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 - ٣وقيل :سميت بالعنان؛ ألن األصل فري الشرريكين أن يتسراويا فري المرال والتصررإك
خالصة البحث
البحث يتناول فقه الشركات والمعامالت التجارية بين الشركاء مع تناول طبيعة
الشركات قديما وحديثا
الكلمات المفتاحية  :الفقه – الشركات – المقاصد – األموال – األعمال – التمويل –
المضاربة .
المقدمة  :بعد الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه ومن وااله ..
وبعد
حديثنا عن الشركات وأحكامها فيما يلى -:
المبحث الثاني
شركة العنان وآثارها

كالفارسررين إاا سررويا بررين فرسرريهما وتسرراويا فرري السرريرك فر ن عنرراني فرسرريهما يكونرران
سواء.
 - ٤وقيل أنها مشتقة من عنَّ له؛ بمعنى عرض وظهرك كقول امرئ القيس:
فعنَّ لنا سرب كأن نعائه

***

ع اره دوار في مالء م

يل()5

قاله الفراء .فسميت الشركة عنانا ً؛ ألن كل واحرد منهمرا عرنَّ لره أن يشرارا صراحبهك أو
أنها تقع علي حسب ما يعنُّ لهما في كل التجارات أو في بعضها.
قال السبكي  :المشهور أنها مأخواة من عنان الدابة وهو ما ت ُقاد بهك كأن كرل واحرد

المطلب األول  :تعريفها  :شرركة العنران( :)1هري أن يشرترا اثنران فري مالهمرا علري أن

من الشريكين أخ بعنان صاحبهك ال يطلقه يتصرإ حيث شاء.

يتجرررا فيرره والررربم بينهمررا ( . )2وهرري ئرراباة باعئمرراذ كمررا اكررر ابررن المن ر ر( .)3وإنمررا

وقيرررل :بفرررتم العرررين مرررن عنررران السرررماء :أل سرررحابهك ألنهرررا علرررت كالسرررحاب بصرررحتها

اختلف في بعض شروطها كما سيأتي:

وشررهرتهاك وله ر ا اتفقرروا علرري صررحتها( .)6وه ر ا النرروذ مررن الشررركات هررو السررابد بررين

واختلف في علة تسميتها واشتقاقها علي أقوال:

الناس؛ ألن شركة العنان ال يشترط فيها المساواة ال في المال والفي التصررإك فيجروز

 -١قيل إنها مشتقة من عنان الدابة؛ بمعنى أن راكرب الدابرة يمسرل العنران ب حرده يديره

أن يكون مال أحد الشريكين أكثر من اآلخررك كمرا يجروز أن يكرون أحردهما مسرنوالً عرن

ويعمرل برراألخرهك وكرل واحررد مررن الشرريكين يجعررل عنران التصرررإ فرري بعرض مالرره إلررى

الشركة واآلخر غير مسنولك وهي من أئله ليس فيها كفالةك فال يطالب أحدهما إال بما

صاحبه دون البعض.

عقده بنفسه من التصررفاتك أمرا تصررفات شرريكه فهروغير مسرنول عنهراك ويجروز مرع

 -٢وقيرل إنهرا مشرتقة مرن عنران الدابررة؛ بمعنرى أن للدابرة عنرانين ك أحردهما أطرول مررن

الل أن يتساويا في الرج أو يختلفاك فيوزذ الربم بينهما حسب الشرط ال ل اتفقا عليهك

اآلخرك فيجوز في ه ه الشركة أن يتساوه الشريكان في رأس المال والربم أو يتفاوتاك
فسميت عنانا ً (. )4

 -5السِّرب :الجماعة من الظباء والبقر  .والنعاج :جمع نعجة
 -1بكسر العين وفتحها وانظر  :فقه المعامالت المالية

وهي األنثي من بقر الوحش  .والعذاري  :جمع عذراء من

المعاصرة  ،السابق 503 :وما بعدها.

النساء  .والدوار  :صنم كانت العرب تنصبه وتدور حوله.

 -2أي والخسارة عليهمإ أيضا ،فالشركاء يشتركون في الربح

والمالء  :جمع مالئة  .والمذيل :الطويل الذيل  .شبه بقر

والخسارة ،وال يصح إعفاء أحد الشركاء من تحمل الخسارة

الوحش في مشيها وطول أذنابها بجوار يدرن حول صنم

مع مقاسمته في الربح.

وعليهن المالء الطويلة المهدبة ( .المغرب في ترتيب المعرب

 -3اإلجماع البن المنذر; كتاب الشركة ،رقم .315

البن المطرز ،686/5 :مادة( :عنن) .ولسان العرب البن منظور

 -4وهذان المعنيان ذكرهما السرخسي في المبسوط/11 :

اإلفريقى ،مادة(:دور).
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 -6مغني المحتاج .515/5 :

أما الخسارة فتكون بنسبة رأس المال فحسبك عمرالً بقاعردة ..ا الرربم علري مرا شررطاك

حضور المال عند الشرراءك وال يشرترط عنرد العقرد؛ ألن الشرركة ترتم بالشرراءك فيطلرب

والوضيعة علي قدر المالين) .

الحصور عندب  .وهل يشترط خلط المالين؟

المطلب الثاني  :حكم شركة العنان:
شركة العنان ئاباة عند ئميع الفقهاءك وإن كانوا قد اختلفروا فري بعرض شرروطهاك
ول ا سنفرد الحديث عن شروطها في كل م هب علي حدة.
وعقد الشركة عقد ئابا؛ لكل من الشريكين فسخه متى شراءك ولر ا تنفسر ا الشرركة
بموت أحد الشريكين باالتفاق.

ال ب المالك ومورد العقد هرو العمرلك والرربم نتيجتره والمرال تبرعك فرال يشرترط خلرط المرال
كالمضاربةك وألن الشركة عقد على التصرإك ففيها معنى الوكالةك والوكالة ئراباة فري
المالين قبل خلطهماك فتجوزالشركة ك لل.
وقال زفر( :)10يشترط خلط المالين بحيث ال يتميرا أحردهما عرن اآلخررك وال برد مرن كرون

أوالً  :شروط شركة العنان عند الحنفية:
اشترط الحنفية لصحة شركة العنان شروطا ً؛

قال أبو حنيفة وصاحباه( :)9ال يشترط خلط المرالينك ألن الشرركة تتحقرق معناهرا بالعقرد

الخلررط قبررل العقرردك ف ر ن وقررع بعررده لررم يكررف فرري األصررم؛ ألن الشررركة تعنرري االخررتالطك

هى(:)7

 - ١أن يكون التصرإ المعقود عليه قابالً للوكالة

()8؛

ألن حكم الشركة ثبوت

االشتراا في الربم المستفاد بالتجرارةك وال يصرير المسرتفاد بالتجرارة مشرتركة بينهمراك
إال أن يكون كل واحد منها وكيالً عن صاحبه في بعض أموال الشركة وعامالً لنفسه في
البعض اآلخر .
وبنرراء عليرره تتطلررب الشررركة أن يررأان كررل شررريل لصرراحبه فرري التصرررإ بالشررركة
والبيررع وتقبررل األعمررالك والوكيررل هررو المتصرررإ برر ان غيررره .وبمررا أن الشررركة علرري
اختالإ أنواعها تتضمن معني التوكيلك أل وكالة كل شريل عرن صراحبه فيشرترط فري
الشررركة قابليررة الوكالررةك وأن يكررون كررل شررريل أه رالً للوكالررة والتوكيررل .ومررا ال يجرروز
التوكيل فيه عند الحنفية خالفا ً للجمهور :هو االستيالء علي المباحات.
 -2أن يكون الربم معلوم القدر بجاء محدد  :أل بحيث تكون حصة شريل من الرربم
نسبة معلومة منره ك كخمسره أو ثلثره أو عشررة فري المابرةك فر ن كران الرربم مجهروالً
تفسد الشركة؛ ألن الرربم هرو المعقرود عليرهك وئهالرة المعقرود عليره تسرتوئب فسراد
العقد.
 -3أن يكررون الررربم ئرراءاً شررابعا ً فرري الجملررة ال ُمعينرا ً :فر ن عينررا ربحرا ً ُمعينرا ً ألحرردهما
كعشرة أو مئةك كانت الشركة فاسدة؛ ألن العقد يقتضى تحقق االشتراا في الربمك ومن
الجررابا أن ال يتحقررق الررربم إال فرري القرردر المعررين ألحررد الشررريكينك فكرران التعيررين منافي را ً
لمقتضى عقد الشركة.
وه ه الشروط الثالثرة تجررل فري شرركات العقرود ئميعهرا؛ أل هرى شرروط عامرةك
وبقية الشروط هي شروط تخص شركة العنان خاصة.

واالختالط ال يتحقق مع تميا المالينك فال يتحقق معنى الشركةك وألن من أحكام الشركة
أن الهررالا يكررون مررن المررالينك وإاا هلررل أ حررد المررالين قبررل الخلررط يهلررل علررى صرراحبه
وحدهك وه ا ليس من مقتضى الشركة.
ويترتب على ه ا الخالإ:أن الشركة تصم عند ئمهور الحنفيرة إاا كران المراالن مرن
ئنسررين مختلفررين كرردراهم ودنررانيركأو مررن ئررنس واحررد لكررن بصررفتين محتلفتررين كحنطررة
ئديدة وحنطة عتيقةكأو بيضاء وسوداءك أو بيضراء وحمرراءك إا ال يشررط عنردهم خلرط
المالين.
وال يصررم ا لررل عنررد زفرررك عمكرران التمييررا وإن كرران فيرره عسررر ك ألنرره يشررترط خلررط
المالين خلطا ً تاما ً بحيث يتع ر التمييا برين المرالينك وهروال يتحقرق فري مختلفرى الجرنس
أوالصفة.
-5أن يكون رأس مرال الشرركة أثمانرا ً مطلقرة( )11اأه نقروداً وهرى الردراهم والردنانير فرى
الماضى ا والنقود المتداولة اآلن.
فال تجوز شركة العنان فى العروض( )12من عقار أو منقول األنها ليست من اوات
األمثال وإنما هي من اوات القيمة التي تختلف باختالإ أعيانهراك والشرركة فيهرا ترندل
إلى ئهالة الربم عند قسمة مال الشركة؛ ألن رأس المرال يتكرون مرن قيمرة العرروض ال
عينهرراك والقيمررة مجهولررة؛ ألنهررا تعرررإ بررالحار وال نكوهررو يخلتررف برراختالإ التقررويمك
فيصير الربم مجهوالً؛ فيندل إلى المنازعة عند القسمة.
وألنه ينول إلرى ربرم مرا ال يضرمنك وقرد نهرى رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم عرن
ربم ما لم يضمن(. )13

 - ٤أن يكون رأس مال الشركة عينا ً حاضراًك إما عند العقد أو عند الشرراء  :فرال
يجوز أن يكون رأس المال دَيْنا ً وال ماالً غاببا ً؛ ألن المقصود من الشركة الربمك وهرو
يتم بواسطة التصرإك والتصرإ ال يمكن في الدَيْن وال فري المرال الئابربك برل برالعين

 -9وهو رأي المالكية والحنابلة  ،إال أن المالكية قالوا :إن

الحاضرةك فال يتحقق المقصود من الشركة في حال غياب المالك وألن المدين ربمرا ال

عدم اشتراط اختالط المالين ال يعني عزلهما من كل الو جوه،

يدفع الدينك وقد ال يستطيع إحضار المال الئابب.
وعلى هر ا :لرو دفرع إنسران آلخرر ألرف دينرارك وقرال لره :أخررج مثلهراك واشرتر بهرا
َو ِبعْ ك فما ربحت يكون بيننا مناصفةك فأخرج ألفا ً واشتره بهاك ئازك وإان فالمهم هو

بل ال بد من أن يكون الخلط إما حسأ أو حكماً ،مثل أن يكون
الماالن في صندوق واحد ،وأيديهما مطلقة عليهما.
 -10وهو مذهب الشافعية.

 -7راجع فتح القدير مع العناية  ٥ /٥ :ومابعدها .والمبسوط:

 -11وهي التي ال تتعين بالتعيين  .انظر  :فقه المعامالت
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المالية السبق نفسه  503 :وما بعدها.

 -8عند الحنفية احتراز عن الشر كة في المباحات

 -12ال َعرْض :المتاع .ويجوز فيه فتح الراء .وأجاز المالكية

كاالحتشاش واالحتطاب واالصطياد  ،فإن الملك في هذه

الشركة بالعروض

الحاالت يقع لمن باشر سبب الملك بخصوصه .وأجاز الجمهور

 -13أخرجه الخمسة إال ابن ماجه .وصححه الترمذي.

التوكيل في تملك المباحات.

وأخرجه الحاكم وصححه ،ووافقه الذهبي.

ويترتررب علرري ه ر ا الشرررط أنرره ال تصررم الشررركة فرري التبررر والنُقرررة بنرراء علررى أنرره

مطلقررة علرري ك رل حررالك بررل قررد تكررون تررارة ثمنرراك وتررارة مبيعا ً؛ألنهررا تتعررين بررالتعيين فرري

كررالعروض .والتبررر :مررا لررم يضرررب مررن ال ر هب والفضررة .والنقرررة :القطعررة الم ابررة مررن

الجملة فكانت كالفلوسك وشرط ئواز الشركة أال يكون رأس المال مما يتعين بالتعيين.

ال هب أو الفضة.
وفررري روايرررة أخرررره عنرررد الحنفيرررة تجررروز الشرررركة فيررره؛ ألنررره كاألثمررران المطلقرررةك
والمدارعلى تعامل الناس بهك فر اا تعراملوا بره فحكمره حكرم النقرودك وإن لرم يتعراملوا بره
فحكمه حكم العروض(.)14
وأما الفلروس :وهري القطرع المضرروبة مرن النحراسك كران يتعامرل بهرا .ومثلهرا اليروم
النقود المصنوعة من المعادن.
اهب أبرو حنيفرة وأبرو يوسرف إلرى أن الفلروس ال تجروز الشرركة فيهراك ألنهرا إاا كانرت

ووئه قول محمد :هو أن معنى الوكالة التى تتضمنها الشركة ثابت فري هر ه األشرياء
بعد الخلطك فأشبهت الدراهم والدنانيرك بخالإ ما قبل الخلط ؛ ألن الوكالة التي هري مرن
مقتضيات الشركة ال تصم في ه ه األشياء قبل الخلط.
والحيلررة عنررد أبرري يوسررف فرري ئررواز الشررركة بهر ه األشررياء :أن تخلررط المرراالن حتررى
تصير شركة ملل بينهماك ثم يعقدا عليهما عقد الشركة (. )18
وهل تجوز الشركة مع تساول المالين والتفاوت في نسبة الربم؟
إننا والحالة ه ه أمام ثرال صرور لر للك بعضرها يصرم وبعضرها ال يصرمك والرل علري

كاسررردة فهررري كرررالعروضك وإن كانرررت نافقرررة  -أل رابجرررة  -فهررري ليسرررت أثمانرررا ً مطلقرررة

النحو اآلتي :

عندهما؛ ألنها تتعين بالتعيين في الجملةك وتصير مبيعا ً باصطالح العاقدين .وإاا لم تكن

الصورة األولى  :إاا تساول الماالن وشرط الشريكان العمرل عليمهرا ئميعرا ًك ففري هر ه

أثمان را ً مطلقررة الحتمالهررا التعيررين بالجملررة فرري عقررود المعاوضرراتك لررم تصررلم رأس مررال

الصورة يجوز شرط الايادةك ويكون الربم بينهما علي ما شرطا.

الشركة كسابر العروض (.)15

الصررورة الثانيررة :إاا تسرراوه المرراالن وشرررط الشررريكان العمررل علرري أحرردهماك وكانررت

وقال محمد  :يصم أن تكون الفلروس الرابجرة رأس مرال الشرركة؛ ألنهرا بحسرب األصرل

الايادة لل ل شررط عليره العمرلك ففري هر ه الصرورة يجروز شررط الايرادة أيضرا ًك ويكرون

عنده تعتبر من األثمان المطلقةك ألن الثمنية الزمة لها (.)16

الربم بينهما علي ما شرطا.

وقول محمد هو الصحيم في الم هب؛ كما رئم ابرن عابردين فري شحاشريتهلك ولر ا لرم
يتعرض لئير قوله أكثر متون الحنفية(.)17
وأما الشركة في المثليات التى ليست بأثمان مطلقة من الكيرل والمروزون والعرددل

وحجتهم في الل :أن الربم يستحق إما بالمال أو بالعمل أو بالضمانك وزيادة الرربم
في هر ه ال حالرة كانرت بسربب زيرادة العمرل؛ ألنره قرد يكرون أحرد الشرريكين أحر ق وأهرده
وأكثر عمالً وأقوهك فيستحق زيادة ربم عل حساب شريكهك لحديث  " :الربم علري مرا
(. )19

المتقرارب كررالجوز والبرريض :فقررال الحنفيررة :ال تجوزالشررركة فرري المكرريالت والموزونررات

شرطاك والوضيعة علي قدر المالين"

والعرردديات المتقاربررة قبررل الخلررط ؛ ألنهررا إنمررا تتعررين بررالتعيين إاا كانررت عينررا ًك فكانررت

الصورة الثالثة :إاا تساوه الماالن وشرط الشريكان العمل علي أحدهماك ولكن شررطت

كالعروضك فهي ليست أثمانا ً مطلقةك مع العلم بأن شررط ئرواز الشرركة أن يكرون رأس

الايادة في الربم للشريل اآلخرك ففي ه ه الصورة ال يجوز الل .

المال مما ال يتعين ب التعيينك فلو قال شخص لئيره بع حنطتل علي أن يكون ثمنها بيننرا
لم يجا.
وأما بعد الخلط :ف ن كانت الشركة في ئنسين مختلفين كالحنطة واألرز والشعير فال
تجوزك وإن كانت من ئنس واحد فال تصم أيضا ً عنرد أبري يوسرف وإنمرا تصرير الشرركة
أمالا.
وقال أبو حنيفة ومحمد :تصم الشركة فيها بعد الخلطك فيكون م هب الحنفيرة قريبرا ً
من م هب الشافعية.
وت هر فابدة الخرالإ عنرد التسراول فري المرالين واشرتراط التفاضرل فري الرربمك برأن

وحجررتهم :أنرره شرررط ألحررد الشررريكين زيررادة ربررم بئيررر عمررل وال ضررمانك والررربم ال
يستحق إال بمال أو عمل أوضمان.
وكر لل ال تصررم الشررركة إاا شرررط ئميررع الررربم ألحررد الشررريكينك ويالحر أنرره لرريس
المراد بالعمل وئودهك وإنما يكفي شرط العمل.
ومثررل الررل فيمررا لررو تفرراوت رأس المررال واشررترط التسرراول فرري الررربمك فيجرروز فرري
الصورتين األوليينك وال يجوز في الصورة الثالثة.
وه ه الصور الثالثة وأحكامها عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم هللا تعالى.
واهب زفر رحمه هللا إلى أنه ال يجوز اشااط زيادة في الربم علري قردر رأس المرال.

كرران المكيررل نصررفين بررين شررريكينك ولكنهمررا شرررطا أن يكررون الررربم أثالث را ًك فخلطرراهك

وحجته في الل:

واشتريا ب هك فعلى قول أبي يوسف يكون الربم بينهما علي قدر المالين نصرفين .وعلرى

 -1أن األصل عنده أن الرربم ال يسرتحق إال بالمرال؛ ألنره نمراء الملرلك فيكرون علري قردر

قول محمد يكون الربم بحسب ما شرطا .

المالين .وه ا هو م هب اعمام الشافعي رحمه هللا تعالى.

رتما مررع األصررل ال ر ل بنررى عليرره الحنفيررة عرردم
وئرره قررول أبرري يوسررف :هررو أنرره مر ِ
ئوازالشررركة فرري المكرريالت والموزونررات ونحوهررا قبررل الخلررط؛ وهررو أنهررا ليسررت أثمان را ً

 -2أن اشتراط زيادة فري الرربم ترندل إلرى ربرم مرا لرم يضرمنك ألن الضرمان بقردر رأس
المالك وله ا ال يجوز اشتراط الخسارة علي خالإ رأس المالك فك ا

الربم(.)20

 -14وأجاز الشافعية الشركة فيه ،ألنهم ُّ
عدوه من المثليات،
وهم يجيزون الشركة في المثليات.

 -18المبسوط ، 161 /11 :وما بعدها.

 -15وهو مذهب الشافعية والحنابلة وابن القاسم من

 -19لم أجده إال في نصب الراية ،٥٩٥/4 :وقال الزيلعي-

المالكية  ،ألنها تتفق مرة وتكسد أخري كالعروض .

غريب جداً ،ويوجد في بعض كتب األصحاب من قول علي

 -16المبسوط . 160 /11 :

أقول :ومعلوم أن اصطالح الزيلعي هذا علي الغرابة يختلف

 -17انظر :تنوير األبصار ،وبداية المبتدي ،وكنز الدقائق تجد

عن المعهود من أهل هذا الفن ،فهو يقصد بذلك :ال أصل له.

أنها عبرت بجواز الشركة بالفلوس دون ذكرالرأي اآلخر.

 -20تبيين الحقائق .518/5 :

كيف توزذ الخسارة؟ اتفرق الحنفيرة علري أن توزيرع الخسرارة يكرون علري قردر رأس
مررال كررل شررريلك دون الن ررر إلررى مقرردار عملهررم فيهرراك أو شرررطهم إاا كرران هنرراا شرررط
مخالف ل لل.

 المئنى البن قدامة الحنبلى المتوفى  124هـ ك على متن أبى القاسرم الخرقرى
ط دار الحديث بالقاهرة .
 مجمرروذ فترراوه إبررن تميمررة رحمررة هللا ئمرع وترتيررب عبررد الرررحمن محمررد بررن

____________________________

قاسررم النجررده الحنبلررى و ابنرره محمررد كالطبعررة الثانيررة  1044هررـ الناشررر

المصادر والمرائع

مكتبة ابن تيمية القاهرة

الفقه الحنبلى:
 اعنصرراإ فررى معركررة الرررائم مررن الخررالإ لعررالء الرردين بررن الحسررن علررى بررن
سليمان المرداوه المتوفى  885هـ تصحيم  :محمرد حامرد الفقرى ط إحيراء
الترا العربى بيروت ك الطبعة الثانية  1041هـ.
 الررروض المربررع للبهرروتى المترروفى  1451هررـ ك شرررح زاد المسررتنقع مختصررر
المقنع للحجاوه الطبعة الثانية  1014هـ دار الكتب العلمية بيروت .
 شرررح منتهررى اعرادات للبهرروتى ك مطبعررة أنصررار السررنة المحمديررة بالقرراهرة
 1790م.

م اهب أخره :
 البحررر الاخررار الجررامع لمرر اهب علمرراء األنصررار ألحمررد بررن يحرري المرتضررى
المتوفى  759هـ الطبعة األولى  1318م.
 ئواهر الكالم شرح شررابع اعسرالم لمإمرام محمرد برن حسرن النجفرى المتروفى
 1211هررـ تحقيررق الشرري علررى األخونررده ك ط دار إحيرراء اترررا بيررروت ك
الطبعة السابعة  1781م.
 الروضررة البهيررة شرررح اللمعررة الدمشررقية للشرري زيررن الرردين الئررانمى تصررحيم
الشي عبد هللا البستى ط بيروت  1397هـ .

 شرررح ابررن قرريم الجوزيرره علررى عررون المعبررود شرررح سررنن أبررى داود ك طبعررة

 الروض النضير شرح مجموذ الفقه الكبير للحسين برن أحمرد برن الحسرن برن

المكتبة السلفية بالمدينة المنورة بالرياض الطبعة الثانية  1388هـ 1718

أحمرررد برررن سرررليمان السرررياغى الصرررنعانى المتررروفى  1221هرررـ ك دار الجيرررل

م.

بيروت بدون سنة طبع .

 شرررح الاركشررى علررى مختصررر الخرقررىك تحقيررق عبررد هللا بررن عبررد الرررحمن
الناشر مكتبة العبيكان بالرياض ك الطبعة األولى  1013هـ.
 الشرح الكبير على متن المقنع لشمس الدين عبد الرحمن برن قدامرة المقردس
المتوفى  182هـ ومعه كتاب المئنى البرن قدامرة المتروفى  124ط دار الئرد
العربى القاهرة بدون سنة طبع .
 الفررروذ لشررمس الرردين بررن مفلررم المترروفى  913هررـ ومعرره تصررحيم الفررروذ
للعالمة المرداوه طبعة عالم الكتب بيروت ك الطبعة الرابعة  1045هـ .
 الكافى فى فقه اعمام أحمد برن قدامرة الحنبلرى المتروفى  134هرـ طبرع المكترب
اعسالمى ك بيروت الطبعة الثالثة  1042هـ .
 كشرراإ القنرراذ للبهرروتى عررن مررتن اعقنرراذ للحجرراوه ك رائعررة الشرري هررالل
مصيلحى ك طدار الفكر بيروت  1042هـ.

 السيل الجرار المتدفق على حدابق األزهار لمحمد بن على الشوكانى المتوفى
 1255هررـ تحقيررق محمررود إبررراهيم زايررد ط دار الكتررب العلميررة بيررروت ك
الطبعة األولى  1045هـ .
 شرابع اعسالم لمسابل الحالل والحرام تأليف أبى القاسم نجم الدين ئعفر برن
الحسررن الحلررى المترروفى  191هررـ الطبعررة األولررى ك مطبعررة اآلداب بررالنجف
األشرإ  1387م تحقيق عبد الحميد محمد على .
 شرررح كترراب النيررل وشررفاء العليررل للعالمررة اعباضررى محمررد بررن يوسررف بررن
أطفيشرروهو شرررح لكترراب النيررل مصررنف الشرري ضررياء الرردين عبررد العايررا
اليمنرررى المتررروفى  1223هرررـ الطبعرررة الثالثرررة  1045هرررـ  1785م ك مكتبرررة
االرشاد ئدة .

