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أ  -استدل الحنفية علا صحة شركة المفاوضة بما ييتا:
 -١ما روي عن النبا صلا هللا عليه وسلم أنه قال " :يذا تفاوضتم فيحسنوا

المفاوضة" .وقال " :فاوضوا فإنه أعظم للبركة" (.)3
 -2أك المفاوضةةة عقةةد يتضةةمن عقةةدين مشةةروعينأل همةةا الكفالةةة والوكالةةة .وأمةةا
الجهالةةة الحاصةةلة فيهةةا وهةةةا أنهةةا تتضةةمن الوكالةةةة بشةةراء مجهةةول الجةةةن
والكفالة بمجهول فإنها متحملة وم:تفرة ألنها تثبت تبعا ً والتصره قد يصةبو

المطلب األول  :تعريفها:
المفاوضةة فةا الل:ةة :المسةةاواة .وسةما هةعا النةور مةةن الشةركة مفاوضةة العتبةةار

تبع ةا ً وال يصةةو مقصةةوداً كمةةا هةةو الحةةال فةةا المضةةاربة فإنهةةا تتضةةمن الوكالةةة

المساواة فا رأس المةال والةربو وفةا القةدرة علةا التصةره و يرهةا -وقيةل :هةا مةن
التفةةوي

أل ألك كةةل واحةةد منهةةا يفةةول التصةةره يلةةى صةةاحبه علةةا كةةل حةةال فةةا يبتةةه

وحضوره()1
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شةرعَا
وقال المالكية والشافعية :سميت مفاوضة من تفاول الرجالك فا الحةديث َ :
فيه جميعا ً.
وهةةا فةةا االصةةطالي :أك يتعاقةةد اثنةةاك فةةيكثر علةةا أك يشةةتركا فةةا مةةال علةةا عمةةل

بكل ما يعمله شريكه  -وال تكون إال فيما تم العقد عليه من
أموالهم ،دون ما ينفرد به كل منهم من مال لم يدخله في
الشركة .أما إذا عقدت الشركة علي أال يستبد (ينفرد) أحد

بشروط مخصوصة.

الشركاء بالتصرف في رأس المال ،وليس له إال أن يعمل مع

المطلب الثانا  :حكمها:
ذهب الحنفية يلى صحة شركة المفاوضةة عنةدما تتجمةع شةرا.طها .وذهةب الجمهةور
من الفقهاء يلى عدم صحتها بمفهومها عند الحنفية

وغيرها مما تحتاج إليه التجارة من تصرف .ويلزم كل شريك

()2

شركائه حميعاً ،فإنها حينئذ تسمى عندهم شركة عنان-
وعلي هذا فشركة المفاوضة بمفهومها عند المالكية ،ال
خالف فيها عند الفقهاء.

 -1لسان العرب ،مادة( :فوض).

 -3قال الحافظ الزيلعي عن هذا الحديث وما قبله غريب .أي:

 -2وأما المالكية; فأجازوا شركة المفاوضة بغير هذا المعنى

ال أصل له ،نم حاول أن يجد أصال للحدديث ،فقدال :أخدرج ابدن
:

ددال

الذي ذكره الحنفية :وهو أن تعقد الشركة علي أن يكون كل

ماجدده فددي سددننه عددن صددهيب قال:قددال رسددول

شريك مطلق التصرف في رأس المال استقالالً ،دون حاجة

فيهن البركة :البيع إلى أجل ،والمفاضة ،وإخالط البر بالشدعير

إلى أخذ رأي شركائه ،حاضرين أم غائبين ،بيعاً وشراء وأخذاً

للبيت ال للبيع  .م قال الزيلعي:ويوجد في بعد

وعطاء وكراء واستكراء ،وضماناً وتوكيال ً  ،وكفالة وقراضاً وتبرعاً

ماجه (المقارضة) بدل (المفاوضة) [ .نصب الراية.]٥٧٤ /3 :

نسدا ابدن

بشراء مجهول الجن

وكعلك شركة العناك فإنهةا تشةتمل علةا الوكالةة العامةة

 - ٥أك تكةةوك المفاوضةةة فةةا جميةةع التجةةارات فةةال يخةةت

أحةةد الشةةريكين بتجةةارة دوك

شريكهأل ألك فا االختصاص يبطاالً لمعنى المفاوضةأل وها المساواة.

ويك كاك ال يصو هعا التوكيل حالة االنفراد.
 - ٣وألك الناس يتعاملوك بها فا سا.ر األعصار من ير نكير من أحةد فكةاك ذلةك

 - ٦أك يتساوى الشريكاك فا حق التصره فا أموالها عامةأل فال تصو بةين صةبا

دليالً عل جوازها(.)4

وبةالغ ولةةو كةةاك الصةةبا ميذونةا ً ألنةه محةةدود بةةادذك ال يتعةةداه دوك البةةالغ
وألك ادذك قابل لإلل:اء وال بين مسلم و ير مسلمأل ألنهما مختلفاك فةا حةق

ب  -واستدل الجمهور علا بطالك شركة المفاوضة بما ييتا:

التصره يذ يك ير المسلم يصو منه شراء الخمر دوك المسةلم .وأجازهةا

 -١ألنه عقد لم يرد الشرر بمثله وألك تحقق المساواة بالمعنى المطلوب فةا هةعه
الشةةةركة أمةةةر عسةةةير وألك فيهةةةا ةةةرراً كثيةةةراً أوجهالةةةة لمةةةا فيهةةةا مةةةن الوكالةةةة
بالمجهول والكفالة به فلم تصو كبيع ال:رر.

أبو يوسا مع الكراهةأل الستوا.هما فا أهلية الوكالة والكفالة.
 - ٧أك ال يكوك ألحد المتفاوضين مال مما تصو فيه الشركة وال يدخل فا الشركة

وبياك وجه ال:رر فيه :هو أنةه يلة م كةل واحةد منهمةا مةا لة م ادخةر وقةد يل مةه

فإك كاك لم تكن مفاوضةأل ألك ذلةك يمنةع المسةاواة .ويك تفاضةال فةا األمةوال

شةاء ال يقةدر علةةا القيةام بةه .ولهةةعا قةال الشةافعا رضةةا هللا عنةه :يك لةم تكةةن

التا ال تصو فيها الشركة كالعرول والعقار جازت المفاوضة .

شةةركة المفاوضةةة باطلةةة فةةال باطةةل أعرفةةه فةةا الةةدنياا أشةةار يلةةى كثةةرة ال:ةةرر

 -8أك تكوك الشركة بلفظ المفاوضة :ألك المفاوضة لها شةرا .ال يجمعهةا يال لفةظ
المفاوضة ويقوم مقام لفظ المفاوضة ذكر جميع أحكامها وشروطها.

والجهاالت فيها .
 -٢وأ مةةا الحةةديث الةةعي اسةةتدل بةةه الحنفيةةة فهةةو يةةر معةةروه وال رواه أصةةحاب
السةةننأل بةةل ينةةه لةةي

فيةةه مةةا يةةدل علةةا أنةةه أراد هةةعا العقةةد فيحتمةةل أنةةه أراد

المفاوضةةةة فةةةا الحةةةديث ولهةةةعا روي فيةةةه :وال تجةةةادلوا فةةةإك المجادلةةةة مةةةن
الشيطاكا (. )5

فإذا اختل شرط من هعه الشروط أو تملك أحد الشريكين مةاالً يصةلو أك يكةوك رأس
مال لشركة العقد تحولت الشركة يلى شركة عناك لعدم تحقق المساواة.
والواقع فإك النةارر فةا الشةروط السةابقة يةرى أك شةركة المفاوضةة بةالمعنى الةعي
يعكره الحنفية متعثرة الوقور يك لم تكن متعسرة التحقيق.
ولةةعا قةةال الشةةيا علةةا الخفيةةا :والواقةةع أك شةةركة المفاوضةةة علةةا مةةا ذهةةب يليةةه

المطلب الثالث :شروط صحة شركة المفاوضة عند الحنفية:
اشترط الحنفية لصحة شركة المفاوضة شروطا ً منها الشروط الثالثة العامةة التةا
مرت فا شركة العناكأل وها:

الحنفية وال يدية ال تعد شركة واقعية ولي

لوجودها بقاء يذا ما وجدت فةإك اشةتراط

تساوي أمةوال الشةركاء فةا القيمةة وعةدم اختصةاص كةل شةريك بمةال يصةلو أك يكةوك

 -١أهلية الوكالة فا كل من العاقدين.

رأس مال للشركة فا جميع مراحل وجودها ال يبقا عليها زمنا ً طويالً فإك استمرار كةل

 - ٢أك يكوك الربو معلوم القدر.

شريك علا ما كاك له من نقود عند تكوينها وعدم زيادتهةا بعةد ذلةك أمةر يكةاد أك يكةوك

 - ٣أك يكوك الربو ج ءاً شا.عا ً.

أمرأ عسيراً

وهعه شروط عامةة فةا كةل شةركة عنةد الحنفيةة ويضةاه يلةى هةعه الشةروط شةروط

المطلب الرابع :األثارالمترتبة على شركة المفاوضة:

خاصة بشركة المفاوضة وها :

ا (.)6

يذا تمت شركة المفاوضة مستوفية شروطها نتج عنها حكمها ويتلخ

 -1أهليةة الكفالةةة فةةا العاقةةدين :وذلةك بةةيك يكونةةا حةةرين بةال:ين عةةاقلين راشةةدين يةةر

فا األمةور

ادتية:
 -١تطلق يد الشركاء جميعا ً فا مال الشركة علا حد سواء ويكوك كل ما اشتراه أحةد

محجور عليهما .
 - ٢أك يكوك رأس المال من النقدين :وهما المضروب من العهب والفضة خاصة.

الشةةركاء مشةةتركا ً بةةين الجميةةع يال طعةةام أهلةةه وكسةةوتهم وكةةعلك مةةا كةةاك مةةن حوا.جةةه

 - ٣أك يتساوى الشريكاك فا مالها العي تصو به الشركة فال يصو أك يكةوك أحةدهما

الخاصة كاستلجار دار للسكن وشرا.ها لعلك.

ملةة ولةو لةم

 -2كل ما ينشةي عةن تصةرفات أحةدهم فيمةا يخة

أكثر ماالً من ادخةر كةيك يملةك أحةدهما ألةا دينةار وادخةر خمة

يكن المبلغ مستعمالً فا التجةارة أي أنةه ال يجةوز أك يبقيةا شةيلا ً مةن جةن

مةال

الشركة يال ويدخالنه فا الشركة.

الشةركة مةن ديةن أو ضةماك أو وكالةة

بمال  ...فإنه يل م ادخرين بموجب عقد الشركة.
 -3كل ما تحصل من ربو فا الشركة يكوك بين الشركاء بالتساوي وكعلك الخسارة.

فإذا كاك الماالك متفاضلين لم تصو مفاوضة ألك المفاوضة تنبئ عةن المسةاواة

 -4يذا حصل أحد الشركاء عل مةال مةن خةارل الشةركة ممةا تصةو بةه الشةركةأل بطريةق

فال بد من اعتبار المساواة فيها ما أمكن والمساواة فا القدر باالتفاق وفا القيمة

هبة أو يرث أو ير ذلك فقد فسدت شركة المفاوضة وانقلبت عنانا ً ألك شرط التساوي

علا المشهور فلو كانا متساويين فا القدر ولكنها مختلفين فا القيمةةأل كةيك كةاك

فا األموال شرط صحة فا االبتداء والبقاء علا حد سواء.

أحدهما دنانير صحاحا ً وادخر مكسرة واختلفت القيمة لم يصو علا المشهور.
 - ٤أ ك يتساوى الشريكاك فا الربوأل فلو شرط أحدهما لنفسه زيادة فا الربو لم تصةو
مفاوضةأل وقد تصو عنانا ً.

 -5يذا هلك مال الشركة معه بطلت

الشركة()7
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المبحث الرابع
شركة األبداك وآثارها

 -4المبسددددوط ،181 ، 111 ،153 /11 :وفددددتق القدددددير5/5 :

 -6الشركات في الفقه اإلسالمي ،للشيا علي الخفيف

ومابعدها ،وتبيين الحقائق..313/3 :

 11 – 19:طبعة النهضة العربية القاهرة .

 -5القدددوانين الفقهيدددة :

 ، 383والشدددرل الكبيدددر للددددردير

 ، 351 ، 351/3:ومغني المحتاج  ، 313 /3والمغني .35 /5

 -7المبسوط  ،181 ،111 ، 153 /11وفتق القدير 5/5:
ومابعدها  ،وتبيين الحقائق .. 313/3

 - ٢ادجمةةار :وهةةو أك النةةاس كةةانوا يتعةةاملوك بهةةا فةةا سةةا.ر األعصةةار مةةن يةةر نكيةةر

المطلب األول  :تعريفها :
ها أك يشترك اثناك  -أو أكثر  -علا أك يتقبال فا ذمتهما عمالً من األعمةال علةا
أك يكوك ما يدخل عليهما من ربو مشتركا ً بينهما .

عليهم من أحد.
 - ٣القيةةاس :فلقةةد قاسةةوا هةةعه الشةةركة علةةا المضةةاربةأل بةةيك العمةةل هةةو أحةةد جهتةةى

وهةةى الب ةا ً مةةا تكةةوك بةةين أهةةل الحةةره كالخياطةةة والحةةدادة والصةةبا ة ونحوهةةا

المضاربة فصحت الشركة عليهأل كالمال.

فيقوال :اشتركنا علا أك نعمل فيه علا ما رزق هللا ع وجل من أجرة فهةو بيننةا علةا

 - ٤المعقول :وهو أك شةركة األمةوال شةرعت لتنميةة المةال وشةركة األعمةال شةرعت

شرط كعا سواء اتحدت حرفتهما كنجار ونجار أو اختلفت كخياط ونجار -وتسةمى هةعه

لتحصيل أصل المةال .والحاجةة يلةى تحصةيل أصةل المةال فةوق الحاجةة يلةى تنميتةه فلمةا

الشركة شركة الصنار وشركة التقبل وشركة األبداك وشركة األعمال.

شرعت لتحصيل الوصا كانت مشروعيتها لتحصيل األصل أولى.

وها اليوم ش ا.عة فا ورشةة الحةدادة أو النجةارة ونحوهمةا وتعتبةر شةركة التنقيةب
عن النف وشركة التفريغ والشحن ونحوها من شركات األعمال.

المطلب الثالث  :شروط صحة شركة األبداك:
شركة األبداك وتسمى شركة األعمال أو شركة الصنا.ع عند الحنفيةا يما أك تكوك
مفاوضة  -عند الحنفية  -أوعنانا ً  -عند الباقين من الجمهور ولكل من هةعين النةوعين

المطلب الثانا  :حكمها:
ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة يلى جوازها يال أك المالكية يشترطوك لصحة هةعه
الشةةركة اتحةةاد الصةةنعة فةةا الشةةركاء ويك كةةاك العمةةل بمكةةانين فتجةةوز بةةين محترفةةا
صةنعة واحةدة وال تجةوز بةين مختلفةةا الصةنا.ع يال يذا كةاك عمةال الشةريكين متالزمةةين

شروط تخصه:
أ  -شروط شركة المفاوضة فا األبداك:
ويشترط لصحة هعا الشةاء كةل مةا يشةترط فةا شةركة المفاوضةة مةا عةدا مةا يخة

بةيك يتوقةةا وجةود عمةةل أحةدهما علةةا وجةةود عمةل ادخةةر كنسةال و َ ة ال .ويشةةترطوك

األموال ألنه لي

أيضا ً لها االتفاق فا العقةد علةا اقتسةام الةربو بقةدر عمةل كةل مةن الشةريكين وال يضةر

حق التصره وأك يتساويا فا الربو والخسارة وأك تكوك بلفظ المفاوضة أو ما يقوم

التبرر بعد ذلك وتفسد الشركة يك شرطا التفاوت فا الربو ويكفا فيةه التقةارب عرفةا ً

مقامه.

بين الربو والعمل وال يضر التفاوت اليسير فا العمل مع كوك الربو بينهما بالسوية

ب  -شروط شركة العناك فا األبداك:

ويةةرى الحنابلةةة جةةواز هةةعه الشةةركة حتةةى فةةا المباحةةات كالحطةةب والحشةةي

الك ة ا

ونحوهمةا فتجةوز عنةةدهم فيمةا يشةترك فيةةه الشةريكاك بيبةدانهما مةةن مبةاي كاالحتشةةا
واالصطياد والتلص

عل دار الحرب وأخع سلب قتلا الحرب يال أنهم قالوا :ال تصةو

شركة الداللين.

فيها أموال فيشةترط فيهةا أهليةة الكفالةة والوكالةة وأك يتسةاويا فةا

ويشةةترط لصةةحة هةةعا النةةور كةةل مةةا يشةةترط فةةا شةةركة العنةةاك سةةوى مةةا يتصةةل
باألموال فيشترط فيها أهلية الوكالة فق  .قال أبو حنيفة :مةا تجةوز فيةه الوكالةة تجةوز
فيه الشركة وما ال تجوز فيه الوكالة ال تجوز فيه الشركة.
ويذا احتاجت الصنعة يلى استعمال آلة فاستعملها أحةد الشةريكين فةال يةرثر ذلةك فةا

 -وذهةةب الشةةافعية وزفةةر مةةن الحنفيةةة :يلةةى أنهةةا شةةركة باطلةةةأل ألك الشةةركة عنةةدهم

ثبةةوت الشةةركة وهةةعا بشةةرط أال يكةةوك مةةن عملةةه يجارتهةةا ل:يةةره  .أمةةا يذا أجرهةةا فةةإك

فكةاك فيةه رر وعةدم انضةباط يذ

أجرتهةةا تكةةوك لةةه خاصةةة ال مشةةتركة ألنهةةا مقابةةل اسةةتعمال آلةةة مملوكةةة لةةه فكانةةت

ال يدري أحدهما أك صاحبه يكسب أم ال وربما قام أحةد الشةريكين بالعمةل كلةه دوك أك

ليةر علةا أك
مختصة به -وبناء عليه تفسد الشةركة بةين رجلةين ألحةدهما بَ و:ة ُل ولَخةر بَع ُ

يقوم يره بشاء فيكوك فا ذ لةك ةبن حةين يتقاسةم الشةريكاك ثمةار العمةل وألك كةل

يرجرهما وهعا ما ذهب يليه الحنفية والحنابلة.

تخت

باألموال ال باألعمال()8ألألك العمل ال ينضب

بفوا.ةده كمةا لةو اشةتركا فةا االحتطةاب

ويشترط أيضا ً  -فا المفاوضة والعناك فا األبداك  -أك يكةوك العمةل الةعي يقةوم بةه

واالصةةطياد وسةةا.ر المباحةةات فةةإك ذلةةك ال يجةةوز حتةةى عنةةد الحنفيةةةأل ألك

الشركاء من األعمال التا تصو ادجارة عليهاأل كتقبل الخياطةة والصةبا ة وتعلةيم الفقةه

الشركة مقتضاها الوكالةة وال تصةو الوكالةة فةا تملةك المبةاي ألنةه يُملةك باالسةتيالء.

والكتابة وما أشبه ذلك دوك الشهادة لدى القاضا والع ه علا آلة موسيقية فإنما ال

وكما لو اشتركا فا ماشيتيهما وها متمي ة ويكوك الدر والنسل بينهما (.)9

تصو ادجارة عليها.

أدلة من قال بجواز شركة األبداك(:)10

المطلب الرابع  :ادثارالمترتبة على شركة األبداك:

واحد متمي عن ادخر ببدنه ومنافعةه فيخةت
واالحتشةةا

استدل القا.لوك بجواز شركةاألبداك بالجملة بيدلة ها:

يذا وقعت شركة األبداك صحيحة ترتب عليها األحكام ادتية:

 - ١ما روي عن ابةن مسةعود أنةه قةال :واشةتركت أنةا وعمةار وسةعد يةوم بةدر فيصةاب

 - ١أك كل ما يحصل عليه أحد الشركاء من ربو نتيجة عمله بعد عقد الشركة فهو بةين

سةةةعد أسةةةيرين ولةةةم أُصةةةب أنةةةا وعمةةةار شةةةيلا فلةةةم ينكةةةر النبةةةا صةةةلا هللا عليةةةه وسةةةلم

الشركاء يك كانت مفاوضة وكعلك الخسارة ويك كانت عنانا ً فالربو بينهما علا حسب

علينا"( ،)11فهعه شركة فيما يصيبوك من سلب فا الحرب.

االتفاق من مساواة وتفاضل والخسارة بالتساوي.
 -٢لكل من الشركاء أك يتقبل األعمال وكل ما يتقبله أحد الشركاء من عمةل يكلةا بةه

 -8أبطل القانون المدني هذه الشركات ألنها ال تقوم علي

الشةةركاء جميع ةا ً ويطةةالبوك بةةه جميعةا ً ألنةةه يتقبلةةه عةةن نفسةةه باألصةةالة وعةةن شةةريكه

رأس مال ،فال يجوز أن يكون رأس مال الشركة عبارة عن

بالوكالة فيجب عليهما.

مجرد أعمال الشركاء ،وإنما يجب أن يضمن جزءاً ماديا.
 -9بداية المجتهد ،355/3:ومغني المحتاج ،313/3:والمغني:

 -11أخرجه األربعة إال الترمذي[ .أبو داود :البيوع ،باب :في

.1/5

الشركة علي غير رأس مال ،رقم .٨٨٣٣ :والنسائي:

 -10راجع فقه المعامالت المالية المعاصرة السابق -338 :

المزارعة ،باب :في شركة األبدان ،رقم .٨٣٨٧ :وابن ماجه؛
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التجارات ،باب :الشركة  ،والمضاربة ،رقم.]3388 :

 - ٣يجوز ألي من الشركاء مطالبة صاحب السلعة باألجر ولو لم يكن المتقبل منه.
 - ٤يذا دفةةع المسةةتيجر األجةةرة يلةةى أي مةةن الشةةركاء جةةاز وبر.ةةت ذمتةةه ولةةو لةةم يكةةن
الصانع له(.)12

 الروضةةة البهيةةة شةةري اللمعةةة الدمشةةقية للشةةيا زيةةن الةةدين ال:ةةانمى تصةةحيو
الشيا عبد هللا البستى ط بيروت  1397هـ .
 الرول النضير شري مجمور الفقه الكبير للحسين بةن أحمةد بةن الحسةن بةن

المصادر والمراجع

أحمةةةد بةةةن سةةةليماك السةةةيا ى الصةةةنعانى المتةةةوفى  1221هةةةـ دار الجيةةةل

الفقه الحنبلى:

بيروت بدوك سنة طبع .

 ادنصةةاه فةةى معركةةة الةةراجو مةةن الخةةاله لعةةالء الةةدين بةةن الحسةةن علةةى بةةن

 السيل الجرار المتدفق على حدا.ق األزهار لمحمد بن على الشوكانى المتوفى

سليماك المرداوى المتوفى  885هـ تصحيو  :محمةد حامةد الفقةى ط يحيةاء

 1255هةةـ تحقيةةق محمةةود يبةةراهيم زايةةد ط دار الكتةةب العلميةةة بيةةروت

التراث العربى بيروت الطبعة الثانية  1441هـ.

الطبعة األولى  1445هـ .

 الةةرول المربةةع للبهةةوتى المتةةوفى  1451هةةـ شةةري زاد المسةةتنقع مختصةةر
المقنع للحجاوى الطبعة الثانية  1414هـ دار الكتب العلمية بيروت .
 شةةري منتهةةى ادرادات للبهةةوتى مطبعةةة أنصةةار السةةنة المحمديةةة بالقةةاهرة
 1794م.

 شرا.ع ادسالم لمسا.ل الحالل والحرام تيليا أبى القاسم نجم الدين جعفر بةن
الحسةةن الحلةةى المتةةوفى  191هةةـ الطبعةةة األولةةى مطبعةةة ادداب بةةالنجا
األشره  1387م تحقيق عبد الحميد محمد على .
 شةةري كتةةاب النيةةل وشةةفاء العليةةل للعالمةةة ادباضةةى محمةةد بةةن يوسةةا بةةن

 شةةري ابةةن قةةيم الجوزيةةه علةةى عةةوك المعبةةود شةةري سةةنن أبةةى داود طبعةةة

أطفيشةةوهو شةةري لكتةةاب النيةةل مصةةنا الشةةيا ضةةياء الةةدين عبةةد الع ي ة

المكتبة السلفية بالمدينة المنورة بالريال الطبعة الثانية  1388هـ 1718

اليمنةةةى المتةةةوفى  1223هةةةـ الطبعةةةة الثالثةةةة  1445هةةةـ  1785م مكتبةةةة

م.

االرشاد جدة .

 شةةري ال ركشةةى علةةى مختصةةر الخرقةةى تحقيةةق عبةةد هللا بةةن عبةةد الةةرحمن
الناشر مكتبة العبيكاك بالريال الطبعة األولى  1413هـ.
 الشري الكبير على متن المقنع لشم

الدين عبد الرحمن بةن قدامةة المقةدس

المتوفى  182هـ ومعه كتاب الم:نى البةن قدامةة المتةوفى  124ط دار ال:ةد
العربى القاهرة بدوك سنة طبع .
 الفةةرور لشةةم

الةةدين بةةن مفلةةو المتةةوفى  913هةةـ ومعةةه تصةةحيو الفةةرور

للعالمة المرداوى طبعة عالم الكتب بيروت الطبعة الرابعة  1445هـ .
 الكافى فى فقه ادمام أحمد بةن قدامةة الحنبلةى المتةوفى  134هةـ طبةع المكتةب
ادسالمى بيروت الطبعة الثالثة  1442هـ .
 كشةةاه القنةةار للبهةةوتى عةةن مةةتن ادقنةةار للحجةةاوى راجعةةة الشةةيا هةةالل
مصيلحى طدار الفكر بيروت  1442هـ.
 الم:نى البن قدامة الحنبلى المتوفى  124هـ على متن أبى القاسةم الخرقةى
ط دار الحديث بالقاهرة .
 مجمةةور فتةةاوى يبةةن تميمةةة رحمةةة هللا جمةةع وترتيةةب عبةةد الةةرحمن محمةةد بةةن
قاسةةم النجةةدى الحنبلةةى و ابنةةه محمةةد الطبعةةة الثانيةةة  1444هةةـ الناشةةر
مكتبة ابن تيمية القاهرة
معاهب أخرى :
 البحةةر ال خةةار الجةةامع لمةةعاهب علمةةاء األنصةةار ألحمةةد بةةن يحةةا المرتضةةى
المتوفى  759هـ الطبعة األولى  1318م.
 جواهر الكالم شري شةرا.ع ادسةالم لإلمةام محمةد بةن حسةن النجفةى المتةوفى
 1211هةةـ تحقيةةق الشةةيا علةةى األخونةةدى ط دار يحيةةاء اتةةراث بي ةروت
الطبعة السابعة  1781م.
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