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 يف الفقه  اإلسالمي والقانىن الىضعي تطىر الشركات ومفهىمها 
 رشيدمحمد حمدي د. 

 مركز الفموجة -المفتوحة  تدريسي في كمية التربوية

mohammedmftmaam@gmail.com 

 :المستخمص
ومتطمباتو التي قد يعجز عن القيام بيا بمفرده لجيده البدني وقدراتو لكثرة حاجيات اإلنسان 

المحدودة فكر اإلنسان قديما في إيجاد نوع من التعاون مع إخوانو فظيرت بذلك الشركات التي يستطيع 
 .اإلنسان من خالليا مزاولة األعمال

أي أمر كان ويجمع عمى شركاء،  الشركة ىي المخالطة والشريك ىو الداخل مع غيره في عمل أوو 
ختالط أعمال الشركاءوتطمق الشركة عمى أمور منيا  في مشروع تجاري او صناعي  إختالط األموال وا 

ألنيا تقوم عمى مبدإ التعاون  ,ن مشروعية الشركة وندب إليياجاء اإلسالم بيّ و , زراعي او سكني او
كة في البالد الغربية في القرون الوسطى بشكل تطورت فكرة الشر , و وتحقق المصالح الفردية والجماعية

 ..واضح نتيجة موقف الكنيسة من رفض القرض بالفائدة وتحريمو
 .)تطور، الشركات، مفيوميا، الفقو االسالمي، القانون الوضعي(الكممات المفتاحية:

Corporate development and concept in Islamic jurisprudence 
and positive law 

Dr. Mohamed Hamdy Rashid 
I teach at the College of Open Education: Fallujah Center 

Abstract: 
       Due to the many needs and requirements of a person that he may be 
unable to fulfill on his own due to his physical effort and his limited 
capabilities, man thought in the past about creating a kind of cooperation with 
his brothers, thus companies emerged through which a person can conduct 
business. 
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The company is mingling, and the partner is the one who enters with others in 
a business or any matter whatsoever, and he collects with partners, and the 
company is called upon matters including the mingling of funds and the mixing 
of the partners ’business in a commercial, industrial, residential or agricultural 
project, and Islam came to demonstrate the legitimacy of the company and 
delegated to it, because it is based on the principle Cooperation and 
realization of individual and collective interests. The idea of communion in the 
western countries in the Middle Ages developed clearly as a result of the 
church’s position on rejecting interest-based loans and prohibiting it. 
Key words: (development, companies, their concept, Islamic jurisprudence, 
positive law). 

 :المقدمة

الحمد هلل رب العالمين الذي أرسل محمدا بالمحجة البيضاء ليميا 

يغ عن شرعيا وتعاليميا إال ىالك، ز يىا ، وجعميا خاتمة الشرائع فال كنيار 

والصالة والسالم عمى سيدنا محمد الذي أرسمو رحمة لمعالمين وعمى آلو 

 وصحبو أجمعين.

جوامع الكمم كميا من األحكام جميعيا، فقد  نظام متكامل جمع اإلسالم

الحياتية ومن ضمنيا  الجوانب جميع جعل لنظام الحياة نظاما ساميا عالج فيو

والتي تكون عمى شكل عقد بين طرفين الشركات التي يتعامل بيا المجتمع 



  

 هـ2110-م  0202لسنة .  ثاني/العدد الالثالث/المجلد  ثالثةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال 

 

 

93 

لفتة ُحّب  (وأشركُو في أمريكالعقود االخرى التي نتداوليا حيث قال تعالى )

تختصر مسافات الّروح لتأكد لنا ضرورة المشاركة لنستمر وننجز، فالفرُد مّنا 

ميما كانت شخصيتو؛ إال أنو يبقى في احتياٍج ميما كانت مواىبُو وقدراتو، و 

دائم لشريك يشدُّ من أزره، ويؤنسو .. "وأشركُو في أمري" لفتة لمشراكة في 

 اليدف والمعنى، ودعوة لمتأمل والتفكر في آيات القرآن الكريم..

الشراكة في حياتنا اليومية دار في خاطري ان اجعل بحثي  وألىمية
 ( .في الفقه  اإلسالمي والقانون الوضعي ومها تطور الشركات ومفهبعنوان)

وفي ىذا البحث اوضح مفيوم الشركات العامة واقساميا حيث يتضمن بحثي 
 ثالثة مباحث :و  تاريخ نشأة الشركات وتطورىاوضحت في التمييد  تمييد من

 مطالب: ثالثةوفيه  مفهوم الشركة: المبحث األول

 .الشركة في المغة المطمب األول:

 .المطمب الثاني: مفهوم الشركة في الشريعة

 .الشركة في  القانون الوضعي المطمب الثالث:

 وفيه مطمبان: أدلة مشروعية الشركة والحكمة منها: المبحث الثاني

 .أدلة مشروعية الشركة المطمب االول:
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 .الحكمة من مشروعية الشركة المطمب الثاني:

نهائهاالشركة وأنوعها : المبحث الثالث  .وا 

 تناولت اىم النتائج التي توصمت الييا .الخاتمة: 

 المصادر والمراجع .
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 التمهيد
 تاريخ نشأة الشركات وتطورها 
 نشأة الشركات: -1

نظرا لكثرة حاجيات اإلنسان ومتطمباتو التي قد يعجز عن القيام بيا 
إيجاد نوع من بمفرده لجيده البدني وقدراتو المحدودة فكر اإلنسان قديما في 

التعاون مع إخوانو فظيرت بذلك الشركات التي يستطيع اإلنسان من خالليا 
مزاولة األعمال الكبيرة والقيام بنفقاتيا مع تقاسم المغانم والمغارم فيما بين 

 الشركاء .
 الشركات في الحضارة البابمية : -2

مية قبل والشركة بيذا المعنى عرفتيا الحضارات القديمة جدا منيا الباب
حوالي ألفي سنة قبل الميالد حيث وردت في قانون حمورابي أحكام متعمقة 

ونصت عمى أن الشركة عقد يتفق  ٚٓٔالى  ٓٓٔبالشركات في المواد مابين 
 . ٔبمقتضاه شخصان فأكثر عمى القيام بعمل أو عدة أعمال بقصد الربح

 الشركات في الحضارة اإلغريقية : -3
في القرن السادس قبل الميالد كذلك الشركة وعرف اإلغريق من بعد 

في مجال التجارة البحرية ، إال أن التطور الحقيقي لمفيوم الشركة عرف في 
القرن الثاني قبل الميالد مع الرومان رغم أن اقتصادىم كان زراعيا حيث 

ما شركة في نوع من أنواع التجارات   .قسموىا الى نوعين إما شركة األموال وا 
                                                 

 .ٚٔٔنونية لمدكتور محمود السقا انظر فمسفة وتاريخ النظم اإلجتماعية والقا ٔ
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 في الجاهمية : الشركات-4
عرف العرب في الجاىمية الشركة رغم أن اقتصادىم كان مبنيا عمى 

التي تحمميا القوافل العادات واألعراف فكان الناس يساىمون في األموال 
لمتجارة فاذا بيعت أخذ كل مساىم حصتو في الربح عمى قدر رأس مالو بعد 

.ٔحسم النفقات وكانوا يسمون ىؤالء بالشركاء أو الخمطاء

                                                 
 .ٕٖٚدكتور عبد السالم الترمانيني النظم والشرائع لمانظر تاريخ  ٔ
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 الشركات في االسالم : -5
ولما جاء اإلسالم بين مشروعية الشركة وندب إلييا ألنيا تقوم عمى 

. وقال عميو الصالة التعاون وتحقق المصالح الفردية والجماعية  مبدإ
والسالم : " يد اهلل عمى الشريكين ما لم يخن أحدىما صاحبو فإذا 

 ٔخان أحدىما صاحبو رفعيا عنيما
 : الشركات في العصر االموي والعباسي -6

توسع في العصر االموي والعباسي بتوسع الفتوحات اإلسالمية 
الى  االربعة إنشاء الشركات مما دعا باألئمة المجتيدينالناس في 

 .  ٕدراستيا وتفصيل أحكاميا وبيان أنواعيا وما يحل منيا وما اليحل
 الشركات في القرون الوسطى:-7
تطورت فكرة الشركة في البالد الغربية في القرون الوسطى    

بشكل واضح نتيجة موقف الكنيسة من رفض القرض بالفائدة 
وتحريمو حيث دفع ذلك الناس الى البحث عن بدائل يستغمون بيا 
أمواليم فاىتدوا الي الشركة وابتداء من القرن السادس عشر الميالدي 

مشركات فظيرت عندىم شركات بدأ إىتمام الغرب بوضع تقنينات ل
األموال التي تقوم بتجميع األموال الضخمة بغية استغالليا في 
 مشاريع ارتبطت باإلكتشافات الجغرافية وغزو أوروبا لمشرق الذي

                                                 

 سنن الدارقطني . ٔ
  سياتي تعريف المذاىب االربعة لمشركة ٕ
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أدى الى انتشار السياسة اإلستعمارية ، وقد حققت ىذه الشركات 
في أرباحا خيالية كانت بعد أعقاب الحرب العالمية األولى سببا 

 .إيجاد شركات المساىمة
 الشركات في الدولة العثمانية: -8
عممت الدولة العثمانية عمى إصدار مجمة األحكام العدلية   

 ه التي نظم الكتاب العاشر منيا الشركات.ٖ٘ٓٔسنة 
 الشركات المعاصرة: -9

أصبحت الشركات تحتل المقام األول في النشاط الصناعي 
دولي يتجاوز   والتجاري والزراعي وظيرت شركات كبرى ذات نشاط

حدود الدولة الواحدة ويتحكم في اإلقتصاد العالمي . وتعتبر الشركات 
 .اليوم ىي التي تتحكم باالقتصاد العالمي
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 المبحث األول
 مفهوم الشركة

أي  المخالطة والشريك ىو الداخل مع غيره في عمل أو ىيالشركة 
، وتطمق الشركة عمى أمور منيا أمر كان ويجمع عمى شركاء

ختالط أعمال الشركاءإختالط األموال و  في مشروع تجاري او  ا 
 . زراعي  او صناعي او سكني

 المطمب األول:
 الشركة في المغة  

الشرررركة فررري المغرررة مصررردر مرررن شررررك شرررركًا وشرررركة، وشرررركت 
ومعناىرا أيضرًاَ  االخرتالط، ٔ بينيما في المال وأشرركتو، جعمترو شرريكة

  ٕأو خمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررط المرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالين أو خمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررط الشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريكين
والشرررركة لغرررًة بكسرررر الشرررين وسررركون الرررراء بررروزن نعمرررة، وبفرررتح   

الشرررين وسررركون الرررراء بررروزن رحمرررة، وبفرررتح الشرررين وكسرررر الرررراء بررروزن 
 .كممرررررررررررررررررررررررررررررررررررررة، ويقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررال شررررررررررررررررررررررررررررررررررررررك بررررررررررررررررررررررررررررررررررررروزن عمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررم

ولم ترد فري القررآن الكرريم إال المغرة األخيررة )شررك( ومنرو قولرو تعرالى: 

                                                 

، دار ٕالمصباح المنير لممقري الفيومي، مادة )شرك(، تحقيق عبد العظيم الشناوي، ط ٔ
  .ٖٔٔم، صٜٚٚٔىر=ٜٖٚٔالمعارف، القاىرة، 

، الدر  ٚٙ/ٛم، ٕٓٓٓ، بيروت، دار صادر لمطباعة، ٔلسان العرب البن منظور، ط ٕ
 .ٕٕٚ/ٔ .المنتقى شرح ممتقى األبحر، لمحمد عالء الدين اإلمام،، مطبعة دار سعادة
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  ..ٔ()...َأُروِني َماَذا َخَمُقوا ِمَن اأْلَْرِض َأْم َلُيْم ِشْرٌك ِفي السََّماَواتِ 
اختمفت ،  وىي مصدر شركة وتستعمل بمعنى اسم المصدر

المغوي، فمن راعى المعنى المصدري قال عبارة الفقياء في معناىا 
ومن راعى اسم المصدر قال: الشركة لغة ، ىي: خمط النصيبين
وىي في أصل المغة ال تختص باالشتراك في  االختالط واالمتزاج

األموال خمطًا أو اختالطًا إال أن بعضيم قال: ىي في المغة خمط 
ر يقتضي وىو تفسي ، أحد المالين خمطًا ال يمتازان عن بعضيما

تخصيصيا لغًة بالشركة في األموال دون غيرىا، في حين نجد مادة 
الكممة مستعممة في االشتراك في األموال وغيرىا، كما جاء في القرآن 
الكريم ولسان العرب، قال تعالى: )...َوَشاِرْكُيْم ِفي اأْلَْمَواِل َواأْلَْوالِد 

 .ٖ(ِفي اْلَعَذاِب ُمْشَتِرُكونَ  وقال: )َفِإنَُّيْم َيْوَمِئذٍ  َٕوِعْدُىْم...(
 
 

 المطمب الثاني: 
 شريعةمفهوم الشركة في ال 
فقد أغفل بعض الفقياء تعريف الشركة في   االصطالحأما في 

                                                 

 .ٗٗسورة األحقاف، اآلية  ٔ
 . ٗٙسورة االسراء  ٕ
 .ٖٖالصافات  ٖ
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اإلصطالح بمعناىا العام ألنيا مختمفة األنواع متباينة األحكام بينما 
 عرفيا البعض اآلخر بتعاريف تختمف من مذىب الى آخر من ذلك

 : ونستعرض بعض ىذه التعاريف
  تعريف الحنفية:

 .ٔعرف الحنفية  الشركة ىي إختصاص اثنين فأكثر بمحل واحد
 تعريف المالكية:

ومعناه أن الشركة   ٕتقرر متمول بين مالكين فأكثر ممكا فقط
إستقرار ممك شئ لو قيمة مالية بين مالكين فأكثر لكل واحد أن 

 يتصرف فيو تصرف المالك (
 تعريف الشافعية: 

ويشمل جميع ق إلثنين فأكثر عمى جية الشيوع، ثبوت الح 
 .ٖأقسام الشركة(

 تعريف الحنابمة: 
ويتبين من التعريف انو  اإلجتماع في إستحقاق أو تصرف   

 . يشمل جميع أقسام الشركة
ومن خالل التعريفات السابقة لمشركة نجد إجماعًا عمى وجود 

                                                 

 .ٗٔٚص  ٔالدر المنتقى لمحمد عالء الدين  ج ٔ
 .ٖٛص ٙالخرشي عمى مختصر خميل ج ٕ
 .٘ٓ٘ص  ٖٔتكممة المجموع شرح الميذب لممطيعي ج ٖ
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الشركة مع اختالط مال الشركاء، مما يثبت ليم اثنين فأكثر لثبوت 
حق في الشركة أو التصرف فييا، عمى أن تكون الشركة معمومة 
المحل والشيء المراد االشتراك فيو، أي الموضوع، إال أن ما ذىب 
إليو الحنفية في أن الشركة عبارة عن عقد بين المتشاركين في رأس 

يعبر عن حقيقة الشركة في المال والربح ىو التعريف األولى، ألنو 
أنيا عقد، أما التعاريف األخرى فيي بالنظر إلى ىدف الشركة وأثرىا 

 .أو النتيجة المترتبة عمييا
عميو فإن الشركة ىي عبارة عن ثبوت الحق شرعًا في شيء و 

 .الثنين فأكثر عمى جية الشيوع وىو التعريف المختار لدى الباحث
 المطمب الثالث:

  :القانون الوضعيالشركة في  
في معظم الدول العربية فانو لم يذكر تعريفا اصطالحيا   

يعتبر منيا اال قسما واحدا الذي ىو  لمشركة بمعناىا العام ألنو ال
 . ٔشركة العقد متأثرون في ذلك بالقانون الفرنسي

                                                 

المنقول  ٓ٘ٛٔطبقت في العراق قوانين التجارة العثمانية  ، فكان قانون التجارة لسنة  ٔ
عن القانون الفرنسي وظل األمر حتى صدور بيان من الحاكم البريطاني بعد االحتالل سنة 

، وىذا منقول عن القانون ٖٜٔٔقانون الشركات اليندي لسنة يقضي بتطبيق  ٜٜٔٔ
وبدأ تطبيقو في  ٜٔ٘ٔ، وتضمن القانون المدني الذي صدر سنة ٜٙٓٔاالنكميزي لسنة 

 ٖٔ، ثم صدر قانون الشركات رقم  ٖٛٙر  ٖٙٙفصال خاصا بالشركات لممواد  ٖٜ٘ٔ
ابية لما ىو شائع من الذي ألغى ما سبقو، وتضمن ىذا القانون احكاما مش ٜٚ٘ٔلسنة 
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وبمناقشة التعريف القانوني فقد نص التعريف القانوني عمى 
ىو بين إرادتين متطابقتين ألحداث أثر أن الشركة عقد، والعقد 

قانوني، سواء أكان ىذا األثر إنشاء التزام أو نقمو أو تعديمو أو 
  .إلغاؤه

وبالتالي إن الشركة يعني ذلك إنيا تنشأ طبقًا لمبدأ الحرية 
التعاقدية، حيث يحدد االتفاق حقوق الشركاء والتزاماتيم عمى أن ىذا 

لمشرع كثيرًا ما يتدخل بنصوص آمرة ال ألن ا ؛ لم يعد صحيحًا تماماً 
يجوز مخالفتيا، ليضع القيود عمى الحرية التعاقدية حماية لالقتصاد 

إلى أن الشركة تبتعد عن  ،  القومي، ولذلك يذىب بعض الفقياء
فكرة العقد لتصبح نظامًا قانونيًا يحدده المشرع ويقتصر دور 

ليو إذ لم يعد األطراف عمى اإلفصاح عن الرغبة في االنضمام إ
يكفي لتأسيس شركة المساىمة مجرد العقد، بل البد من صدور 
ترخيص من جية معينة وأخيرًا فإن الدولة تتدخل في الرقابة عمى 

 . ىذا النوع من الشركات لحماية ورعاية المصالح القومية
الشرعي  العالقة بين المعنى المغوي والمعنى االصطالحي

 :  والقانوني

                                                                                                                  

( من ٔعدلت ىذه المادة بموجب المادة ) . قوانين لمشركات حسب النظام الالتيني
 الصادر عن سمطة االئتالف المؤقتة ٜٜٚٔلعام  ٕٔتعديل قانون الشركات رقم  قانون 

 . ٕٗٓٓصادر بتاريخ  ٗٙ، رقمو الحاكم المدني االمريكي بريمر
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والشرع  النصوص من معاني الشركة في المغة، بعد عرض ىذه 
يبدو جميًا أن أقرب المعاني لموضوع الدراسة بالنسبة  والقانون 

لمشركة ىو مطمق االختالط واالمتزاج بين شيئين، وذلك لشمولو، 
مختار لدي وألنو أوسع داللة من المعاني األخرى، وىو التعريف ال

 .واهلل اعمم 
 المبحث الثاني

 مشروعية الشركة والحكمة منهاأدلة 
بعد الحديث عن مفيوم الشركة في المغة و الفقو اإلسالمي 
والقانون الوضعي حري بنا أن نذكر مشروعيتيا والحكمة منيا في 

 ثالثة مطالب: 
 : أدلة مشروعية الشركة: ولالمطمب اال 

 اما الكتاب :     
 .ٔ(فيم شركاء في الثمث )قولو سبحانو وتعالى:  - 

نَّ َكِثيرًا ِمَن اْلُخَمَطاِء َلَيْبِغي َبْعُضُيْم َعَمى  وذلك قولو تعالى: )...َواِ 
اِلَحاِت َوَقِميٌل َما ُىْم...( فالخمطاء  َٕبْعٍض ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ

ىم الشركاء، وقد يظمم بعضيم بعضًا، تدل اآلية عمى وجود الشركة 
ن كان إخبارًا مم السابقة، وىذا اووقوعيا بين الناس في األ لنص وا 

                                                 
1

 .ٕٔالنساء سورة  

 .ٕٗسورة ص  ٕ
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د عميو السالم إال أن من يذىب من الفقياء بأن شرع و عن شريعة دا
من قبمنا شرع لنا ما لم يرد ما ينسخو، ويرون االستشياد بو في 

 . معرض مشروعية الشركة ما لم يرد في شرعنا ناسخ ليا
وأيضًا قولو تعالى: )َواْعَمُموا َأنََّما َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء َفَأنَّ ِلمَِّو ُخُمَسُو  

ُسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَِّبيلِ   . ٔ(َوِلمرَّ
ووجو الداللة من اآلية عمى مشروعية الشركة أن اهلل تعالى قد جعل 

شتركًا بين أىل الخمس، وجعل أربعة أخماسيا الخمس في الغنيمة م
 مشتركًا بين الغانمين المحاربين. 

ْن َكاَن َرُجٌل ُيوَرُث َكالَلًة َأِو اْمَرَأٌة َوَلُو َأٌخ  ومنيا قولو تعالى: )... َواِ 
َأْو ُأْخٌت َفِمُكلِّ َواِحٍد ِمْنُيَما السُُّدُس َفِإْن َكاُنوا َأْكَثَر ِمْن َذِلَك َفُيْم 

 .َٕرَكاُء ِفي الثُُّمِث...(شُ 
فيذه اآلية توضح ميراث الكاللة، وىو من ال ولد لو وال والد 
لو ولو أخ أو أخت من األم، فيعطى لكل واحد منيما السدس، فإن 
كانوا أكثر من ذلك فيم شركاء في الثمث لمذكر كاألنثى بالتساوي، 

 ، قاقاتيم فيووىذا يفيد الشركة بين أوالد األم في الثمث وتساوي استح
ويعد ذلك من شركة الممك في اإلرث أيضًا قولو تعالى: )ِفي الدُّْنَيا 
ْن ُتَخاِلُطوُىْم  َواآْلِخَرِة َوَيْسَألوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى ُقْل ِإْصالٌح َلُيْم َخْيٌر َواِ 

                                                 

 .  ٔٗسورة االنفال  ٔ
 . ٕٔالنساء سورة  ٕ
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ُو الْعَنَتُكْم ِإنَّ المََّو َفِإْخَواُنُكْم َوالمَُّو َيْعَمُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِمِح َوَلْو َشاَء المَّ 
 .َٔعِزيٌز َحِكيمٌ 

ووجو الداللة في ىذه اآلية عمى مشروعية الشركة أنو يجوز  
مخالطة اليتيم بمعنى مشاركتو في طعامو وشرابو وأن تكون يده مع 
أيدييم لما في ذلك من صمة، قوية، وتخفيف ورحمة من اهلل، وبيذه 

جواز االشتراك في الطعام وأكمو اآلية استشيد فقياء المالكية عمى 
 .عمى الشيوع
 

 : ومن السنة  
الحديث القدسي الذي رواه أبو ىريرة رضي اهلل عنو عن 
النبي عميو السالم قال " إن اهلل عز وجل يقول : أنا ثالث الشريكين 

 .ٕما لم يخن أحدىما صاحبو فإذا خانو خرجت من بينيما " 
يضع البركة لمشريكين  ومعنى ذلك أن اهلل تعالى جل جاللو

في ماليما مع عدم الخيانة، ويمدىما بالرعاية والعناية والمعونة 
ويتولى الحفظ لماليما، فإذا خانو أحدىما اآلخر نزعت البركة من 
المال وحل الشيطان، وىذا دليل عمى جواز الشركة شريطة توافر 

 . األمانة، والثقة بين الطرفين، وعدم الخيانة
                                                 

 .  ٕٕٓالبقرة سورة  ٔ
 رواه أبو داود . ٕ
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أنو قال لمنبي صمى   رواه السائب بن أبي السائبوأيضًا ما  
اهلل عميو وسمم: )كنت شريكي ونعم الشريك، وكنت ال تدايني وال 

 . تماريني(، أي ال تمانعني وال تماروني
وىذا الحديث يعتبر جواز الشركة وأنيا كانت معروفة لتعامل   

 .الناس بيا قبل اإلسالم، ثم أقرىا بعد تنظيم وتنقيح
 جما  : ومن اال 
أجمع المسممون عمى جواز الشركة في الجممة واختمفوا في  وقد 

 بعض أنواعيا كما ىو مفصل في مظانو الفقيية .
 : أما المعقول

س وىو ما جاءت الشريعة الشركة تتحقق بيا مصالح النا ان  
ليذا وغيره لم يكتف اإلسالم ببيان مشروعية الشركة فحسب مقررة لو 

 فييا. بل ندب إلييا ورغب
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 المطمب الثاني:
  : الحكمة من مشروعية الشركة

تتوخى الشريعة من وراء إقرار مشروعية الشركة مجموعة من  
 األىداف أىميا :

التعاون بين الناس وبيان أنو أساس كل خير يقول تعالى "   -
  ٔوالتقوى "وتعاونوا عمى البر 

 تحقيق الربح لممشتركين .  -
القيام بالمشروعات الضخمة نتيجة جمع أموال كثيرة من   -

 كثر. شخصين أو
 التنمية اإلقتصادية لمدولة اإلسالمية .  -
 تنبيو الناس عمى أن البركة مع الجماعة. -
التنبيو الى إمكانية التكامل بين المال والخبرة والعمل لمتكافل  -

 التقدم . وتحقيق
الحيمولة دون كنز األموال ألن أصحاب األموال القميمة أو أصحاب 
الخبرات المحدودة يمكنيم شراء أسيم الشركات الكبرى والمساىمة 

 فييا وذلك باستثمار أمواليم واإلستفادة من ربحيا .
وقال  رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم: )يد اهلل مع الجماعة( قال 

ومن ىذا ،  لممؤمن كالبنيان يشد بعضو بعضًا(أيضًا: )المؤمن 

                                                 

 .ٕالمائدة سورة  -ٔ
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المنطمق يتضح أن الرسول صمى اهلل عميو وسمم قد حث عمى 
الشركات ورغب فييا بكثير من أقوالو وتقريراتو. ومن يريد معرفة 

الحكمة في مشروعية الشركة فميتدبر ماليا من آثار عظيمة النفع، 
عية الضخمة بفضل فييا تقدم المشاريع التجارية والشركات الصنا

التضامن والتعاون بين أفراد تتوافر فييم الخبرة وسعة األفق وحسن 
التدبير فضاًل عمى رأس المال الذي قد يتوافر مع أحد من األفراد، 

 .وال يستطيع أن يقوم وحده بيذه الشركات
خمة فالمجتمع ال يرقى وال ينمو إال بنمو الشركات والمشاريع الض    

 . وجود اإلنسانالتي وجدت منذ 
 المبحث الثالث

نهائهاالشركة   وأنوعها وا 
لقد سبق تعريف الشركات في الفقو اإلسالمي ومن أىميا 
شركة الممك واإلباحة، والعقد. والذي ييمنا ىنا وفي مجال النشاط 
االقتصادي ىو شركة العقد،لما ليا من أىمية في مجال االستثمار 

عمى تنويع النشاط االقتصادي،ومن أىم  واستغالل األموال،والقدرة
 أنواع شركة العقد مايمي :

 األموال ، واألعمال ،والوجوه ، والمضاربة. 
 أواًل : شركة األموال:

تعريفيا :ىي)التي يكون االشتراك فييا بين اثنين أو أكثر برأس     
مال معموم الستثماره بالعمل فيو، ولكل واحد منيما جزء معموم من 
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كنصف الربح ، أو ثمث الربح ، أو ربع الربح وتكون في شتى ،ٔالربح
 مجاالت النشاط االقتصادي .

أنواعيا:تنقسم شركة األموال إلى فرعين األول: شركة عنان   
 والثانى:شركة مفاوضة.

 :ٕالفرع األول : شركة العنان
ىي أحد أساليب االستثمار اإلسالمي وتعرف بالمشاركة ،ألن     

جميعًا  ن، المشتركين كما أن العمل منيمارأس المال فييا من الجانبي
 وىي مبنية عمي الوكالة واألمانة.

حكم شركة العنان : شركة العنان جائزة والدليل عمى مشروعيتيا 
 الكتاب، والُسنة ، واإلجماع والعقل .

نَّ َكِثيرًا ِمْن اْلُخَمَطاِء َلَيْبِغي َبْعُضُيْم َعَمى )تعالى : قال -أ  .. َواِ 
 . ٖ(اِلَحاِت َوَقِميٌل َما ُىْم ...َبْعٍض ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ 

عن أبي ىريرة )رضي اهلل عنو ( مرفوعًا إلى النبي صمي اهلل  -ب  

                                                 

 .    ٚٙص ٖالفقو عمي المذاىب األربعة ج -ٔ

برو كرأن كرل واحرد  قال السبكي " المشريور أنيرا مرأخوذة مرن عنران الدابرة وىرو مرا تقراد   -ٕ
من الشريكين أخذ بعنان صاحبو ال يطمقو يتصرف حيث شراء " ) انظرر مختصرر الطحراوي 

وعرفيررا الفقيرراء فرري اإلصررطالح بقرروليم:" ىرري أن  ٜٖ٘/ٖوالشرررح الكبيررر لمرردرديري ج ٚٓٔ
يشرترك اثنران أو اكثررر فري مرال ليمررا عمرى أن يتجررا فيررو والرربح بينيمرا ، أمررا الخسرارة فتكررون 

 رأس المال" عمى حسب
3

 42سورة ص: 
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 عميو وسمم قال:
الشريكين مالم يخن أحدىما صاحبو فاذا خانو  "إن اهلل يقول أنا ثالث 

 .ٖ. وصححو الحاكمٕأخرجو أبو داود ٔخرجت من بينيما "
، ومازال التعامل  ٗع المسممون عمى جواز شركة العنانأجم -ج 

بيا من عيد رسول اهلل صمي اهلل عميو وسمم إلى يومنا ىذا بدون 
 إنكار واعتراض من الفقياء.

 وذلك من وجيين:وىي جائزة بالعقل  -د 
: أنيا طريقة من طرق االستثمار وا لتنمية لما فييا  الوجه األول 
 .٘ن مراعاة لمصا لح الناس وحاجاتيمم

الوجه الثاني : أنها مبنية عمى الوكالة والوكالة مشروعة إذا 
 . 6انفردت فكذلك إذا اجتمعت مع العنان

كما وتصح شركة العنان في جميع أنوا  النشاط االقتصادي 
                                                 

والمرسررل لرريس بحجررة  ٓىررذا الحررديث رغررم تصررحيح الحرراكم فيررو مقرردوح فيررو باإلرسررال   -ٔ
وىو المشيور فري األصرول ولكرن اإلسرناد مقردم حيرث كران  ٓعند الشافعي وعامة المحدثين 

ليررة ولررذا سرركت عنررو أبررو داود والمنررذري وىررذا يفيررد أنررو  مررن ثقررة ، كمررا فرري القاعرردة األصررو
. نيرررل األوطرررار ٜٗ/ٖحرررديث حسرررن والحرررديث الحسرررن محرررتج برررو انظرررر التمخررريص الحبيرررر ج

 .   ٕٗٙ/٘لمشوكاني ج
 ىر.   ٜٖٔٔالطبعة األولى  ٚٚٙص ٕالسنن : أبو داود ج  -ٕ
 الحاكم في المستدرك .      -ٖ
 .  ٜٓٔ/ ٘المغني:ابن قدامة ج  -ٗ
 مرجع سابق..   ٘ٙ/ ٔالشركات في الشريعة والقانون : الخياط ج  -٘
 مرجع سابق .    ٛ٘/ ٙبدائع الصنائع : الكاساني ج  -ٙ
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تصح أيضا بين المسمم والكافر والصبي المأذون له في التجارة 
 والبالغ .

 شروط شركة العنان : 
 لشركة العنان مايمي:  1من أهم الشروط التي ذكرها الفقهاء

أن يكون رأس المال من الطرفين معموما يمكن التصرف فيه -1
 حال العقد.

 أن يكون رأس المال عينًا ال دينًا . -ٕ
يكون الربح معمومًا مشاعًا .كنصف الربح ، أو ثمث الربح ، أن  - ٖ

 أو ربع الربح أو ثالثة أرباع الربح .
أن يكون تصرف كل واحد من الشريكين نافذًا، أي عمميما في  -ٗ

 الشركة وىذه الشروط األربعة متفق عمييا عند ا لفقياء .
 . 4وقد زاد الشافعية عمى ذلك )خمط المالين( 

 .3يشترط خمط المالين من الفقياء، فقالوا بأنو الأما الجميور 
 أهم أحكام  شركة العنان :

: أن رأس المال البد وأن يكون من الطرفين  رأس المال - ٔ
                                                 

مرجع سابق ، الفقو عمي المذاىب األربعة  ٕٙٔ/٘المغني والشرح الكبير : ابن قدامة   -ٔ
 مرجع سابق أيضًا ..    ٛٚصٖ:عبد الرحمن الجزيري ج

 .   ٖ٘ٗصٔقو مذىب اإلمام الشافعي: لمشيرازي جالميذب في ف  -ٕ
مرجرع  ٕٖٔ/ٕ. منتيي اإلرادات : لمبيوتي جٖٗ٘ص ٚبدائع الصنائع : لمكاساني ج  -ٖ

 .   ٓ٘ٔصٕسابق . الشرح الصغير بيامش بمغة المسالك : أحمد الدردير ج
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اشترط فيو  المشتركين وسواء أكان بالتساوي أم بالتفاضل بينيما،وقد
أن يكون حاضرًا ال غائبًا أوعينًا ال َدينًا. ومعموم القدر والصفة بحيث 

 يمكن التصرف في حال العقد . 
الفضة  بد أن يكون رأس المال من النقدين ، أو الذىب أو وال

 ٕوالحنفية ٔيقوم مقاميما من العمالت الحالية فقد قال الحنابمة أو ما
فإنيم يجيزون الشركة  ٖالمالكية ، أمابعدم جوازه  من العروض

 ٗفعيةوالشا, أو وقت القبص ,دت العقبالعروض ويقولون بتقويميا وق
يقولون أن العروض نوعان : عروض ليس ليا مثل كالحيوان فال 

عمييا ، وعروض ليا مثل يجوز عقد الشركة عمييا  يجوز عقد الشرك
ألنيا كاألثمان ورغم ىذا االختالف الظاىر فإن الجميع متفقون عمى 
جواز الشركة بالعروض وذلك بعد يبعيا أو تقويميا بالنقود، وىذا في 
حالت ما إذا لم  يكن عند الشريكين إال العروض فيبيع كل واحد 

مشتركًا فيصير الجميع  منيما بعض عرضو ببعض عرض اآلخر
صار لكل منيما في مجموع  بنسبة ما ٘بينيما ويشتركان في ربحو

                                                 

 .   ٕٙٔ/٘المغني والشرح الكبير: البن قدامة  ج  -ٔ
.الفترررراوي الينديررررة : الشرررريخ نظررررام ومجموعررررة مررررن ٜ٘/ٙاسرررراني جبرررردائع الصررررنائع : لمك  -ٕ

 دار المعرفة .    ٖط ٖٙ/ٕعمماء اليند ج
 طبعة بيروت.    ٕٙ٘/ ٗالخرشي عمي مختصر خميل : محمد الخرشي ج  -ٖ

 .   ٖ٘ٗ/ٔالميذب في فقو مذىب اإلمام الشافعي :الشيرازي ج   -ٗ
شرررررررح فررررررتح القرررررردير : البررررررن اليمررررررام  ٕ٘ٔ/  ٛالمحمرررررري : البررررررن حررررررزم األندلسرررررري ج   -٘
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 عرضييما.
رأس مال  : أن عمل الشريكين أو تصرف الطرفين فىالعمل - ٕ

شركة العنان يجوز أن يكون متفاوتًا حسب القدرة عمى ىذا العمل ، 
فتصرف كل طرف منيما في نصيبو يكون بحكم الممك أما تصرف 

 كل منيما في نصيب شريكو فإنو يكون بالوكالة .
: ىو نماء المال ونماء المال لصاحبو ، إال أن لمفقياء  الربح -ٖ

 ان :رأيين فى تقسيم ربح شركة العن
: أن الربح يقسم في شركة العنان بالتساوي عند تساوي الرأي األول

 . 2والشافعية 1رأس المال المقدم من الطرفين قال بو المالكية
: أن الربح يقسم حسب ما اتفق عميو الشريكان  الرأي الثاني

بالتساوي أو بالتفاضل ، فجاز التفاضل في الربح مع التساوي في 
ق بالمال ويستحق بالعمل أيضا ، ولقد ذىب إلى المال ،والربح يستح
، والرأي األخير يعتبر أرجح من الرأي 2والحنفية 3ىذا الرأي الحنابمة

 األول .
وذلك لمالئمتو لمتطبيق العممي. فقد يكون أحد الشريكين أقدر 
                                                                                                                  

 .   ٜٔص٘ج
 .   ٙ٘ٔصٕالشرح الصغير بيامش بمغة المسالك : أحمد الدردير ج  -ٔ
 .   ٖٙٗ/ٔاألموال الميذب في فقو مذىب اإلمام الشافعي :الشيرازي ج   -ٕ
  .  ٜٔٔ/٘المغني والشرح الكبير: البن قدامة  ج  -ٖ
 .    ٖ٘ٔ/ٓٔالمبسوط : لمسرخسي ج  -ٗ
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عمي العمل أو لديو خبرة طويمة ، أو لديو حركة زائدة تؤدي إلى 
حيا, ثم إن الرضا من الطرفين البد من تنشيط الشركة وزيادة أراب

وجوده في ىذه الحالة. حالة تفاضل الربح مع تساوي المالية . وقد 
 .1طبق ىذا الرأي عمميًا لدى بنك فيصل اإلسالمي بالسودان

 الخسارة: تكون الخسارة في شركة العنان عمى قدر المالين . - ٗ
 : 4الفرع الثاني: شركة المفاوضة

وىي )التساوي بين الشركاء في كل شيء وتفاوض الشريكان فى     
وىي تعني أن كال من 3المال اشتركا فيو وىي شركة المفاوضة

 الطرفين المشتركين يطمق التصرف لصاحبو في مال الشركة.
 شروط شركة المفاوضة : 

اشترط األحناف لصحة شركة المفاوضة شروطا البد من توفرىا 
 : 2وىي

 ي في رأس المال.التساو  -ا
 التساوي في الربح. - ٕ

                                                 

أشكال وأساليب االستثمار في البنوك اإلسالمية )برنامج االسرتثمار التمويرل بالمشراركة   -ٔ
 ..   ٗ/ٔ( : صديق الضرير ، مادة عممية رقم 

 سبق تعريفيا لغة واصطالحًا.     -ٕ
 .   ٕٔ٘/ٖعابدين  . الحاشية عمي الدرج : ابن ٛ٘/ٙبدائع الصنائع: لمكاساني ج  -ٖ
ومررا بعرردىا . الشررركات فرري الشررريعة والقررانون : عبررد ٓٙ/ٙبرردائع الصررنائع: لمكاسرراني ج  -ٗ

 .   ٖٗ/ٜوزارة األوقمف بالكويت الموسوعة الفقيية جٕٗ/ٕالعزيز الخياط ج
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 التساوي في التصرف التجاري لرأس مال الشركة . -ٖ
 أىمية التصرف . -ٗ
 أىمية الوكالة والكفالة في المشتركين. -٘

يوجد نص ثابت يدل عمى جواز  حكم شركة المفاوضة : ال    
أنو صمي اهلل عميو  1شركة المفاوضة.وأن روي في كتب فقو الحنفية

وسمم قال:" فاوضوا فإنو أعظم لمبركة" فيو غير معروف في شيء 
 .  4من كتب الحديث

الثابت الدال عمى جوازىا ال يعني  إال أن عدم وجود النص
أنيا غير مشروعة بل األصل فييا الجواز اعتمادًا عمى البراءة 

. فإذا توفرت الشروط 3يوجد األصمية ، حتى يقوم دليل المنع وال
شركة المفاوضة فإنيا تكون صحيحة ، ويضاف إلى ذلك السابقة في 

اشتماليا عمى الوكالة والكفالة ، وىما جائزان فى حالة االنفراد. 
فكذلك فى حالة التعدد واالجتماع وىى أسموب من أساليب االستثمار 

 2لألموال والحاجة داعية إلييا ، فكانت جائزة كالعنان
، أو دخل المتشاركان في ىذه  أما إذا لم تتوفر الشروط السابقة    

                                                 

 .   ٕٔ٘/ٖ. الحاشية عمي الدرج : ابن عابدين ٖٖٙ٘/ٚبدائع الصنائع: لمكاساني ج  -ٔ
 .   ٗٗٔ/ٕالدراية في تخريج أحاديث اليداية : البن حجر العسقالني  ، طبعة اليند ج  -ٕ
 .   ٖ٘ٙص ٘نيل األوطار : لمشوكاني ،ج  -ٖ
. الشركات في الشريعة والقرانون : عبرد العزيرز  ٖٖٙ٘/ ٚبدائع الصنائع: لمكاساني ج  -ٗ

 ..   ٕٕ/ٕالخياط ج
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فيي شركة فاسدة عند , 4والركاز ,1الشركة األكساب النادرة كالمقطة
 .3من الغرر الجميور لما فييا

أما عند الشافعية: فشركة المفاوضة باطمة لما فييا من غرر قال     
االمام الشافعي رحمو اهلل : ) شركة المفاوضة باطمة وال أعرف شيئًا 

 من الدنيا يكون باطاًل إن لم تكن 
إال إذا أراد كل من المتشاركين  شركة العنان  2شركة المفاوضة باطمة

 بمفظ
 المفاوضة فيي صحيحة( .

، عنانًا األموال جائزة عند جميور الفقياءالخالصة فإن شركة و     
مح لجميع وىي الشك أسموب استثماري يص و مفاوضة كانت أ

إال أن العنان أكثر انتشارًا وأسيل أسموبًا  ,أغراض النشاط االقتصادي
من المفاوضة، وتطبيقيا العممي في عصرنا الحاضر سيل 

ن حالة أخرى تعرف بالمشاركة جدًا.وليذا فقد استحدث لشركة العنا
 المنتيية بالتمميك لدى المصارف االسالمية .

                                                 

غير ممموك ألحد كأن يجد المسمم بطريق مرا  المقطة : ىي الشيء الممتقط من موضع  -ٔ
دراىرررم أو ثيررراب يخررراف ضرررياعيا فيمتقطيرررا . انظرررر : منيررراج المسرررمم : أبرررو بكرررر الجزائرررري ، 

 طبعة دار الفكر .    ٖٛ٘ص
 .   ٕٔ٘الركاز : ىو المال المدفون من عيد الجاىمية ، انظر المرجع السابق ص  -ٕ
 .   ٘ٛٔ، ٗٛٔ/ ٕع : البن قدامة ج. المقن ٜٕ/٘المغني : البن قدامة ج  -ٖ
 ىر    ٖٛٛٔ، طبعة دار الشعب ٕٙٓ/  ٖاألم : لإلمام الشافعي ج  -ٗ
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 ينتيي عقد الشركة عند فقياء اإلسالم بأمور خمسة ىي:
الفسخ : حيث يجوز لكل واحد من الشريكين فسخ عقد الشركة  -ٔ  

وخالف في   عمى ذلك ضرر عند جميور العمماء ، ما دام اليترتب
يجوز  ذلك المالكية حيث قالوا بأن عقد الشركة الزم لمطرفين ال
 ألحدىما الفسخ اال برضا اآلخر وبعد الفسخ ينتيي ىذا العقد.

انتياء المدة : لو حدد عقد الشركة بمدة فيو ينتيي بانتيائيا  - ٕ
اء، كما تنتيي كذلك عند من يقول بذلك عمى خالف بين العمم

 بانتياء العمل أو المشروع الذي أسست الشركة من أجمو.
الموت: تنتيي الشركة بموت أحد الشركاء عند الجميور القائمين  -ٖ

وأوصيائيم الخيار بين القسمة   بعدم توريث حق المشاركة لكن لمورثة
 كانت بين والدخول في الشركة اذا وافق الباقين ، كما أن الشركة لو
 اكثر من اثنين ومات أحدىم فال تنتيي في حق الباقين.

انعدام األىمية الكاممة: تنتيي الشركة بانعدام األىمية بالنسبة  -4 
ألحد الشركاء كالجنون مثال وذلك بعد التأكد من ذلك بمرور فترة من 

 الزمن اختمف حوليا الفقياء .
ند الحنفية ىالك رأس مال شركة األموال بالكامل قبل الشراء ع -٘

ن ىمك رأس المال .                                                                                          أما بعد الشراء فيبقى العقد قائما وا 
 والحمد هلل رب العالمين 
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 االستنتاجات :
الحمد هلل رب العالمين وأفضل الصالة وأتم التسميم عمى 

  سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين.
 وفي الختام اوجز اىم النتائج التي توصمت الييا في ىذا البحث:

لكثرة حاجيات اإلنسان ومتطمباتو التي قد يعجز عن القيام بيا   -ٔ
قديما في إيجاد بمفرده لجيده البدني وقدراتو المحدودة فكر اإلنسان 

نوع من التعاون مع إخوانو فظيرت بذلك الشركات التي يستطيع 
 .اإلنسان من خالليا مزاولة األعمال

أي  الشركة ىي المخالطة والشريك ىو الداخل مع غيره في عمل أو -2
إختالط أمر كان ويجمع عمى شركاء، وتطمق الشركة عمى أمور منيا 

ختالط أعمال الشركاء شروع تجاري او صناعي او في م األموال وا 
 زراعي  . سكني او

ألنيا تقوم عمى مبدإ  ,ن مشروعية الشركة وندب إليياجاء اإلسالم بيّ  -3
 .التعاون وتحقق المصالح الفردية والجماعية

تطورت فكرة الشركة في البالد الغربية في القرون الوسطى بشكل  -4
 .واضح نتيجة موقف الكنيسة من رفض القرض بالفائدة وتحريمو

عممت الدولة العثمانية عمى إصدار مجمة األحكام العدلية سنة  -5
 ه التي نظم الكتاب العاشر منيا الشركات.ٖ٘ٓٔ
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لمشركة نجد إجماعًا عمى وجود اثنين فأكثر لثبوت الشركة مع اختالط  -6
مال الشركاء، مما يثبت ليم حق في الشركة أو التصرف فييا، عمى 

 .يء المراد االشتراك فيوأن تكون الشركة معمومة المحل والش

وقد أجمع المسممون عمى جواز الشركة في الجممة واختمفوا في بعض  -7
 أنواعيا كما ىو مفصل في مظانو الفقيية .

وصمى اهلل عمى سيدنا محمد  والو واصحابو في ن يوالحمدهلل رب العالم
 االولين واالخرين الى يوم الدين .

 المصادر والمراجع

معركة الراجح من الخالف لعالء الدين بن  اإلنصاف فى .ٔ
تصحيح : محمد حامد (ىر٘ٛٛ)ت:الحسن عمى بن سميمان المرداوى

 ىر. ٙٓٗٔ ,ٕطبيروت ،  يط إحياء التراث العرب يالفق
البحر الزخار الجامع لمذاىب عمماء األنصار ألحمد بن يحي  .ٕ

 م. ٖٛٙٔ ,ٔطىر  ٜٚ٘المرتضى المتوفى 
جواىر الكالم شرح شرائع اإلسالم لإلمام محمد بن حسن النجفى  .ٖ

تحقيق الشيخ عمى األخوندى ، ط دار إحياء اتراث (ىرٕٙٙٔ)ت:
 م. ٜٔٛٔ ,ٚطبيروت ، 

، شرح زاد المستنقع (ىرٔ٘ٓٔي)ت:الروض المربع لمبيوت .ٗ
 ىر دار الكتب العممية بيروت . ٓٔٗٔ ,ٕطمختصر المقنع لمحجاوى 
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مجموع الفقو الكبير لمحسين بن أحمد بن  الروض النضير شرح .٘
، دار  (ىرٕٕٔٔ)ت:الحسن بن أحمد بن سميمان السياغى الصنعانى 

 .الجيل بيروت بدون سنة طبع
الروضة البيية شرح الممعة الدمشقية لمشيخ زين الدين  .ٙ

 ىر . ٜٖٚٔالغانمى تصحيح الشيخ عبد اهلل البستى ط بيروت 
األزىار لمحمد بن عمى  السيل الجرار المتدفق عمى حدائق .ٚ

تحقيق محمود إبراىيم زايد ط دار الكتب ( ىرٕ٘٘ٔ)ت:الشوكانى 
 ىر . ٘ٓٗٔ ,ٔطالعممية بيروت ، 

شرائع اإلسالم لمسائل الحالل والحرام تأليف أبى القاسم نجم  .ٛ
، مطبعة اآلداب ٔط (ىرٙٚٙ)ت:الدين جعفر بن الحسن الحمى 

 محمد عمى . م تحقيق عبد الحميد ٜٖٛٔبالنجف األشرف 
شرح ابن قيم الجوزيو عمى عون المعبود شرح سنن أبى داود ،  .ٜ

ىر  ٖٛٛٔ ,ٕططبعة المكتبة السمفية بالمدينة المنورة بالرياض 
 م. ٜٛٙٔ

، تحقيق عبد اهلل بن عبد يعمى مختصر الخرق يشرح الزركش .ٓٔ
 ىر. ٖٔٗٔ ,ٔطالرحمن الناشر مكتبة العبيكان بالرياض ، 

ن المقنع لشمس الدين عبد الرحمن بن الشرح الكبير عمى مت .ٔٔ
ومعو كتاب المغنى البن قدامة (ىرٕٛٙ)ت: قدامة المقدس

 ط دار الغد العربى القاىرة بدون سنة طبع . ه(ٕٓٙ)ت:
شرح كتاب النيل وشفاء العميل لمعالمة اإلباضى محمد بن  .ٕٔ

يوسف بن أطفيشوىو شرح لكتاب النيل مصنف الشيخ ضياء الدين 
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م ، مكتبة  ٜ٘ٛٔىر  ٘ٓٗٔ ,ٖط (ىرٖٕٕٔ)ت:نى عبد العزيز اليم
  االرشاد جدة .

شرح منتيى اإلرادات لمبيوتى ، مطبعة أنصار السنة  .ٖٔ
 م. ٜٗٚٔالمحمدية بالقاىرة 

عو تصحيح وم (ىرٖٙٚ)ت:الفروع لشمس الدين بن مفمح  .ٗٔ
ىر  ٘ٓٗٔ ,ٗططبعة عالم الكتب بيروت ،  يالفروع لمعالمة المرداو 

. 
( ىرٖٓٙ)ت:فقو اإلمام أحمد بن قدامة الحنبمى  الكافى فى .٘ٔ

 ىر . ٕٓٗٔ ,ٖططبع المكتب اإلسالمى ، بيروت 
عن متن اإلقناع لمحجاوى ، راجعة  يع لمبيوتكشاف القنا .ٙٔ

 ىر. ٕٓٗٔدار الفكر بيروت , ٕالشيخ ىالل مصيمحى ، ط
مجموع فتاوى إبن تميمة رحمة اهلل جمع وترتيب عبد الرحمن  .ٚٔ

ىر  ٓٓٗٔ ,ٕط ابنو محمد  ،لحنبمى و النجدى امحمد بن قاسم 
 .الناشر مكتبة ابن تيمية القاىرة

، عمى متن  أبى  (ىرٕٓٙ)ت:المغنى البن قدامة الحنبمى  .ٛٔ
 القاسم الخرقى ط دار الحديث بالقاىرة .


