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 المقدمة :

الحمد هلل رب العالمٌن الذي انار قلوبنا بعبادته وبنور كتابه المبٌن والصالة والسالم 

على خاتم االنبٌاء واشرف المرسلٌن محمد )صلى هللا علٌه وسلم( الذي ارسله هادٌاً 

 ومبشراً ونذٌراً وعلى اله الطٌبٌن الطاهرٌن وصحبه اجمعٌن . 

 اما بعد : 

للعربون اثر مهم فً مجتمعنا االسالمً من حٌث طرٌقة البٌع والشراء واعطاء 

عربون من قبل المشتري والبد من معرفته وفهمه لتستطٌع معرفة . العربون على 

الطرٌقة الصحٌحة بدون تقٌٌد . وعلى الناس ان ٌتركوا اثر كبٌر فً فهمه فٌجب ان 

نشأة البٌع بالعربون ومن الجدٌر  ٌرتقوا بمستوى الحدٌث وان كانوا ٌرغبوا فً

متابعة بطرٌقة اٌجابٌة وكٌف ٌتحول البٌع السلبً على اٌجابً ولٌشعر باالطمئنان 

والثقة تجاه نفسه وفً العامة ان النبً )صلى هللا علٌه وسلم ( نهى عن البٌع 

بالعربون . وبشرط ان ٌكون بتراض كما فً قوله تعالى )) اال ان تكون تجارة عن 

منكم (( واخترت هذا الموضوع لكً اعرف ما هو البٌع بالعربون ومعرفة  تراض

 الحالل والحرام فٌه . 

تعرٌف العربون  -و قد قسمت بحثً الى ثالث مباحث تناولت فً المبحث االول :

لغة واصطالحا . والمبحث الثانً : ادلة مشروعٌة بٌع العربون من الكتاب الكرٌم 

ثالث : اختالف الفقهاء فً بٌع العربون واخٌراً الخاتمة مع والسنة النبوٌة والمبحث ال

 قائمة المصادر والمراجع . 
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 املبحث االول : العربون ) لغة واصطالحًا (

 العربون لغة : 

 (1)ثالثةضم لغة ن عصفور , لغة فٌه والُعربان بالبفتحتٌن كحلزون والعربون وزا

وهو معرب  (3) فلحن لم تتكلم به العربواما بالفتح مع االسكان  (2)بوزن القربان 

 .  (5)وفسروه لغة : بما عقد به البٌع  (4)

 العربون اصطالحاً : وفً االصطالح الفقهً : 

ً او اكثر على انه ان اخذ السلعة احتسب  ان ٌشتري السلعة وٌدفع الى البائع درهما

 . (6)به من الثمن وان لم ٌأخذها فهو البائع 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 المنٌر مادة : )عرب(.  ٌنظر المصباح(1)

 (ٌنظر مختار الصحاح مادة )عربن( . 2)

 .  3/186(ٌنظر حاشٌة القلٌوبً على شرح المحلً 3)

 .  4/322(ٌنظر تحفة المحتاج 4)

 ( القاموس المحٌط مادة )عربون( باب النون فصل العٌن . فنونه اصٌلة . كما تصل علٌه الفٌومً . 5)

, وقارن بالشرح الكبٌر 3/195, وانظر كشاف القناع 4/58( الشرح الكبٌر فً ذٌل المغنً 6)

فً  , بالتعرٌف الذي 4/322, وتحفة المحتاج  3/186, وشرح المحلً على المنهاج 3/63للدرٌدٌر 

  المصباح المنٌر فً المادة المذكورة نفسها .
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و ضم العٌن واسكان الراء .  وفً العربون ست لغات افصحها فتح العٌن والراء ,

 وعربان بالضم واالسكان وهو اعجمً معرب , وأصله فً اللغة التسلٌف والتقدٌم . 

المبٌع درهما او  وبٌع العربون : هو ان ٌشتري الرجل شٌئاً فٌدفع الى البائع من ثمن

غٌره مثالً على انه ان نفذ البٌع بٌنهما احتسب المدفوع من الثمن , وان لم ٌنفذ , 

فهو بٌع ٌثبت فٌه الخٌار للمشتري : ان امضى  (1)ٌجعل هبه من المشتري للبائع

البٌع كان العربون جزءاً من الثمن وان رد البٌع فقد العربون ومدة الخٌار غٌر 

 ما البائع فان البٌع الزم له . محددة بزمن , وا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

(ٌالحظ ان هذا البٌع وان كان فاسداً بحسب قواعد الحنفٌة الن الفساد ٌرجع للثمن , اال ان 1)

 الغالب بقاؤه على الفساد فٌصبح باطالً وألن فٌه غرر .
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 : أدلة مشروعية بيع العربون : املبحث الثاني 

َنُكم وا من الكتاب . بقوله تعالى ))اوالً : استدل ٌْ ٌَُّها الَِّذٌَن آَمُنوا اَل َتأُْكلُوا أَْمَوالَُكم َب ا أَ ٌَ

نُكمْ   ( النساء . 29اآلٌة ) ((بِاْلَباِطِل إاِلَّ أَن َتُكوَن تَِجاَرًة َعن َتَراٍض مِّ

 قال القرطبً : مفسراً كلمة )باطل( أي تغٌر حق ووجوه ذلك تكثر ومن اكل المال

الباطل ببٌع العربون . ألنه من باب القمار والفرد والمخاطرة , واكل المال بالباطل 

 .  (1)بغٌر عوض و ال هبه وذلك باطل باإلجماع

وقال ابن القٌم فأباح التجارة التً تراضى بها المتباٌعان فاذا تراضٌا على شرط ال 

أَن َتُكوَن تَِجاَرًة َعن َتَراٍض  إاِلَّ وهً قوله تعالى )) (2)ٌخالف حكم هللا جاز لهما ذلك 

نُكمْ   .  ((مِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

 ( 5/151انظر الجامع الحكام القران للقرطبً ) (1)

 ( 1/349( اعالم الموقعٌن )29/349انظر المجموع البن تٌمة ) (2)
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 ثانٌا : من السنة 

 وذلك فً حدٌث عمرو بن شعٌب عن ابٌه عن جده قال : 

من اكل اموال  ألنه و (1)العربان "  )صلى هللا علٌه وسلم ( عن بٌع " نهى النبً 

والن فٌه شرطٌن مفسدٌن : شرط الهبة للعربون ,  (2)الناس بالباطل وفٌه غرر .

شرط البائع شٌئاً بغٌر عوض , فلم  وألنه (3)وشرط رد المبٌع بتقدٌر ان ال ٌرضى .

 .  (4)ٌصح كما لو شرطه االجنبً 

بمنزلة الخٌار المجهول فانه اشترط ان له رد المبٌع من غٌر ذكر مدة , فلم  والنه

  (5)ٌصح كما لو قال : ولً الخٌار متى شئت رددت السلعة , ومعها درهم 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

ط ( عزت عبٌد دعاس ( وضعفه  3/868(حدٌث " نهى عن بٌع العربان " اخرجه ابو داود )1)

 شركة الطباعة الفنٌة ( 3/18التلخٌص )ابن هجر فً 

 .  5/88( شرح الخرشً بحاشٌة العدوى علٌه 2)

, وشرح المحلً على 4/333, وتحفة المحتاج  3/83( شرح المنهج وحاشٌة الجمل علٌه 3)

 .  5/154, وانظر نٌل االوطار  3/186المنهج 

 .  4/58( الشرح الكبٌر فً ذٌل المغنً 4)

 . 59158 /4( المرجع السابق 5)
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. عن عمرو بن شعٌب عن ابٌه , عن جده ان حدثنً ٌحٌى عن مالك عن الثقة عنده 

. قال مالك : وذلك فٌما  (1)رسول هللا )صلى هللا علٌه وسلم( نهى عن بٌع العربان

نرى وهللا اعلم . ان ٌشتري الرجل العبد او الولٌدة او ٌتكارى , الدابة ثم ٌقول للذي 

اشترى منه او تكارى منه : اعطٌتك دٌناراً او درهماً , او اكثر من ذلك او اقل على 

انً ان اخذت السلعة او ركبت ما تكارٌت منك . فالذي اعطٌتك هو من ثمن السلعة 

او من كراء الدابة وان تركت السلعة او كراء الدابة فما اعطٌتك لك باطل بغٌر 

 انتفدتشًء قال مالك: وال ٌأس بأن تبٌع ما اشترٌت من ذلك قبل ان تستوفٌه اذا 

 ثمنه من غٌر صاحبه الذي اشترٌته منه . 

دري قال مالك : ال ٌنبغً ان ٌستثنى جنٌن فً بطن امه اذا بٌعت الن ذلك غرر ال ٌ

ذكر هو ام انثى احسن ام قبٌح او ناقص او تام او حً او مٌت ؟ وذلك ٌضع من 

 ثمنها . 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________ 

( واخرجه ابن ماجة فً 35- 2(اخرجه ابو داود فً كتاب االجارة , باب فً العربان )الحدٌث 1)

 (2912كتاب التجارات باب بٌع العربان )الحدٌث 
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 كم بيع العربونح –املبحث الثالث 

 أختلف الفقهاء فً بٌع العربون على ثالثة اقوال : 

 القول االول : جواز البٌع . 

ال بد ان تقٌٌد فترة االنتظار بزمن محدد واال فألى متى ٌنتظر  (1)قال بعض الحنابلة 

 البائع ؟ 

وقال احمد بن حنبل : ال بأس ودلٌله ما اخرجه عبد الرزاق فً مصنفة من حدٌث 

بن اسلم انه سئل رسول هللا )صلى هللا علٌه وسلم( عن العربان فً البٌع زٌد 

وما روي فٌه عن نافع بن عبد الحارث " انه اشترى لعمر دار السجن من  (2)فأصله

صفوان بن امٌه بأربعة االف درهم فان رضً عمر , كان البٌع نافذاً وان لم ٌرض 

فلصفون أربع مئة درهم" و ضعف احمد الحدٌث المروي فً بٌع العربان , وقد 

فً التعامل التجاري  اصبحت طرٌقة البٌع فً عصرنا الحاضر اساساً لك ارتباط

 .  (3)الذي ٌتضمن التعهد بتعوٌض ضرر الغٌر عن التعطل واالنتظار 

 

 

 

____________________ 

 .  26ص 3(غاٌة المنتهى :1)

 (  153/ 5( حدٌث مرسل وفً اسناده ابراهٌم بن ابً ٌحٌى وهو ضعٌف )نٌل االوطار : 2)

وما بعدها , المدخل  96ص 3ري : , انظر مصادر الحق للسنهو 232ص  4( المغنً : 3)

. كذلك صحح الحنابلة االجادة بالعربون ) راجع غاٌة  234الفقهً لالسناد مصطفى الزرقاء : ف 

 ( 26ص 3المنتهى :
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وجعل الحنابلة خالفاً لجمهور الفقهاء بٌع العربون صحٌحاً مشروعاً : وهو ان بٌع 

ٌسمى عربوناً لتوثٌق االرتباط  الشخص شٌئاً , وٌأخذ من المشتري مبلغاً من المال

بٌنهما , فان تم البٌع بٌنهما احتسب العربون المدفوع من الثمن , وان نكل المشتري 

. اخذ القانون المدنً السوري فً  (1)كان العربون للبائع , هبه من المشتري له

( بطرٌقة بٌع العربون هذه , واصبحت طرٌقة البٌع بالعربون فً 114المادة )

ً لالرتباط فً التعامل التجاري الذي ٌتضمن العهد بتعوٌض عصرنا  الحاضر اساسا

وقد اقره  (2)فً الفقه القانونً : الشرط الجزائً ضرر الغٌر عن التعطل واالنتظار 

 .  (3)القاضً شرٌح بقوله " من شرط على نفسه طائعاً غٌر مكره علٌه"

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

 , وكذلك صحح الحنابلة االجارة بالعربون . 4/232, المعنً : 3/26(غاٌة المنتهى : 1)

 234وما ٌعد هل المدخل الفقهً االستاذ الزرقاء : ف  3/96( مصادر الحق للشهوري :2)

 السعادة  1,ط 3/411( اعالم الموقعٌن : 3)
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 القول الثانً : مذهب الجمهور : حرمة هذا البٌع 

الجمهور للنهً عنه فً السنة , وٌعد فاسداً عند الحنابلة بٌع العربون : ال ٌجوز عند 

باطالً عند المالكٌة والشافعٌة ان كان على اال ٌرد البائع العربون الى المشتري اذ لم 

. واختلف فٌه اذا لم ٌتم البٌع فهو جائز  ما فان كان على ان ٌرده الٌه ٌتم البٌع بٌنه

ر صحٌح , فاسد عند الحنفٌة باطل عند العلماء فقال الجمهور : ان بٌع ممنوع غٌ

من باب  ألنه (1)غٌرهم , الن النبً )صلى هللا علٌه وسلم ( نهى عن بٌع العربان

شرط للبائع شٌئاً بغٌر عوض فلم  وألنهالغرر والمخاطرة واكل المال بغٌر عوض , 

 المجهول فانه اشترط ان ٌكون لهٌصح , كما لو شرطه ألجنبً ألنه بمنزلة الخٌار 

رد المبٌع من غٌر ذكر مدة فلم ٌصح , كما لو قال : ولً الخٌار متى شئت رددت 

 .  (2)السلعة ومعها درهماَ , وهذا هو مقتضى القٌاس 

 

 

 

 

_________________ 

(هذا حدٌث منقطع )وان احمد والنسائً وابو داود وهو لمالك فً الموطأ , وفٌه روا لم ٌسم 1)

ٌف ,وفٌه طرق ال تخلو عن مقال . وهو مروي عن عمرو بن , فاذا هو ضعوسمً فً رواٌة 

شعٌب عن ابٌه عن جده وفسر االمام مالك بٌع العربان فقال : هو ان ٌشتري الرجل العبد او االمة 

او ٌكتري , ثم للذي اشترى من او اكثر منه , اعطٌتك دٌناراً او درهماً علما انً ان اخذت السلعة 

 153ص 5و نٌل االوطار : 18ص 3: )انضر سبل السالم  : فهو من ثمنها واال فهو لك 

 (  151ص 3,الموطأ :

 258, القوانٌن الفقهٌة : ص 63ص 3, الشرح الكبٌر للدردٌر :  161ص 3( بداٌة المجتهد :2)

,  158ص 4, المتغنى علماً الموطأ :  153ص 5, نٌل االوطار :  39ص 3, فمعنى المحتاج :

 .  368ص 9النووي :  لإلمامشرح المجموع 
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 من أهم االحكام فً بٌع العربون : 

ان المشتري ان اعطى العربون على انه : ان كره البٌع اخذه واسترده , واال  – 1

 .  (1)حاسب به , جاز كما ٌقول المالكٌة 

وان هذا البٌع ٌفسخ عندهم , فان فات )أي تعذر الفسخ( امضى البٌع بالقٌمة  – 2

(2) . 

غٌري , وان لم درهما وقال : ال تبع هذه السلعة لع المشتري الى البائع وان دف – 3

 اشترها فهذا الدرهم لك . 

فان اشتراها بعد ذلك بعقد مبتدأ واحتسب الدرهم من الثمن صح , الن البٌع خال  –أ 

من الشرط المفسد وٌحتمل ان شراء دار السجن من صفوان بن امٌة الذي وقع لعمر 

جه فٌحمل علٌه جمعاً بٌن فعله وبٌن الخٌر وموافقة القٌاس واالئمة كان على هذا الو

 بفساد بٌع العربون . القائلٌن 

وان لم ٌشتر السلعة لم ٌستحق البائع الدرهم النه ٌأخذه بغٌر عوض ولصاحبه  –ب 

لو كان  وتأخر بٌعه من اجله النه انتظارهالرجوع فٌه وال ٌصح جعله عوضا عن 

عوضا عن ذلك لما جاز جعله من الثمن فً حال الشراء والن انتظار بالبٌع ال 

 ( 3) تجوز المفاوضة عن ولو جازت لوجب ان ٌكون معلوم المقدار كما فً االجارة

 

 

_____________ 

 . وانظر القوانٌن الفقهٌة .  3/63(الشرح الكبٌر للدردٌر 1)

 . 3/63( الشرح الكبٌر للدردٌر 2)

 . 4/59( الشرح الكبٌر فً ذٌل المغنً 3)
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 القول الثالث : الحكم االجمالً .

الفقهاء مختلفون فً حكم هذا البٌع فجمهورهم من الحنفٌة والمالكٌة والشافعٌة وابو 

الخطاب من الحنابلة ٌرون انه ال ٌصح , وهو المروي عن ابن عباس رضً هللا 

للنهً عنه فً حدٌث عمرو بن شعٌب  عنهما والحسن كما ٌقول ابن قدامة , وذلك

 (1)عن ابٌه عنه جده قال : نهى النبً )صلى هللا علٌه وسلم( عن بٌع العربان " 

ومذهب الحنابلة هو جواز هذه الصورة من البٌوع , وصرحوا بأن ما ذهب الٌه 

االئمة من عدم الجواز هو القٌاس . لكن قالوا / وانما صار احمد فٌه الى ما روي 

ع بن الحارث , انه اشتري لعمر دار السجن من صفوان بن امٌة , فان عن ناف

رضً عمر , واال قله كذا و كذا , قال االثرم : قلت ألصمد : تذهب الٌه ؟ قال : أي 

شًء اقول ؟ هذا عمر )رضً هللا عنه ( وضعف الحدٌث المروي عن عمرو بن 

ور الن حدٌث عمرو لكن قرر الشوكانً ارجحٌة مذهب الجمه (2)شعٌب فً النهً 

بن شعٌب قد ورد من طرق ٌقوي بعضها بعضاً . و ألنه ٌتضمن الخطر وهو ارجح 

 .  (3) من االباحة كما تقرر فً االصول

 

 

 

 

 

________________ 

 (حدٌث النهً عن بٌع العربان" اخرجه ابو داود . 1)

 .  4/59( المرجع السابق 2)

 .  154,  5/153( نٌل االوطان 3)
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  -اخلامتة :

الحمد هلل الذي تتم بفضله النعم , والصالة والسالم على محمد خٌر العرب والعجم 

  -وبعد :

عرضت فً هذا البحث ادلة مشروعٌة البٌع بالعربون من خالل احادٌث فً السنة 

النبوٌة والقران الكرٌم وبٌنت منهجها وخلصت بعد العرض الى بعض النتائج 

ً عملٌة اعداد البٌع الفعال والمواطن الصالح فً جوانب والتوصٌات فً االسالم ه

حٌاته كافة وال ٌقتصر العربون على اسلوب الثواب والعقاب فالبائع والمشتري 

 وغٌره .  لألموربحاجة الى التوجٌه النضري والعلمً , الحوار والممارسة العملٌة 

الشرعٌة , ضرورة تقتصر كثٌر من السٌاسات التً ٌتبعها المجتمع الى المصداقٌة 

 التوعٌة ومحاولة اٌجاد العالج للمشكالت المتوقعة منهم فً المواقف المتعددة . 

ؤولٌة العظٌمة وان اسال هللا تعالى ان ٌعٌن االنسان والمجتمع على حمل هذه المس

تحفظ هذه االمة من المكائد التً تحاك لها وان ٌحفظ هذه االمة وشبابها وٌوفقهم 

 ء كلمته , واسأله سبحانه ان ٌجعل هذا العمل خالصاً لوجه الكرٌم . لنشر دٌنه واعال
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 املصادر واملراجع 

 القران الكرٌم . 

اعالم الموقعٌن : المؤلف : محمد بن ابً بكر بن اٌوب بن سعد شمس الدٌن  .1

( تحقٌق : محمد عبد السالم ابراهٌم , ه851ابن القٌم الجوزٌة )المتوفً:

م  1991 - ه1411بٌروت , الطبعة االولى :  –الناشر : دار الكتب العلمٌة 

. 

 881المصباح المنٌر للعالمة : احمد بن محمد بن علً الفٌومً المتوفً سنة  .2

. اعتف به وراجعه : عزت زٌنهم عبد الواحد . اسم المطبعة مكتبة  ه

 26865/2118و رقم االٌداع  3358883/151, ت/المنصورة  –االٌمان 

 . 

الجامع ألحكام القران للقرطبً , المؤلف : محمد بن احمد االنصاري  .3

القرطبً , ابو عبد هللا , المحقق : عبد هللا بن عبد المحسن التركً . الناشر : 

, عدد  1م , رقم الطبعة : 2116 - ه 1428مؤسسة الرسالة . سنة النشر : 

 .  24:المجلدات 

القاموس المحٌط : المؤلف : مجد الدٌن ابو طاهر محمد بن ٌعقوب  .4

( تحقٌق : مكتب تحقٌق التراث فً مؤسسة ه818الفٌروزابادي )المتوفً:

الرسالة بإشراف : محمد نعٌم العرقسوسً , الناشر : مؤسسة الرسالة 

 - ه 1426لبنان , الطبعة: الثامنة ,  –للطباعة والنشر والتوزٌع بٌروت 

 .  1م عدد االجزاء : 2115

المغنً وٌلٌه الشرح الكبٌر : المؤلف : عبد هللا بن احمد بن محم بن قدامة  .5

المقدسً ابو محمد عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن قدامة المقدسً شمس 

الدٌن ابو الفرج : المحقق : محمد رشٌد رضا : الناشر مطبعة المنار و 

 . 2الطبعة : . رقم 1348مكتبها . سنة النشر 



 
14 

الموسوعة الفقهٌة الكوٌتٌة : اصدرتها وزارة االوقاف والشؤون االسالمٌة  .6

 الكوٌت : الجزء التاسع .

الموطأ : المؤلف : ألمام االئمة وعالم المدٌنة : مالك بن انس )رضً هللا عنه  .8

( طبعة جدٌدة مصححة وفق ترقٌمات العالمة محمد فؤاد عبد ه 189( )ت

 لبنان .  –ه : عادل خضر : الطبعة بٌروت الباقً : اعتنى ب

دراسة مقارنة بالفقه الغربلً  –الشهوري : مصادر الحق فً الفقه االسالمً  .8

 للدكتور عبد الرزاق الشهوري

بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد : المؤلف : ابو الولٌد محمد بن احمد بن محمد  .9

( الناشر : ه595لمتوفً:بن احمد بن رشٌد القرطبً الشهٌد بابن رشد الحمٌد )ا

م  2114 - ه1425القاهرة . الطبعة : بدون طبعة تارٌخ النشر  –دار الحدٌث 

. 

تحفة المحتاج فً شرح المنهاج : المؤلف: احمد بن محمد بن علً بن حجر  .11

الهٌتً , الناشر المكتبة التجارٌة الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد , 

 . 11م : عدد االجزاء  1983 - ه 1358الطبعة : بدون طبعة , سنة النشر 

حاشٌة الجمل على شرح المنهج , المؤلف : سلٌمان بن عمر بن منصور .11

. الناشر دار الفكر :  ه 214العجٌلً االزهري المعروف بالجمل المتوفً :

 الطبعة : بدون طبعة وبدون تارٌخ . 

علً الشرح . الكبٌر : المؤلف : محمد بن احمد عرفة  حاشٌة الدوسوقً.12

( الناشر : دار الفكر . الطبعة : بدون ه 1231الدوسوقً المالكً )المتوفً : 

 طبعة وبدون تارٌخ. 

غاٌة المنتهى : المؤلف مرعً بٌن ٌوسف بن الكرمً : المحقق ٌاسر .13

,  2118 – 1428رائد ٌوسف الروملً . سنة النشر  –ابراهٌم المزروعلً 

 . 21/8/2114تارٌخ أضافته  1563عدد الصفحات :  1رقم الطبعة :
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تحقٌق احمد محتار الصحاح لالمام محمد بن ابً بكر عبد القادر الرازي .14

 .  1918عبد الغفور عطار , اسم المطبعة : مكتبة لبنان , سنة الطبع 

رشً المالكً الخشرح مختصر خلٌل للخرشً , المؤلف : محمد بن عبد هللا .15

( الناشر : دار الفكر للطباعة بٌروت , الطبعة ه 1111ابو عبد هللا )المتوفً:

 .  8طبعة وبدون تارٌخ , عدد االجزاء : :بدون

شرح الخرشً علً مختصر سٌدي خلٌل وبهامشه حاشٌة العدوي , المؤلف .16

: محمد الخرشً ابو عبد هللا علً العدوي : الناشر المطبعة االمٌرٌة الكبرى : 

, طبع على نفقة الحاج  2, رقم الطبعة  8. عدد المجلدات  ه 1318سنة النشر :

 . 25/1/2114الطٌب التازي المغربً تارٌخ أضافته : 

نٌل االوطار : المؤلف : محمد بن علً بن محمد بن عبد هللا الشوكانً .18

( تحقٌق : عصام الدٌن الصبابطً : الناشر : دار  ه1251الٌمنً )المتوفً : 

 م .  1993 - ه1413الحدٌث مصر , الطبعة :االولى , 

 

 

 


