه ا هلل

 (7)خونص هبذا يفنهلل  هللر جواز اازايدال  ان   هللداالاات
لن اخلمىة االوق اقاا ءد هو عدو زاد  انهدو مدن ءد ههو عدو نيقدص الذاد  يف الجدوا اازكدوال /3

 .(8)اقلحنث جتب يف اخلمىة االوق فمو فوا دالن مو هو 
  

 .  القول الثاين اجلواب
الهدددددو اختندددددو  ابدددددن  (3)احدددددهلل قدددددو  ااشدددددوفمليال  (2)الهدددددو مددددداالى  دددددن ا دددددهلل (1)قدددددول مواددددد الهدددددو 
 اوت وداً  ى اإلطسا ااذكو  .   (4)وملهللي

                                                

 (3/55( الر )5/217احلوالي ااك ري)  . ( 61/  11تكماة اجملموا ) ( 1)
 (  196/  4ااغين ) ( 2)
  .( 465/   8احملاب )  ( 3)
 (2840( مىام )2041)اا خو ي  ( 4)
 ( . 464/   8احملاب  )  ( 5)
  14929هلل باقم ااى    (6)
 (4/197ااغين ) ( 7)
 (4/197ااغين ) ( 8)
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 .(5)قول ابن  ءهلل الالءها  ن موا  اجلواز  مسً باالاية ااش 
 

الس اا خددل ابلالوددوا ااووددقة  ال الي ددوا ااثمددا يف  ن قددول وددهل بددن ا  حثمددة :   الاوددتهللاوا ب
 ، (6)  أيكاهو اا وس ، اال ا بملة اال مخىة االوقو ثسثة

 (7)احلوفو :   ال حجة فن  لني  موقومل  . الاجنب     بقول 
 

 مطاقو ااملاية يف  خص اني  الوهل زيهلل حهلليث يف لني  قواوا): ذاكاا مىت هللهم  قهللامة قول ابن
 البقي اانقل فووتثو اخلمىة يف الء  هاياال ا  حهلليث يف اخلمىة  اب زاد مو اوتثو د

 ااشكوك فن   اب مقتضب اإلابحة()8(
 

 بنددع الاازاب ددة اازاب ددة  ددن هنددب الوددام  اندد  ب صدداب اا دد  ان ) :د اجددوا  ددن ذادد  ابددن قهللامددة
  ادددب فن قدددب اخلمىدددة يف الءددد  االودددق مخىدددة دالن فنمدددو ااملايدددة يف ا خدددص د  اباتمدددا اااطدددب
 دالن فنمددددو يقن دددو الااقنددددوس ااددد ص خددددسمل  ادددب ب نددددت  خودددة ااملايددددة اللن ااتحدددامي يف ااملمدددور
 (9)(ااش  مع  ابحتهو تث ت فس فنهو مشكوك الاخلمىة اخلمىة

 
أبن افظة )دالن ( صوحلة جلمنع مو حتت اخلمىة فاو  ما و هبو اادزر  فدع  الاحتج بمل  ااواكنة

 اااخوة
 

                                                                                                                                       

 (3/284( الانيظا ااهللالنية )3/180حوءنة ااهللووقي  اب ااشاح ااك ري) ( 1)
 (5/20االنيوومل ) ( 2)
 (4/196ااغين ) ( 3)
 ءاح  مهللال الحكور ( 4)
   985داية اجملتههلل ص     (5)
 (1301اارمذي كتوا اا نع ) ( 6)
 ( 5/202،( النينل الالطو ) 12/65(، الااشاح ااك ري مع اإلنيوومل )2/93،( الانيظا مغين احملتوج )3/358 ي )فتح اا و     (7)
  (4/197ااغين )      (8)
  (4/196ااغين )( 9)
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قل مو يتوهللا  ان  ، الهدو اافدىت بد  يف الاكن تملقب أبن ااململ هبو نكن أبن حيمل  اب ا    
مذهب ااشوفملي القهلل  الى اارمذي حهلليث اا وا من طايق زيهلل بدن احل دوا  دن مواد  بافدو 

 . (1)  ا خص يف بنع ااملاااي فنمو دالن مخىة االوق اال كذا   المل يردد يف ذا  
 

وال الهبددذا يت دددل ان ااقدددول الالل ااقوضدددي بملدددهللر اجلددواز يف مخىدددة االودددق هدددو اادددااجح اقددد
 ضملف اداة ااخواف . ادات  الا

 
 

 القملددددت د متقدددهللمو ال د هددددل اازاب دددة بندددع  ددددن اا هدددب ان اخلددددسمل الوددد ب ) :قرررال ابرررن حجررررر
 ال الالل فملادب ااملداااي بندع يف ابااخودة مقداالا القدع اازاب دة بندع  دن اا هب اال ااملاااي يف اااخوة
 (2)(ااتحامي قهلل  يف ااش  جيوز ااثوين ال اب ااتحامي  فع يف ااش  اخلمىة يف جيوز
 

 ن الذي يباع به معلوماً ابلكيل:أن يكون الثم :الشرط الثاين
لن الصدددل ا ت دددو  ااكندددل مدددن ااطدددافل ، اك ددد  ودددقط يف احدددهللمهو ااتملدددذ  فنجدددب يف ا خدددا  

يكثدا ااغدا  ، اليف تاكد  مدن احدهللمهو يقادل ااغدا . بقضنة الصل . اللن تاك ااكنل من ااطدافل 
 قاة ااغا  صحت  مع كثات .  الال يازر من صحت  مع

ااتمددا ااددذي يشددري بدد  مملاومددوً اباكنددل   ال نيملاددم خسفددوً يف هددذا   ددهلل مددن  ال جيددوا ان يكددون
 (3)اابح بنع ااملاااي   .

 
  أن يشرتيها خبرصها . الشرط الثالث
ا خدص يف     ن زيهلل بن اثبت ان  وول ب صداب ب  اند  الودام ااشنخل   هلل جوا

 .(4)خباصهو كنًس ااملاااي ان ت وا 

                                                

   (.4/490 )( الي ظا فتح اا و ي ءاح صحنح اا خو ي1301جومع اارمذي ، كتوا اا نوا باقم )( 1)
 (4/388فتح اا و ي ) ( 2)
 (: 12/69انيظا ااشاح ااك ري مع اإلنيوومل)  ( 3)
  . 64/1539، صحنح مىام باقم 2192متفق  ان  : صحنح اا خو ي باقم     ( 4)
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القهلل اختاف يف مملو اخلاص فقنل . ان ي ظاكم جييا م هو متااً فن نملهو عثا  لنيد  رداص يف     
. القنددل ي نملهدددو عثددل مددو فنهدددو مددن اااطددب لن الصدددل  ذهب احل وباددةاادددالهددذا هو  اازكددوال كددذا 

ا ت و  ااموثاة يف احلول اباكنل فنذا خوادف اادهللانل يف احدهللمهو الامكدن ان ال ردواف يف ا خدا 
 . (1) الجب. 

اهنددو ختدداص متددااً ، اددو  الاه زيددهلل بددن اثبددت ان  وددول ب صدداب ب  –الب ا اددم  –اكددن ااددااجح 
   – ضددي ب   دد   –ااملدداااي خباصددهو متددااً  . الاددو  الاه ابددو هايدداال  اندد  الوددام    خددص ان ت ددوا 

 .(2) خص يف بنع ااملاااي خباصهو من ااتما 
 
 
قدددول بدددن قهللامددد  : الال نيملادددم فنددد  يقررربن انهرررا قبرررل التفرررر  ضرررا  ن ب: أن يتقا رابرررعالشررررط ال
 (3)خموافوً. 

كندددل الاا قدددل ، الامدددو يف يف ااتمدددا  دددوها ابا  وبقدددالااقددد   يف كدددل الاحدددهلل م همدددو حبىددد   ، فوات
 اااطب ااذي  اب اا خل ف واتخانة بل ااشري البل اا خاة. 

 (4)قول يف ااشاح ااك ري  الال نيملام خموافوً   لني  بنع متا بتما ، فو ترب فن  ءاالط  
 الاملل قوهلل صوحب ااشاح بمل و ت  ااوافقل ا  يف ااملين احلقنقب ااملو ية.

   خسمل ذا ذ قهلل اثا  ن ااواكنة 
    دهلل اإلمددور مواد  الات و دد  ، بدل يدد دي ااتمدا   ددهلل اجلدذاذ ، جددوا فدس يشدرط ااتقددوب

يف حوءدنة ااهللودوقي :   ان ال يشدرط تملجناد   ادب جدذ ااملايدة ، فشداط تملجناد  مفىدهلل ودواا 
 جددل ابافملددل ار ال ، امددو ااتملجنددل ابافملددل مددن غددري ءدداط فددس يضددا وددواا اءددرط ااتأجنددل اال 

 . (5)كون اخلاص يف ذمة ااملاي ال يف حوئط مملل  وكت     .. الالبهلل ان ي

                                                

(1 )  .  
  ( . 71/1541( ، صحنح مىام )2190متفق  ان  : صحنح اا خو ي )    ( 2)
 (4/200ااغين ) ( 3)
 (: 12/71اليف ااشاح ااك ري مع اإلنيوومل)  ( 4)
 . (180/  3 ااهللووقي ) حوءنة(5)
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الاملدددددل اادددددااجح ااقدددددول الالل ااقوضدددددي ابءدددددراط ااتقدددددوي  يف اجملادددددس لن ااتمدددددا مدددددن 
الج ددوس ااابويددة الال جيددوز فنهددو ااتفوضددل الاا ىددأ  ال ان ااملايددة اجنددز فنهددو ااتفوضددل  خوددة مددن 

 ااشو ا فنجب الخذ عو  خص دالن غريه.
 ادب قددول ااواكنددة   هدذا هددو ااددااب احملدار جهددو ا د  ى اجددل جمهددول القدول ابددن حددزر  داً 
 .  (1)الال نيملام هذا  ن احهلل ق ا   

 
  وة نقد معه /6حمتاجاً إىل أكل الرطب /5أن يكون املشرتي والسادس امسالشرط اخل

  وهذا قول احلنابلة ، واحد قويل الشافعيةوة ملن معه نقد فال جيوب بيعها لغين 
س فىمب  جوالً يف حهلليث زيهلل بن اثبت حل وأا   مود بن ا نهلل   مو  ااايكم هذه  او ال د 

ءددددكو  ى  وددددول ب صدددداب ب  اندددد  الوددددام ان اااطددددب أييت الال نيقددددهلل  تددددوجل مددددن النيوددددو  
أبيددهلليهم ي تددو ون بدد   ط ددوً أيكاونيدد  ال  ددهللهم فضددول مددن ااتمددا. فدداخص هلددم ان ي تددو وا ااملددداااي 

بشاط مل جتز خموافتد  بدهللالن ذاد  ااشداط وني   ط وً  المىت خواف الصل خباصهو من ااتما أيكا
. اللن اااخودددة ال دت يف حدددق اافقدددااا، الالغ ندددوا ال يشدددو كوهنم يف احلوجدددة فن قدددب يف حقهدددم 

  اب احلضا. 
: جدددواز بنملهددو ا غ ندددوا الهددو مددو ذهدددب  اندد  ااشددوفملي يف ااقدددول ا خددا ادددو  الى  القررول الثرراين

هنددب  وددول ب صدداب ب  اندد  الوددام  ددن بنددع ااتمددا اباتمددا  ال انيدد   وددهل بددن حثمددة قددول :  
 خص يف ااملاااي ان ت توا خباصهو مثااً أيكاهو  ط دوً المل يفداا ، اللن كدل بندع جدوز اافقدااا جدوز 

 .(2)ا غ نوا كىوئا اا نوا
 

 وأجابوا عما استدل به احلنابلة بضعف األثر
 . (3)افحص اا واغ  :  المل اجهلل ا  و هللاً بملهلل اقول اازياملي 

 ذكدا فند  حدهلليثوً ال يدهلل ي احدهلل م شدأال ، الال م دهللاه الالر  ى تضملنف  بقوا    القهلل اءو  ابن حز 
   (1)بغري  و ود ف طل ان يكون فن  حجة  طايق   ....

                                                

 ( 8/464احملاب ) ( 1)
  . (24 / 11(، تكماة اجملموا )199/   4ااغين )( 2)
 (4/13نيوب ااااية) ) ( 3)
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ال ادب تقدهلليا صدحت  فادنس فند  حجدة ااتقننددهلل ابافقدري ، لنيد  مل يقدع يف كدسر ااشدو ا ال  ددو      
تمل ان تكون اااخوة لجل احلوجة اادذكو ال ، الحيتمدل ان يكدون ااىد ال ذكاه يف ااقوة فنح

 .(2)، فس يتم االوتهللالل مع  طسا الحوديث اا ووص  من ااشو ا

خددسمل مدو ذهدب  اندد  احل وبادة فنجددوز  –الب ا ادم  –فنكددون اادااجح فنمددو يظهدا  وعلرى هرذا
 بنع ااملاااي ااكوفة . الهو قول مجهو  ااشوفملنة . 

اارجنح  طسا اا ووص اادوا دال يف  ابحدة بندع ااملداااي مدن غدري تقنندهلل اباضداال ال الو ب 
 ، الاافقا الااتقننهلل حبوجة حيتوج  ى دانل ، الااملربال بملمور ااافو ال خبووص ااى ب . 

 : أن أيكلها أهلها رطباً  : سابعالشرط ال
مدا بطدل حدىت يت  خدلي يف اافدنن تاكد  ااشدر شرطه بعرن احلنابلرة لبقراء العقرد  وهذا الشرط

  ان  الوام   أيكاهو اهاهو  ط وً .قول اا   صاب ب ااملقهلل ا
جدوا يف مغدو احملتدوج   ادو اءدرى  ااشدوفملي  :  هللر اءراط ذا  قول بد  القول الثاين

 .(3)ااملاية من جيوز ا  ءاااهو د تاكهو حىت صو ت متااً جوز 
   (4)(ااملاية كغري  متاا صو ت  ذا ااملقهلل طلي  ال  ط و بنملهو جوز مثاال كل  لن مثا  ا هلل ال ن) 

ات ت ن ددو جددوز ااحوجدة  ى اكددل اااطدب فددنذا امتدءدداااهو   دو  ) الاقدش ذادد  ابدن قهللامددة بقواد :
، الاو اخذهو  ط وً  هللر احلوجة فن طل ااملقهلل د ال فاا بل تاك  املذ  ، اال اغري  ذ  ااحهلليث

 ، (5)لني  قهلل اخذهو(جوز  متاا صو ت حىت مشىهو اال فركهو   هلله فومتات 

 

 

 

                                                                                                                                       

  .8/462احملاب     (1)
  . 4/496فتح اا و ي ءاح صحنح اا خو ي    ( 2)
  .( 2/94 هنوية احملتوج )     (3)
 (4/200ااغين) ( 4)
 (4/200ااغين) ( 5)
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 يف بيوع العرااي : حمل الرخصة املبحث الثالث 
اادذهب  امو  ل اااخوة فهدي ااتمدا فدس جيدوز بندع ااملايدة يف غدري اا خدل الهدو القول األول : 

ال ان يكددون مثاتدد  نددو ال جيدداى فنهددو ااددااب فنجددوز بنددع  ط هددو بنوبىددهو املددهللر ا (1)ااظوهايددة القددول 
  ااااب فنهو.جااين 

 واستدلوا
 أبن ا اث  اااخوة ا و جوات يف اا خل خوصة

                                                

 (8/465احملاب )   ( 1)
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 خددددص يف بنددددع ااملدددداااي    – ضددددي ب   دددد   –الاوددددتهللاوا حبددددهلليث زيددددهلل م هددددو حددددهلليث زيددددهلل     
ابااطدددب اال اباتمدددا المل يددداخص يف غدددريه   فقواددد  المل يددداخص يف غدددريه صدددايح يف ااهللالادددة  ادددب 

 اختووص اااخوة بتما اا خنل دالن غريه . 
م هدو حددهلليث  افدع بددن خدهلليج الوددهل بدن ا  حثمدد    ان اا د  صدداب ب  اند  الوددام هنددب ال     

 (1)هلدم.  الاه مىددام الاا خددو ي – دن اازاب ددة بندع ااثمددا اباتمدا  ال اصددحوا ااملدداااي فننيد  قددهلل اذن 
فووددتثو يف بنددع ااثمددا . (2)الاارمددذي الزاد فندد  ، ال ددن بنددع اامل ددب ابازبنددب المددن كددل متددا خباصدد 

 ا المل يىتثن من بنع اامل ب ابازبنب الال غرياباتم
فهدذا يدهللل  (3)(ااااد اباثما مثا اا خاة القهلل صاح مىام بذا  يف  الاية فقول   مثا ااد خست ال 

 اب ختونص ااملاية اباتما الكذا  دات الحوديث الخداى. اللن الصدل يقتضدي حتدامي بندع 
 ية ال  و جوزت يف مثا اا خل  خوة.ااملا 

 
 

 صح قياس غريها عليها لوجهني. وة ي قالوا
ال قتندددوت هبدددو الودددهواة خاصدددهو الكدددون اااخودددة يف : ان غريهدددو ال يىدددواليهو يف كثددداال ا احدددهللمهو  

 الصل لهل ااهللي ة ال  و كونيت حوجتهم  ى اااطب دالن غريه. 
ااثوين : ان ااقنوس ال يململ ب   ذا خواف نيووً القنووهم رواف نيووصوً غري خمووصة ال  و    
ز ااتخودددنص اباقندددوس  ادددب احملدددل ااخودددوص الهندددي اا ددد  صددداب ب  انددد  الودددام  دددن بندددع جيدددو 

 . (4)اامل ب ابازبنب مل يهللخا  ختونص فنقوس  ان  الذا  ووئا ااثمو 

جيدددوز يف اامل دددب  الهدددو  الايدددة  دددن ااواكندددة  ذكاهدددو اا دددوجي (5)القدددول ااشدددوفملي القرررول الثررراين :
 الهو ماالي  ن احل وباة الاااطب دالن غريمهو

                                                

  . (225،  5نينل الالطو  ، )(1)
  (. 1303اارمذي كتوا اا نوا )(2)
   (2840)  صحنح مىام( 3)
 ( 4/   200ااغين البن قهللام  ،)      (4)
 ( بهللاية اجملتههلل2/94(  مغين احملتوج )5/219احلوالي ااك ري ) ( 5)
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)ان  ودددول ب ا خدددص يف ااملددداااي بندددع اااطدددب اباتمدددا  :الاودددتهللاوا اقدددوهلم عدددو  الي  دددن زيدددهلل   
 الاامل ب ابازبنب(
 مل اجهلله بملهلل حبث يف كتب احلهلليث ااى هلله. اال اني  حهلليث 

ن اامل ب كوااطب يف الجوا اازكوال فنهمو الجدواز خاصدهمو التوودنقهمو الكثداال ال ااوا قوهلم أب   
يوجددب الاحلوجددة  ى اكددل  ط هددو الاات وددنص  اددب ءدديا بملدد  اا اددهللان  تن نىددهمو الاقتنو مددو يف

الختسفهمددددو يف اكثددددا هددددذه ااملددددوين فننيدددد  ال ميكددددن يف مثادددد  الال جيددددوز يف غريهددددو ث ددددوت احلكددددم 
ايبىددددهو فددددس حيتددددوج  ى ااشددددااا  الال يقتددددوتالاوددددتتو هو ابلال اا خاصددددهو اتفاقهددددو يف الغوددددون 

 .(1)ب 

 (3)الااشدددددوفملي يف احدددددهلل قوانددددد  (2)اثمدددددو  . الهوقدددددول مواددددد جيدددددوز يف ودددددوئا ا القرررررول الثالرررررث :
 .(5)هو اختنو  ءنخ االوسر قنوووً  اب مثاال اا خنل ال  (4) الالالزا ي

الاملدل ال جددح ااقددول الالل لن تملادنست ااقددول ااثددوين الااثوادث قنددوس يف مقوبددل اادد ص 
 فهو  ذن قنوس فووهلل الب ا ام.

 

 النتائج :
اتملدداي الهددو ااتجدداد لجددل اهنددو  ايددت الجتدداد  ددن حكددم ااملايددة يف اااغددة مشددتقة مددن ا -1

 ابقي اا ىتون
 اافقهوا يف مملو ااملاية يفو م حنل : -2

 اهنو  طنة  طب بودات بتما  .  -ا

 اهنو بنع حقنقي غري مشاالطة بى ق ه ة.  -ا
 الت ل من خسل اا حث  جحون ااملو ااثوين الاني  اقاا اااد ااشو ا.

                                                

  . 275/ ( 1ااهذا ااشريازي )      (1)
 (3/284( ااهللالنية)3/179ة ااهللووقي )حوءن ( 2)
 (2/93مغين ال توج  ) ( 3)
 (5/199انيظا ااذخريال ااقاايف ) ( 4)
 (12/75اإلنيوومل مع ااشاح)  .(70، / 2حوءنة ااق ع )   ( 5)
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 ة ال جحون قول ااشوفملنة الاحل وباة زوازهو.بنون حكم ااملاية ااغري مى وقة هب  -3

بنون احلكمة من جواز ااملو ية الاهنو وهللاً حلوجة اا وس اادذين   دهللهم فضدول مدن متدا  -4
 الانس   هللهم  طب الال مثن يشرالن ب  .  

 ذكا ءاالط اجلواز ااملاية الفوقو الخسفو البن و ان ااااجح فنهو اهنو جتوز بشاالط:  -5

 ان تكون دالن مخىة االوق. -ا

ان يكدددون ااتقدددوب  يف جمادددس ااملقدددهلل الانيددد  يكدددون يف اا خدددل اباتخاندددة اليف ااتمدددا اباكندددل  -ا
 الاا قل . 

 ان يكون ااثمن ااذي ي وا ب  مملاومًو اباكنل . -جد
  ان يشريهو خباصهو متااً. -د

 ان أيكاهو اهاهو  ط وً.  -ال

 
 زاد بملضهم:

 ان يكون  توج لكل اااطب .  -
 ان ال يكون ممل  نيقهلل .  -

 بن و اخلسمل يف ذا  . القهلل 

بن ددو قوددو  اااخوددة يف ااملدداااي  اددب اا خددل اددو ذكدداه اصددحوا هددذا ااقددول مددن اداددة ال  -6
 تقور  اقنىة اصحوا القوال الخاى امومهو. 

 

 

 اخلامتة : 
 الل ان ي فدع بد  كوت د  القو ئد  د  ااىدد. الاااددث ااتواضددعور هذا اا حدا    متد  ااذي يىدهلل ااداحلم 

 ع جمنب . اني  مسن
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 وكتبه / عبدهللا صاحل السيف
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 فهاس ااوود  الااااجع 
اإلنيودددومل يف مملافدددة ااددددااجح مدددن اخلددددسمل ، ارمدددور  ددددسا اادددهللين اادددداداالي ، دا   -1

 هد. 1418،  1ااكتب ااملامنة ، بريالت ، ط
 .بهللاية اجملتههلل الهنوية ااقتوهلل ارمور ااقوضي ابن  ءهلل  -2

   ااكتب ااملامنة. تاتنب ااشاائع  سا ااهللين ا  بكا ااكوووينيف بهللائع ااو وئع -3

 .من جواها ااقوموس  مهلل احلىنين اازبنهللي اتج ااملاالس -4

تكمادددة اجملمدددوا ءددداح ااهدددذا ااشدددريازي ، ارمدددور تقدددي اادددهللين ااىددد كي ، حتقندددق  -5
  مهلل جننب ااطنملي ، دا   ومل ااكتب ، 

نهلل ، الزا ال الالقددددددومل ااغابندددددددة ، ص ااتمهنددددددهلل اددددددو يف ااوطددددددأ مدددددددن ااملددددددوين الالوددددددوني -6
1387 . 

جدددومع اارمدددذي ارمدددور ا   نىدددب  مدددهلل بدددن  نىدددب بدددن ودددو ال اارمدددذي ، بندددت  -7
 الفكو  ااهللالانة. 

حوءددنة ااهللوددوقي  اددب ااشدداح ااك ددري ، ااملددومل ااملسمددة مشددس ااددهللين ااشددنخ  مددهلل  -8
  افة ااهللووقي ، دا  اافكا .

ي ل  احلىن  اي بن  مهلل اادوال دي احلوالي ااك ري يف فق  مذهب اإلمور ااشوفمل -9
 .، دا  ااكتب ااملامنة 

ااذخريال اشدهوا اادهللين ا دهلل بدن  د يدس ااقداايف ، حتقندق الودتوذ  مدهلل بدو خ دزال،  -10
 دا  ااغاا اإلوسمي 

وددددد ن ا  داالد ل  داالالد ودددددانمون بدددددن الءدددددملث ااىجىدددددتوين ، بندددددت الفكدددددو   -11
 ااهللالانة. 

 ااقهللوي.  مشس ااهللين ا  اافاج ااشاح ااك ري -12

  . دا  اا وزءاح  مهللال الحكور اا ىور -13

صحنح اا خو ي ، ارمور احلوفو ا    هلل ب  مدهلل بدن  مسو ندل اا خدو ي . بندت  -14
 الفكو  ااهللالانة. 
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ريي اا نىدوبو ي و ا  احلىدل مىدام بدن احلجدوج ااقشدصحنح مىام ارمدور احلدوف -15
 ، بنت الفكو  ااهللالانة. 

، ارمدددور احلدددوفو ا دددهلل بدددن  ادددي بدددن حجدددا  فدددتح اا دددو ي ءددداح صدددحنح اا خدددو ي -16
 املىقسين، دا  ااىسر ، اااايض .ا

الزاابدي ، دا   حنددوا ادهللين  مددهلل بدن يملقددوا اافدري ااقدوموس احملددنط ، ااملسمدة جمددهلل ا -17
 ااراث ااملا  ، بريالت ، 

كشددومل ااق ددوا  ددن مددنت اإلق ددوا ااشددنخ م وددو  بددن يددونيس بددن  د يددس اا هددوتب ،  -18
 ي .  ومل ااكتب .امل ااو وال   مهللحتقنق 

 كتوا ااملل ااخانل بن ا هلل ، دا  اهلسل.  -19

اىددون ااملدداا البددن م ظددو  ، ا تددو بتوددحنحهو امددل  مددهلل   ددهلل ااوهددوا ال مددهلل  -20
 .صودا اامل نهللي ، دا   حنوا ااراث ااملا  

  .اا ىوط اشمس ااهللين ااىاخىي ، دا  ااملافة ، بريالت  -21

 .خمتو  ااوحوح اااازي ، مكت ة ا  ون  -22

اددب ل   مددهلل  اددي بددن ا ددهلل بددن وددملنهلل بددن حددزر، حتقنددق ا ددهلل  مددهلل ءددوكا ، احمل -23
 دا  ااراث، ااقوهاال .

 ى هلل اإلمور ا هلل بن ح  ل ، بنت الفكو  ااهللالانة.م -24

 وفق ااهللين ابن قومة، دا  اافكا.ااغين الااشاح ااك ري  اب منت ااق ع ارمور م -25

ااشددنخ  مددهلل ااشددابنين اخلطنددب  افددوا اا هددوج ءدداحمغددين احملتددوج  ى مملافددة مملددوين ا -26
نت اا هدددوج اا ددوالي ، ءددداكة مكت ددة المط ملددة مودددطفب اا ددو  احلاددد  الاالالده  اددب مدد
 .عوا 

 اشريازيااهذا ابااهنم بن  اي ا -27

مواهب اجلانل اشاح خمتوا اخلانل ، ل    هلل ب  مهلل بن  مهلل بن   هلل اادا ن  -28
 .ااغا  ، دا   ومل ااكتب ، ط ملة خوصة

  .اإلمور موا  بن انيس ، دا  ااقام ،ااط ملة الالى ااوطأ  -29

 نيوب ااااية لحوديث اهلهللاية ، دا  احلهلليث .  -30
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 ااهللالنية اسمور موا  دا  ااكتب ااملامنة -31

 نينل الالطو  من احوديث من الخنو  ااشوكوين ، ااط و ة اا ريية .  -32

  .اا هوية يف غايب احلهلليث الالثا ااجز ي ، ااكت ة ااملامنة  -33

 ة احملتوج  ى ءاح اا هوج   مهلل بن ا هلل اااماي.هنوي -34
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 اافهاس : 

 1 ااقهللمة 

 2 ااتمهنهلل : ااطاب الالل يف مملو ااملاااي اغة 

 4 ااطاب ااثوين : مملو ااملاااي اصطسحًو               

 7 اا حث الالل : يف حكم ااملاااي 

 10 احلكمة من جواز ااملاااي 

 12 ط ااملاااي اا حث ااثوين : ءاال 

 12 ااشاط الالل : ان ال يزيهلل مقهللا  ااملاية  اب مخىة االوق    

 14 ااشاط ااثوين : ان يكون ااثمن ااذي ي وا ب  مملاوموً اباكنل    

 15 ااشاط ااثواث : ان يشريهو خباصهو    

 15 ااشاط اااابع : ان يتقوب  مثل ااتفاا    

كون ااشدري  تدوج  ى اكدل اااطدب الال نيقدهلل ااشاط اخلومس الااىودس : ان ي    
 ممل  .

16 

 17 ااشاط ااىوبع : ان أيكاهو اهاهو  ط وً.    

 19 اا حث ااثواث :  ل اااخوة يف بنوا ااملاااي 

 22 اا توئج 

 23 اخلومتة 

 24 ااوود  

 

 

 

 

 


