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ممخص حبث-:
مً اؾساٜه اـطريٗ ّاليت متسظ امسً امشنتسبض دسش ّسػسرش عطسسا ودسّ ٙػْ ٍسب ٍسٕ
ػساٜه اؿسادّ٘ ،اليت ٓقبزدَب يف ا٢ؾط٣ح القبىْىٕ املتبؾس (ا٨زٍبز).
ّقد ضيص سػسٓتبض ؾسبزم٘ يف الققسُ ا٨ضس٣مٕ ملتبؾس٘ ٍسرِ اؾسساٜهّ ،كسرل

عتدسص

القْاىني الْقتٔ٘.
ٍّسسرِ اؾسسساٜه  ٢سسسشه ح ٢دشكسسبعس ػَسسْ مسسً ةعسسسا مشتسسد ًٓٓ ،طسسنٌْ الػسسسكب ٛاّ
املطسسبٍننيٍّ ،سس ٛ٢١قسسد ٓرْىسسْا مػ سبزكني مذبغسسسًٓ دبلقتسسش اؾسمسسٕ عَيسسب  ٢عسس٣

يف ةٌ

وقْدشَه سرٌْ ىقظ التقْد٘ لقبوش اؾسمي٘ ا٤ؾدٕ.
ّقسسد ٓ ٢رسسٌْ املػسسبزا ةؾسسدٔب دسسش ٓرسسٌْ ز ٛا ّمتٔيسسب ةٖ مػسسبزكب سذتٔسسبٍّ ،يسسب اعشدس
الققَب ٛيف ؼدٓد التقْد٘ امليبضذ٘ لسُ ،عقسد اوشسب دتسق عقَسب ٛاملطسدنني حٌ وقْدشسُ ٍسٕ ىقسظ
وقْد٘ القبوش ا٤ؾدٕ ّ ،ىـ قبىٌْ مربعـ٘ ا٨زٍسبز التساقسٕ اليبعسر ودسٍ ٙسرِ التقْدس٘،
 ٌ٢اؾسمي٘ مب كبىص لششه لْ ٢املطبىدٗ ّلْ متيْٓب.
ّذٍر عسٓق اعسس مسً الققَسب ٛان اٌ القبوسدٗ ٍسٕ متبقذس٘ كسش مسرىر بقسداز ذىذسُ ّاٌ
ٍ ٛ٢١لٔطْا مذبغسًٓ لدقتش ع ٣سدصمَه وقْدشُ دش ٓتصزٌّ ّٓ ١دٌْ بقداز مب عتدْا.
ّالرٖ سيبّلُ الذـع ٍْ اطس الس ّ ٛالطدٔع يف اؾساٜه ا٢زٍبدٔ٘ املتبؾسّٗ ،السيت سرسٌْ
قٔق٘ ّمتظش ميعْم٘ مشربمد٘ حٌ حنسو طس

ميَب سشْق

ّ ٢سشه.

ّدتد الشدقٔق يف ةقْال الققَبّ ٛة لشَه سْؾش الذـع حن:
ةّ ،٢حٌ القسسسْل بتسسسبقذشَه دتقْدسسس٘ القبوسسش ا٢ؾسسسدٕ قسسسْل اضشـطسسسبىٕ  ٢لٔسسسش ودٔسسسُ
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ّٓشتبزض مع القبودٗ.
طبىٔب ،حٌ املػبزا الشذتٕ يف اؾسمي٘ ا٨زٍبدٔس٘ املتبؾسسٗ ىشدس

يف سستطريِ وسً املػسبزا يف

اؾسمي٘ يف شمً اؾداز عشسبّ ٚالققَسب ٛاذ اىَسب يف الْقسص اؿبقسس متظسش ونس ٣مْؿسدا مْشوسب
دبىشعبو ود ٙاعسسا لرسش ّزِ يف امتبمَسب ،ممسب ٓطسشْػر اؿرسه ودسَٔه دسيقظ ؿرسه القبوسش
املذبغس.
ْٓؾٕ الذـع دبٌ ٓيعس ا٤ضبسرٗ التدنسب ٛا٤عبقسش يف التقْدس٘ املقسسزٗ ضسبدقب ّستسدٓش
اؿره عَٔب سذتب لشػري املْقْع

املكدمة:
مً ا٤شمبض التئق٘ اليت ستٔػَب ام٘ ا٨ض٣و يف شمبىيب اؿبقسّ ،اٌ كبىص ةشمس٘ ةؾسٔد٘
ّهلب ػرّز سبزىٔ٘ ٍٕ ،ةشم٘ ا٨زٍبز ّالذطؼ ،اليت سطسْزض مسع السصمً ّسْضسع قسسزٍب
دبضشظنبز احملبزدني لْضبٜش الشطْز الشقين يف كش امسب٢ض يف سيقٔسر حػسسامَهّ ،مسً امل١ضس
اٌ اغدر اؾساٜه ّةعطسٍب ٓقْو دَب فسمسٌْٓ ،يشـدسٌْ ؾسق٘ ا٨ضس٣و ّٓسعتسٌْ غستبزاسُ،
ّملب ةؾذـص ظبٍسٗ مػخؿ٘ سػرش عطسسا ؿقٔقٔسب ودس ٙكبعس٘ ا٤ؾستدٗ القرسٓس٘ ّا٨ىطسبىٔ٘
ّا٢قشؿب ٓ٘ ،عقد سؿد ٚاملقرسٌّ ّالذبؿظٌْ مً املخشؿني لدزاضشَب مً مجٔع ّّػٍَْب.
ّمً ا٤مْز املَن٘ اليت سػرش ز وب لدنؼسمني مطتل٘ سْػُٔ التقْد٘ الػسؤ٘ اليت ىسـ
ودَٔب الرشبز التصٓصّ ،سطذٔقَب عق مً طذص ودَٔه الشْزط دَرِ اؾساٜه.
ّملب كبٌ الققسُ اؾيسب ٕٜا٨ضس٣مٕ ٓساوسٕ التدالس٘ يف سطذٔسق التقْدسّ٘ ،وشسبط يف السدمبٛ
ّالقسّؾ ،عقد ةعش ٙالرظري مً عقَب ٛاملطدنني دتدو مشْل ؿرسه احملبزدس٘ لدػسسٓ

يف ػسميس٘

اؿساد٘ اذا مل ٓرً مذبغسا يف القشش ّالطدرّ ،ذٍر ود ثعس حن حقبم٘ اؿد ودُٔ كبملذبغس.
ّاٍشه ٍرا الذـع ددزاض٘ ثزا ٛعقَب ٛاملطدنني يف مطتل٘ وقْد٘ الػسٓ
يف شمً القشّْ ،ٚاليعس يف اىطذبقَب ودس ٙالػسسٓ

يف ٍرِ اؾسساٜه

يف اؾسساٜه يف شمبىيسب املتبؾسس ،مسً عس٣ل

وسض ةقْال الققَبّ ٛة لشَه ّةقْال املقطسًٓ يف سقطري ثٓ٘ اؿساد٘ املذبزك٘.
ّدٔسسبٌ م سد ٚاىطذسسبص ؾسسق٘ السسس ّ ٛاملتسسني ودسس ٙاملػسسبزكني يف اؾسسساٜه املتبؾسسسٗ ،ةو ةٌ
املْقْع سػري ةضبضب ّةؾذق ؿرنَه كشدقب سذتب ل٧طبز اليت ىدقَب اغرتاكَه ٍرا يف التندٔس٘
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ا٨زٍبدّٔ٘ ،اٌ القؿد اؾسمٕ لد ٚاملػبزا عَٔب مشْعس ّالتنسد ؿبؾسش ودس ٙؼقٔسق اليشٔؼس٘
اؾسمٔ٘ ،ممب ٓطشْػر اوب ٗ اليعس يف اؿره سذتب هلرا الشػري.
اضتلُ ستبن الشْعٔق ّاليؼبٗ هلرِ ا٤م٘ مً كٔد القؼبز ّسسٍْني املسٍْينيّ ،اٌ ْٓعسق
ودنبٍٛب التبمدني ملب عُٔ عدم٘ الدًٓ اؿئ

ّىؿسٗ ا٤م٘ ّمحبٓشَب.

التنويد:
بيان مفاهيه العيوان:
ٓشتسض ٍرا الشنَٔد لدشتسٓ

بقسبٍٔه ا٢ؾسط٣ؿبض السْاز ٗ يف الذـسعّ ،السيت سػسري

حن املتبّى٘ يف ػسمي٘ اؿساد٘ (ا٨زٍبز) الس ّ ٛالطدٔسع ّا٢غسرتاا يف القسبىٌْ ّاضسشتنب٢سَب
الدػْٓ٘ ّويد الققَبّ ٛالقبىْىٔني.

الفرع األول  -يف اللغة:
ىشيبّل يف ٍرا القسع دٔبٌ املتيس ٙالدػسْٖ ملقسس اض السس ّ ٛالطدٔسعّ ،ا٢غسرتاا ّاؿسادس٘
ّا٢زٍبز يف املتبػه الدػْٓ٘.
ة  -الس :ٛ
قسسبل اـدٔسسش القسأٍسسدٖ( :ز  :ٛالسسس  ٛمَنسسْشّ ،دقسسْل :ز ةض ع٣ىسسب درسسرا ةّ كسسرا ةٖ
ػتدشُ قْٗ لُ ّونب ا كبؿبٜط سس  ِ٠دس  ٛمسً ديسب ٛسدصقسُ دسُّ ،ةز ةسسُ ةٖ ةويشسُ ّؾسسض لسُ
ز ٛا ةٖ متٔيب; ّالس ّ :ٛا٤وْاٌّ :سسا ةّا اٖ ستبّىْا)(ّ .)1ذكس مظدُ ادسً ميعسْز(ّ ;)2قسبل
الساغر( :الس  :ٛالرٖ ٓشذع غريِ متٔيب لُ ٍّْ املتني مً غري املذبغسٗ)(.)3
ّٓشكق مً ٍرِ املؿب ز الدػْٓس٘ ةٌ السس ٍ ٛسْ املتسني ّالشسبدع لػسسض ا٨وبىس٘ ّامليبؾسس
ّالطيد ،ع ٣اوٕ ٢وشذبز املتني عسوب ثعس مً عسّع املػبزكني يف اؾسمي٘ مع الطدٔع ّالسس ،ٛ
كنب ذكسِ دتق الذبؿظني.
ز -الطدٔع:
ػب ٛيف متؼه مقبٓٔظ الدػ٘ ٍّْ( :الرٖ ٓسقر لدنـبزز مً ميس دبلطسٓق عٔتدنُ)(.)4
ّقبل ادً ميعْزّ( :الطدٔتس٘ :القسْو ٓذتظسٌْ ملطبلتس٘ عسب التسدّّ ،الْاؿسد ّاؾنسع عٔسُ
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ضْاّ .ٛطدٔت٘ اؾٔؼ :الرٖ ٓطدع مً اؾٔؼ ٓذتع لٔطدع طدع التدّ ،عَْ الطدع ،دبلرطس،
ا٢ضه مً ا٢ط٣ع .سقْل ميُ :اطدع طدسع التسدّ)(ّ ;)5قسبل الػسٔا الطسوسّٕ :عس ٙاؿسدٓع
("الطدٔع لٔظ بـبزز" املسا دُ وني القْو)(ّ ;)6قسٓر ميُ قْل ادً ا٤طري (.)7
ؾ  -ا٢غرتاا:
قبل اـدٔش القسأٍدّٖ( :الػسك٘ :كبلط٘ الػسٓرنيّ .اغرتكيب بتيس ٙسػسبزكيبّ ،مجسع
غسٓ  :غسكبّ ٛةغساا)(ّ )8بظدُ قبل ادً ميعْز(.)9
ّقبل ةدْ اؿطني ةمحد دً عبزع شكسٓسب( :الػسسك٘ ٍّسْ ةٌ ٓرسٌْ الػسٕ ٛدسني اطسيني ٢
ٓيقس دُ ةؿدٍنب ّٓقبل غبزكص ع٣ىب يف الػٕ ٛحذا ؾسض غسٓرُ ّةغسكص ع٣ىسب حذا ػتدشسُ
غسٓرب ل

قبل اهلل ػش طيب ِ٠يف قؿ٘ مْضّ( ٙةغسكُ يف ةمسٖ)(.)10

 اؿساد٘:قبل اـدٔش القسأٍدٖ( :اؿسز :ىقسٔق الطسده ،س١ىسعّ ،سؿسػريٍب ؿسٓسر زّآس٘ وسً
التسز)(ّ ،)11ةقب ّ( :ؿسز ع ٌ٣ؿسدب :ةعسر مبلسُ عَسْ ؿسسز قسسّز ؿسٓسرّ .ؿسٓذس٘
السػش :مبلُ الرٖ ٓتٔؼ دُ).

()12

ّقبل ةدْ اؿطني ةمحد دً عبزع شكسٓب( :اؿبّ ٛالساّ ٛالذب ٛةؾْل ط٣ط٘ ةؿسدٍب الطسدر
ّا٦عس ّٓذ٘ ّالظبلع دتق امبلظ .عبّ٤ل اؿسز ّاغشقبقَب مً اؿسز ٍّْ الطدرٓ .قسبل
ؿسدشُ مبلُ ّقد ؿسز مبلُ ةٖ ضدذُ ؿسدبّ .اؿسٓر احملسّز ّزػش قساز غؼبع قّ١و دستمس
اؿسز مذبغس هلبّ .ؿسٓذ٘ السػسش مبلسُ السرٖ ٓتسٔؼ دسُ عسخذا ضسدذُ مل ٓقسه دتسدِّٓ .قسبل ةضسد
ؿسز ةٖ مً غدٗ غكذُ كتىُ ؿسز غٔٝب ةٖ ضدذُّ .كرل

السػش اؿسز)(.)13

ٍس  -ا٨زٍبز:
قبل اـدٔش القسأٍدٖ( :زٍذص الػٕ ٛةزٍذُ زٍذب ّزٍذ٘ ،ةٖ :عقشُّ .ةزٍذص ع٣ىب)(.)14
ّقبل ةدْ اؿطني ةمحد دً عبزع شكسٓب( :زٍر :السساّ ٛاهلسبّ ٛالذسب ٛةؾس ٌ٣ةؿسدٍنب
ٓدل ود ٙعْ

ّا٦عس ود ٙق٘ ّعق٘)(.)15
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الفرع الثاني  -يف اصطالح الفقهاء:
ّٓ ٢ذشتد ستسٓ
ستسٓقُ الرٖ ٓؿ

الس  ٛيف ا٢ؾط٣ح وً املتي ٙالدػْٖ ،ح ٢اىُ لرش عسٓسق مسً الققَسبٛ
عُٔ ّظٔق٘ الس  ٍّٕ ،ٛمشػبدَ٘ ّاٌ اعشدقص ا٤لقبظ.

عقد وسعُ الػَٔد الظبىٕ ،دقْلُّ( :السّ  ،ٛدرطس السساّ ٛضسرٌْ السدال املَندس٘ عسبهلنصٗ:
ٍْ املتني لُ عٔنب وشبؾ حلُٔ ،مً غري ةٌ ٓذبغس مشتدّق احملبزدّ٘ ،ح ٢كبٌ قبزدبً)(ٍ ٍّْ .)16يسب
ٓ١كد مب ذٍر حلُٔ اغدر عقَب ٛا٨مبمٔ٘ مً ودو اوشذبزِ مذبغسا.
ّعؿش الطسٔد الردذبٓرسبىٕ يف ستسٓس

السس ّ ،ٛاؾسقب ةونبلسُ ،قسبّ( :٣ٜةمسب السس  ٛعَسْ

املتسسني لكسسذط ا٤مسسْال ةّ ملسسجزدَه ال٣حضسس٣مٔ٘ مسسً ٌّ ةٌ ٓرسسٌْ مػسسبزكب هلسسه يف احملبزدسس٘
ّضدر اليبع ّةعر ةمْاهله ،كتٌ ٓرٌْ طذبعب هله ةّ محب ٢ ٢مشتشَه ّمْ ل )(.)17
ّاعشؿسسس ستسٓقسسُ القبقسسش اهليسسدٖ دسسسٍّ( :سسْ املتسسني لكسسذط ا٤مسسْال ّمسسِْ)(ّ ،)18مظدسسُ
الػٔا قند ؿطً اليؼقسٕ( ;)19عَيسب ػتدسْا املَنس٘ السٜٔطسٔ٘ مجسع املسبل ّةطدقسْا ّظٔقشسُ يف
املتبّى٘ دقْهله ّمِْ.
دٔينب وسعُ الذَْسٕ دبىسُّ( :ز  ٛلدنـسبزز ٍّسْ املطسبود ّاملتسني لسُ ويسد اؿشٔبػسُ حلٔسُ
كنذبغس)( ،)20متشباً اىُ كبملذبغس ،ديب ًٛود ٙقْلُ دبٌ ؿره الس  ٛؿره املذبغس.
ّوسعسسُ وذسسد القسسب ز وسسْ ٗ دقْلسسُّ( :السسس ٍ :ٛسسْ السسرٖ ٓدؼسست حلٔسسُ احملسسبزز حذا ٍسسسز ةّ
ٍصو)(ّ .)21ةقب

متسعسب املتسني ،قسبّ( :٣ٜاملتسنيٍ :سْ مسً وكسس ّقسص اؾسميس٘ ّلسْ ةىسسُّ مل

ٓذبغس القتش ديقطُ)(.)22
ّاملتني ٍْ الس  ٛكنب سذني يف الشتسٓ

الدػْٖ ّستبزٓ

الققَب.ٛ

وسعُ الػَٔد الظبىٕ دقْلُ( :الطّدٔع ٍْ الرٖ ٓسقر لُ مً مي ّس دبلطسٓق ّمِْ عٔتدنسُ دسُ،
ةّ ٓسقر مً ىب

ودُٔ ميُ عٔـرّزِ ميُ)(ّ ،)23قبل القبقش اهليدٍّٖ( :سْ املرتقّسر لدنسبزّٗ

لٔخب مً ٓقطع الطسٓق ودَٔهّ ،ملً ىب
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ّةّقسسق الطسسٔد الردذبٓرسسبىٕ ّظٔقسس٘ الطدٔسسع دؿسسْزٗ ة ص ،حذ ةٌ ّظٔقشسسُ الذـسسع وسسً
الكـٔ٘ ّ ٢ل٘ احملبزز ودَٔبّ ،مساقذس٘ الطسٓسق لسُ ،قسبل( :ةمسب الطدٔسع عَسْ املساقسر لدنسبزٗ
لٔخب احملبزدني مً ٓقطع الطسٓق ودَٔه ةّ ىبٍه دبلقبعد٘ اليت ٓسٓسدٌّ ضسدذَب ّقشدسَب ّةعسر
ةمْاهلب)(.)25
ّةمجش الطٔد وذد ا٤ود ٙالطذصّازٖ ّظٔق٘ الطدٔع درش مساقذ٘ سيقع احملسبزز( :طسه حٌ
الطدٔع ٍْ املساقر ٤مْز سيقع احملبزز)(.)26
ّقبل الػٔا عبقش الديرساىٍّٕ( :سْ املساقسر لدقْاعسش ّمٍْسب لٔخسب زعقسب ِٛمسً قطسبع
الطسٓق)(ّ )27قسٓذب ميُ ستسٓ

له الدًٓ الطذطٕ(.)28

ّقبل الذَْسّٕ( :طدٔع ٍّْ ،السرٖ ٓرػس

لدنـسبزدني ؿسبل القبعدس٘ لٔستسْا حلَٔسب)(،)29

ّوسعُ وذد القب ز وْ ٗ دقْلُ ٍٕ( :اليت سشطدّع الطسٓق ّستسٕ دب٤عذبز)(.)30

وسعُ عقَب ٛالقسبىٌْ دقسْهلهّٓ ( :طسن ٙكسش مسً ضسبٍه دبزسرسبز اؾسميس٘ دَسرِ الؿسْزٗ
"دبلػسٓ " يف اؾسمي٘ ّٓطن ٙوندُ دب٢غرتاا يف اؾسميّ٘ ،سشـقسق دقٔسبو املطسبٍه دسدّز غسري
ةضبضٕ (طبىْٖ) يف اؾسمي٘)(.)31
ّوسعُ وذد القب ز وْ ٗ دتىُّ( :قد ٓسسرسر القتسش احملسسو غسخـ ّاؿسدّ ،قسد ٓشتسبٌّ
ود ٙازسربدُ مجبوس٘ ٓشققسٌْ ودس ٙاؾسميس٘ عٔيقسرٍب ةؿسدٍه ةّ دتكسَه ،ةّ وسسض دتكسَه
دتكبً ،ةّ ٓطبود دتكَه الذتق ا٦عس ّٓتٔيُ ؿبل ازسربدَبٍّ ،را مسب ٓطسن ٙدب٢غسرتاا يف
اؾسمي٘)(.)32

ة  -ويد عقَب ٛا٨مبمٔ٘:
قبل احملقق اؿدٕ يف ستسٓ

احملبزز( :احملبزز :كسشّ مسً ػسسّ الطس٣ح ٨عبعس٘ اليسبع،

يف دسّ ةّ عس ،لٔ ً٣كبٌ ةّ ىَبزا ،يف مؿس ّغريٍِّ .سش ٓػسرتط كْىسُ مسً ةٍسش السٓذس٘ عٔسُ
سس ّ ; ةؾـُّ ةىسُّ ٓ ٢ػرتط مع التده دقؿد ا٨عبعّ٘ٓ ،طشْٖ يف ٍرا اؿرسه السركس ّا٤ىظسٙ
حٌ اسّقسسقّ .يف طذسسْض ٍسسرا اؿرسسه لدنؼ سسّ مسسع قسستقُ وسسً ا٨عبعسس٘ سسسس ّ  ،ةغسسذَُ الظذسسْض،
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ّهشص ٚدقؿدِ)(.)33
ّقبل الػَٔد اّ٤ل متسعب اؿساد٘ ٍّٕ( :ػسٓد الط٣ح دسا ةّ عسا لٔ ٣ةّ ىَبزا ٨عبعس٘
اليبع يف مؿس ّغريِ مً ذكس ةّ ةىظ ٙقْٖ ةّ قتٔ

 ٢الطدٔسع ّالسس ّ ،)34()ٛقسبل مظدسُ يف

الدزّع (٣ّٓ ، )35ؿغ اىُ اعسؾ الس ّ ٛالطدٔع مً ّظٔق٘ احملبزد٘.
ويد ا٤ؿيب ّ :قبل ةدْ درس الربغبىٕ( :ةمب زكيُ عَسْ اـسسّؾ ودس ٙاملسبزٗ ٤عسر املسبل
ود ٙضذٔش املػبلذ٘ ودّ ٙػسُ ميشيسع املسبزٗ وسً املسسّز ّٓيقطسع الطسٓسق ضسْا ٛكسبٌ القطسع مسً
مجبو٘ ةّ مسً ّاؿسد دتسد ةٌ ٓرسٌْ لسُ قسْٗ القطسع ّضسْا ٛكسبٌ القطسع دطس٣ح ةّ غسريِ مسً
التؿب ّاؿؼس ّاـػر ّمٍْب  ٌ٢اىقطبع الطسٓق وؿش درش مً ذل )

()36

ز  -ويد املبلرٔ٘:
ّوسعَب ادً زغد اؿقٔد دقْلُ( :عتمب اؿسادس٘ ،عسبسققْا ودس ٙةىَسب حغسَبز الطس٣ح ّقطسع
الطسسذٔش عسسبزؾ املؿسسسّ ،اعشدقسسْا عسسٔنً ؿسسبزز اعسسش املؿسسس ،عقسسبل مبل س  :اعسسش املؿسسس
ّعبزػُ ضْا.)37()ٛ
ّوسعَب اؿطسبز السسؤين (ٍ954سس)( :اؿسادس٘ اـسسّؾ ٨عبعس٘ ضسذٔش دتعسر مسبل قسرتو
بربدسٗ قشبل ةّ عْعُ ةّ ذٍبز وقش ةّ قشش عقٔس٘ ةّ مسس قطسع الطسٓسق ٨ ٢مسسٗ ّ ٢ليسبٜسٗ
ّ ٢وداّٗ)(.)38
ّويد الشدقٔق يف الشتبزٓ
قطع الطسٓق ٤عسر املسبل ّؽشدس

ويسد الققَسب ٛلسد ةٌ ستسبزٓ
ٍسش سرٔس

عقَسب ٛاؾنَسْز سشيسبّل ػسميس٘

ودس ٙةىَسب ؿسادس٘ ةو  ٢عٔنسب حذا ّقتسص اعسش

املؿس ّلٔظ عبزػُّ ،عٔنب حذا كبٌ دخمربٌ الكـٔ٘ ا٢ضشػبط٘ مً ودمَب.
دٔينب ذٍر ستسٓ

عقَب ٛا٨مبمٔ٘ حن اؾصو دبٌ احملبزد٘ سشـقق دشخْٓس

اليسبع ،ضسْاٛ

ّقتص اعسش املؿسس ةّ عبزػسُّ ،مسع حمرسبٌ ا٢ضسشػبط٘ ةو ّ ،٢يف الطسٓسق ةو ّ ،٢لػسسض
املسسبل ةو ّ ،٢زكسسص ستسٓسس

احملقسسق اؿدسسٕ ودسس ٙةٌ الكسسبدط يف سْػٔسسُ الشَنسس٘ سسسْعس القؿسسد

دب٨عبع٘ ٍّْ السكً املتيْٖ لدؼسمي٘.

ٍّْ اؾط٣ح قبىْىٕ ،وسعسُ قسبىٌْ مربعـس٘ ا٨زٍسبز التساقسٕ زقسه ( )13لطسي٘  2005يف
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املب ٗ ( )1بب ٓدٕ( :ستسٓ

ا٨زٍبز :كش عتش حػسامٕ ٓقْو دُ عس ةّ مجبو٘ ميعن٘ اضسشَد

عسسس اً ةّ فنْوسس٘ ةعسسسا ةّ مجبوسسبض ةّ م١ضطسسبض زأٔسس٘ ةّ غسسري زأٔسس٘ ةّقسسع ا٨قسسساز
دبملنشدربض التبم٘ ةّ اـبؾ٘ دػٔ٘ ا٨ع٣ل دبلْقسع ا٤مسين ةّ ا٢ضسشقساز ّالْؿسدٗ الْطئس٘ ةّ
ح عبل السور ةّ اـْ

ّالقصع دني اليبع ةّ حطبزٗ القْق ٙؼقٔقبً لػبٓبض حزٍبدٔ٘).
اىسسُ ٓقؿسسد الشتسٓ س

ٍّيسسب ٓ٣ؿسسغ ودسس ٙالشتسٓ س

دب٨زٍسسبز ّؤدسسُ حن ؼقٔسسق غبٓسسبض

حزٍبدٔ٘ ٍّْ حؿبل٘ ود ٙفَسْل ٍّسرا عدسش ّاقسق يف الؿسٔبغّ٘ ،اٌ كسبٌ يف مقدمشسُ ؿسد
ا٤عتبل اليت اوشبٍب حزٍبدٔ٘.
ّوسعُ القبىٌْ املؿسٖ يف قبىٌْ زقه  97لطسي٘ 1992و القبقسٕ دشتسدٓش دتسق ىؿسْف
قبىٌْ التقْدبض ّا٨ػساٛاض اؾيب ،ٜ٘ٔيف املب ٗ ٓ( :86قؿد دب٨زٍبز يف سطذٔق ةؿرسبو ٍسرا
القبىٌْ كش اضشخداو لدقْٗ ةّ التي
حػسامٕ عس ٖ ةّ مجبوٕ ،دَد
لدخطس حذا كبٌ مً غتٌ ذل

ةّ الشَدٓد ةّ الرتّٓعٓ ،دؼت حلُٔ اؾسبىٕ سيقٔسرا ملػسسّع
ا٨عس٣ل دبليعسبو التسبو ةّ ستسسٓق ضس٣م٘ امشنسع ّةميسُ

حٓرا ٛا٤غخبف ةّ حلقب ٛالسور دٔيَه ةّ ستسسٓق ؿٔسبسَه ةّ

ؿسٓبسَه ةّ ةميَه لدخطس ةّ حؿبص الكسز دبلذٔ ٘ٝاّ دب٢سؿب٢ض اّ دبملْاؾ٣ض ةّ دسب٤مْال
اّ دبملذسسبىٕ اّ دسسب٤م٣ا التبمسس٘ ةّ اـبؾسس٘ ةّ اؿش٣هلسسب ةّ ا٢ضسسشٔ ٛ٣ودَٔسسب اّ ميسسع اّ وسقدسس٘
ممبزض٘ الطدطبض التبم٘ اّ ّز التذب ٗ ةّ متبٍد التده ٤ونبهلسب ةّ ستطٔسش سطذٔسق الدضسشْز
ةّ القْاىني ةّ الدْاٜق.
ٍّيب عؿش القبىٌْ املؿسسٖ يف ّؾس

اؾسساٜه السيت اوشبٍسب حزٍبدٔسّ٘ ،كسبٌ اّ٤ن ةٌ

هسسد ّؾسسقب مػسسرتكب هنتَسسب ّمسسب قسسد ٓدـسسق دَسسب مطسسشقذ ٣حذ ةٌ ػسسساٜه ا٨زٍسسبز ّةضسسبلٔر
ا٨زٍبدٔني سشػري ّسشتقد مع الصمً.
ّويسسد اليعسسس حن الشتسسبزٓ
ستسٓ

الدػْٓسس٘ ّا٢ؾسسط٣ؿٔ٘ ويسسد الققَسسبّ ٛالقسسبىْىٔني ،لسسد ةٌ

القْاىني الْقتٔ٘ ٓدشقٕ مع ستسٓ

ةٌ ستسٓ

عقَب ٛا٨مبمٔ٘ يف ّؾ

ا٢مبمٔ٘ ةكظس متبضرب ّاددؼ يف الْؾ

اؾسميس٘ ا٨زٍبدٔس٘ ،ودسٙ

حذ اىُ اوشب حزا ٗ ؽْٓ

اليبع ٍٕ ػسميس٘

اؿساد٘ ٍّْ متيس ٙا٨زٍسبزّٓ ،ػسنش املتيس ٙا٢ؾسط٣ؿٕ يف القسبىٌْ حذ اىسُ ّقسع قسبدط٘
سدعش ؼشَب كش اؾساٜه اليت ّؾقشَب القْاىني الْقتٔ٘.
لرا ٓس ٚالذـع حٌ مؿطدـب ا٨زٍبز ّاؿساد٘  ٢ىشدقسبٌ ّاٌ اؾسميس٘ املْؾسْع٘ دَنسب
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ّاؿدٗ.

املبحث األول
الكائمون بالتعزيز وأدلتوه
ٌ ةؿرسسبو احملبزدسس٘ سرتسّسسر عقسسط ودسس ٙمسسً دبغسسس
ذٍسسر عقَسسب ٛا٨مبمٔسس٘ ّالػسسبعتٔ٘ حن ة ّ
القتش ،عقشش ،ةّ قشش ّةعر املبل ،ةّ ةعر املبل ّمل ٓقشش ،ةّ غَّس الط٣ح عقط; ّةمّب مً مل
ٓذبغس غٔٝب مً ٍرِ ع ٣ؿد ودُٔ ،مظش مً كظّس ةّ ٍّٔر ةّ كبٌ ىبؾسا ّز ٛا عٔنسب وشسبؾ حلٔسُ
مً غري ةٌ ٓذبغس احملبزد٘ اّ متٔيب لكذط ا٤مْال ةّ كبٌ طدٔتب.

املطمب األول
أقوال الفكواء
ىتسض يف ٍرا املطدر ةقْال عقَب ٛا٨مبمٔ٘ ّالػسبعتٔ٘ يف وسدو حقبمس٘ ؿسد احملبزدس٘ ودسٙ
املتني عَٔب مب مل ٓقشش اّ ٓتعر املبل اّ َٓٔر.

الفرع األول  -أقوال فقهاء اإلمامية:
ةمجع عقَب ٛا٨مبمٔ٘ ،عدّ سشذع الذـع ٤قسْاهله يف املؿسيقبض ا٤ضبضسٔ٘ ٤ضسبطٔيَه
ّمب ىقدُ ؾبؿر اؾْاٍس ّةضظ ؿرنُ يف املطتل٘ اضشيب ا حلُٔ ،كنب ضٔنس يف الذـع  -ودسٙ
ودو مشْل ؿد احملبزد٘ لدس ّ ٛالطدٔع ،ضيتسض يف ٍرا القسع ةقْال الققَب.ٛ
عقسسد ىسسـ الػسسٔا الطْضسسٕ يف اـسس٣

ودسس ٙوسسدو ّػسسْز ؿرسسه احملسسبزز ودسس ٙالسسس ٛ

ّالطدٔعّ ،امنب ٍٕ كشؿ٘ دبملذبغس لدقشش ّضدر املبل ،دقْلُ ٢( :هر ةؿربو احملبزدني ودسٙ
الطدٔع ّالس ّ ،ٛحىّنب ػر ود ٙمً ٓذبغس القشش ،ةّ ٓتعر املبل ،ةّ هنع دٔيَنب)(.)39
ّقبل يف املذطْط( :ذل

ود ٙمً دبغس القتسش عقشسش ،ةّ قشسش ّةعسر املسبل ةّ ةعسر املسبل

ّمل ٓقششّ ،ةمب مً مل ٓذبغس غٔٝب مً ٍرا ،مظش ةٌ كظس ةّ ٍٔر ةّ كبٌ ز ٛا ةّ متبّىب عخمنسب
ٓتصز ّوذظٓ ٢ّ ،قبو ودٔسُ اؿسدّ ّ ،قسبل قسْو اؿرسه ٓشتدسق دبملذبغسسٗ ّدػسريِ ،عنسً كسبٌ
وْىب ةّ ز ٛا ةّ طدٔت٘ ود ٙؿد ّاؿد ،عدْ ةعر ّاؿسد املسبل قطتسْا كدسَهّ ،لسْ قشسش ّاؿسد
قشدْا كدَهّ ،اّ٤ل ٓقشكُٔ مرٍذيب)(ّ ;)40بظدُ قسبل ادسً ح زٓسظ اؿدسٕ (ٍ598سس)(ّ ;)41قسبل
احملقق اؿدٕ(ٍ676س)ٓ ٢ّ ...( :ظذص ٍرا اؿره لدطدٔع ّ ٢لدس .)42()ٛ
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ّاضسسشظي ٙالت٣مسس٘ اؿدسسٕ (ٍ726سسس) مسسع الطدٔسسع املطسسشدر ّاملخسسشدظ ّغريٍسسه مسسً ؿرسسه
املذبغسّ ،ؿسد هلسه وقْدس٘ الشتصٓسس ،قسبّ( :٣ٜالطدٔسع لسٔظ بـسبززّ ،املطسشدر ّاملخسشدظ
ّاحملشبل دبلشصّٓس ّالسضبٜش الربذد٘ ّاملذيؽ ّضبقٕ املسقسد  ٢قطسع ودسَٔه دسش الشتصٓسس ّحوسب ٗ
املبل ّقنبٌ اؾيبٓ٘ حٌ ّقتص)(.)43
ّقبل يف الشـسٓسٓ ٢ّ( :ظذص ٍرا اؿره لدطّدٔع ّ ٢لدسِّ ّْ ،ٛحىّنب ٓظذص ملً دبغس القتسش،
عتمّب مً ؿكس ميَه ّ كظّس ،ةّ ٍّٔر ،ةّ كبٌ ز ٛاً ةّ متبّىبً ،عخىّنب ُٓتصّز ّوذظٓ ٢ّ ،رسٌْ
قبزدبً)(.)44
ّكرا الػَٔد اّ٤ل (ٍ786س) الرٖ ةقب

احملبزز الرٖ  ٢ىب

ميسُ يف التسب ٗ لدسس ٛ

ّالطدٔع يف ودو ؿد احملبزد٘ ودَٔه( :مً ػسّ الط٣ح ل٩عبع٘ يف مؿس ةّ غريِ لٔدًب ةّ ىَسبزاً
ّحٌ كبٌ امسةٗ دػسط السٓذ٘ ّلْ ظيّبً ٢ ،الطدٔع ّالس ّ ٛامليشَر ّاملخسشدظ ّالكستٔ
 ٢ىب

ميُ وب ّٗ ،لْ عٔ

السرٖ

ميُ عنـبززّ ،لْ سعبٍس الدـّ عنـبزز)(.)45

ّؿره احملقّق ا٤ز دٔدّٕ (ٍ993س) دتدو ؾدص احملسبزز ّالطسبزص ودسَٔه دد٢لس٘ ظَسْز
ودو كْىَه قبزدني اّ ضسساص ،قسب ( :٣ٜلٔسش وسدو كسْىَه قبزدسب دسش ضسبزقب ةٓكسب عس ٣قطسع
ةٓكب ودَٔه كنب  ٢ؿدّ ودَٔه ؿدّ احملبزز ،ظبٍس ٍّْ ،ودو ؾدص احملبزز ّالطبزص)ّ(.)46
ّؾسسسح الطسسٔد الردذبٓر سبىٕ( ٍ1414سس) دتىسسُ غسسسٓرب يف ػسسساٜنَه ّلرسسً ٓ ٢ؿسسدص ودٔسسُ
ويْاٌ احملبزز ،قب( :٣ٜةىُ ٓ ٢ظذص ٍرا اؿره يف الطدٔع ّالس  ...ٛعخىُ ٓ ٢ؿسدص ودس ٙكسش
ّاؿد ميَنب ةىُ قبزز ّحٌ كبٌ غسسٓرب يف ػسساٜنَه ّمسج)َه)(ّ )47قسبل الػسٔا لسه السدًٓ
الطذطٕ بظش قْلُ(.)48
ّاضشظي ٙالطٔد وذد ا٤ود ٙالطسذصّازٖ(ٍ1414سس) مسً كسبٌ ميسبزع اؿسادس٘ لدشسدزٓر اّ
لدعع القطب  ٢ل٩عطب مً ؿره احملبزز مع الس ّ ٛالطدٔسع ،قسبٓ ٢( :٣ٜرسٌْ مسً احملسبزز
مً ٓقتش ذل

لدشدزٓر لػسض ؾـٔق ةّ ٓقتدُ لتذب ةّ ٓرٌْ طدٔتسب ةّ ز ٛا ّكسرا كسش مسً

ةظَس الط٣ح لدعع القطب  ٢ل٩عطب ضْا ٛكبٌ لدعع القطب وً ىقطُ ةّ مبلسُ ةّ وسقسُ ةّ
غريِ)(ّّ )49اعقُ الػٔا عبقش الديرساىٕ(ٍ1428س)(.)50
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الفرع الثاني  -أقوال فقهاء الشافعية-:
قبل عقَب ٛالػبعتٔ٘ دقْل ا٨مبمٔ٘ يف ودو ؿد الس ّ ٛاملتنيّ ،ضيتسض ةقْاهله يف ٍسرا
القسع.
عقد اوشب الػبعتٕ (ٍ204س) ٍّْ حمبو املرٍر اٌ اؿدّ سقبو دبعش٣
(عخذا وسسض الدؿسْف ؾنبوس٘ ةّ ّاؿسد مرسبدسٗ دطس٣ح عسبعشد

ا٤عتبل ،قسب:٣ٜ

ةعتسبل التبزقسني عرسبٌ

ميَه مً قشش ّةعر املبل ّميَه مً قشش ّمل ٓتعر مبّ ٢ميَه مً ةعر مبّ ٢مل ٓقشش ّميَه
مً كظس اؾنبو٘ ٍّٔر ّميَه مً كبٌ ز ٛا لدؿْف ٓشقٌّْ بربىسُ ةقٔنسص ودسَٔه اؿسدّ
دبعش٣

ةعتبهله ود ٙمب ّؾقص)(.)51

ّةقب

مذٔيب وقْد٘ الس ّ ٛاملتني دبلشتصٓس يف ؿبل سْق

عتدَه ودٍ ٙرا ا٤مسسّ( :مسً

ؿكسسس ّكظسسس ٍّٔسسر ةّ كسسبٌ ز ٛا ٓسسدعع وسسيَه وسسصز ّؿسسذظ ّضسسْا ٛاعرتقسسص ةعتسسبهله كنسسب
ّؾقص يف مقبو ّاؿد ةّ كبىص مجبو٘ كبدسض عقتدص عتّ ٣اؿسدا مسظ ٣قشسش ّؿسدِ ةّ قشسش
ّةعر مبل ةّ ةعر مبل د ٣قشش ؿد كش ّاؿد ميَه ؿد مظدُ دقدز عتدُ ّلْ ٍٔذْا ّمل ٓذدػسْا
قش ٢ّ ٣ةعر مبل وصزّا ّلْ ٍٔذْا ّػسؿْا ةقشـ ميَه بب عُٔ القؿبف.)52().....
ّىـ حأبؤش املصىسٕ (ٍ264سس ) ودسّ ٙؾس

عتدسَه ّقسسز وقْدس٘ الشتصٓسس ٌّ اؿسد،

دقْلُّ( :مً ؿكس ميَه ّكظسس ةّ ٍٔسر ةّ كسبٌ ز ٛا وسصز ّؿسذظ ّمسً قشسش ّػسسح ةقسـ
لؿسسبؿر اؾسسسح طسسه قطسسع  ٢مييسسع ؿسسق اهلل ؿشسس ٙا ٦مسسٔني يف اؾسسساح ّغريٍسسب)(ّ ;)53لسيقظ
القْل ذٍر ةدْ اؿطً املبّز ّٖ (ٍ450س)(.)54
ّقسسبل الطسسنسقيدٖ (ٍ450سسس)ٓ ٢ّ( :قشسسش السسس ّ ٛاملتسسنيّ ،حٌ عسػسسْا حٌ ةمرسسً اضسسشٔقبٛ
القؿبف ٓقشـ ميَه ّح ٢عٔؼر الكنبٌ)(.)55
ّلسيقظ املسرٍر ذٍسر قنسسد دسً ةمحسد الػسسدٔين (ٍ977سس) دقْلسُّ( :مسً ةوسسبىَه ةٖ
قطبع الطسٓق ّك ظس مجتَه ّمل ٓص ود ٙذل

دستٌ مل ٓتعسر مسب ٢ىؿسبدب ّ ٢قشسش ىقطسب وسصز

عذظ ّسػسٓر ّغريٍنب كطبٜس املتبؾٕ)(.)56
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املطمب الثاىي
أدلة الكول بعدو احلد
اضشدل عقَب ٛا٨مبمٔ٘ ّالػبعتٔ٘ دت ل٘ وقدٔ٘ ّىقدٔ٘ ،ىتسض هلب يف ٍرا املطدر.

الفرع األول  -استدالل فقهاء اإلمامية:
اضشدل الػٔا الطْضٕ يف متسض دٔبٌ زةُٓ يف وسدو اؿسد لدسس ّ ٛاملتسني دب٢ؾسش ٍّسْ
دسا ٗٛذمسشَه مسً احملبزدسّ٘ ،اطذسبض ؿسد احملبزدس٘ وشسبؾ ان لٔسش ،قسب ( :٣ٜلٔديسب :ةٌّ ا٤ؾسش
دسا ٗٛالرمّّ٘ ،حطذبض القشش ةّ القطع ود ٙمً مل ٓذبغس غٔٝب وشبؾ حن لٔش)(.)57
ّاضشدل دبليقسش عسدٓع ىذسْٖ ّمرٔقسب ؿرسه املطسبل٘ بْػذسُ ،دقْلسُّ( :مسب زّٖ وسً

 ٢دخؿسد ٚطس٣غ :كقسس دتسد حميسبٌ ،ةّ شىسب دتسد
الييبّ  iةىسُّ قبل ٢ " :وشّ و امس ٟمطسده ح ّ
حؿؿبٌ ،ةّ قشش ىقظ دػري ىقظ" ٓدلّ ود ٙذل ٤ ،ىسُّ لٔظ دْاؿد ميَه)(.)58
ّقسسبل القبقسسش اهليسسدٖ (ٍ1137سسس)ٓ ٢ّ( :ظذسسص قطسسع الطسٓسسق ح ّ٢ملسسً ّػسسد ميسسُ احملبزدسس٘ ٢
لدطدٔع ٢ّ ...لدس  ،ٛل٥ؾشّ ،ا٢ؿشٔبطّ ،اـسّؾ وً اليؿْف ،ع٣عبً ٤دٕ ؿئق٘ عطسّْٚ
دني املذبغس ّغريِ)(ّ .)59ديقظ اضشد٢لُ اضشدل الػٔا قند ؿطً اليؼقٕ(ٍ1266س)(.)60
ّسس

الػٔا اليؼقٕ سس

يف ّػْز اؿد ودَٔه متبغٔب مسع آ٦س٘ الرسميس٘ كسٌْ ويسْاٌ

ا٨عطب ٓػندَهّ ،لرً مع حمجبع الققَب ٛعسٓ ٣يطسبص هلسه ؾسدص احملبزدس٘ ،قسب( :٣ٜىتسه لسْ
كبٌ املداز ود ٙمطدق مطن ٙا٨عطب اػُ ذل  ،لرً قد وسعص اسقبص القشسبّٖ ودس ٙاوشذسبز
احملبزد٘ ود ٙالْػُ املصدْزّ ،اليؿْف ّحٌ مل ٓرً عَٔب مب ٓقشكسٕ ؿؿسس املقطسد ّيف ذلس
ؾسوب ح ٢ةىُ بتْى٘ ا٢سقبص املصدْز مع ا٢ىطٔبص ّم٣ؿع٘ دتق املقبٍٔه عَٔب ٓشؼُ مسب ذكسسِ
ا٤ؾـبز مً ػتش املداز ود ٙؾدص احملبزد٘ ود ٙالْػُ الرٖ ذكسىبِ)(.)61
ّذٍسسر القبقسسش ا٤ؾسسقَبىٕ(ٍ1137سسس) يف مقسسبو ا٢ضسسشد٢ل ودسس ٙوسسدو اؿسسد دب٤ؾسسش
ّا٢ؿشٔسسبط ّالشنط س

دبليؿسسْف ،قسسب( :٣ٜل٥ؾسسش ّا٢ؿشٔسسبط ّاـسسسّؾ وسسً اليؿسسْف،

ع٣عب ٤دٕ ؿئق٘ ،عطّْ ٚدني املذبغس ّغريِ)

()62

.

ّؾسح الطٔد الردذبٓربىٕ اٌ اؿره لسْ كسبٌ ودس ٙمسداز ا٨عطسب ٓؿسدص ودسَٔه ،لرسً
املبىع ٍْ اسقبص القشبّ ٚودس ٙاوشذسبز ؼقسق احملبزدس٘ لظذسْض اؿسد ،قسب( :٣ٜىتسه حذا كسبٌ مسداز
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اؿرسسه ودسس ٙا٨عطسسب ٓؿسسدص ودَٔنسسب ذل س

ةٓكسسب ح ٢ةٌ اسقسسبص القشسسبّٖ ودسس ٙاوشذسسبز ؼقسسق

احملبزد٘)(.)63
ّاّقق الطٔد وذد ا٤ود ٙالطذصّازٖ (ٍ1414سس) اٌ اؿسد وشسبؾ ان لٔسش ٍّسْ ميشقسٕ
يف ٍرِ املطتل٘ ّمساوبٗ ا٢ؿشٔبط سطشْػر القْل دتدو اؿد ،دقْلُ( :كش ذل

٤ؾبل٘ وسدو

سطدط ةؿد ود ٙثعس عدّ ةّ ىقٕ ،ح ٢ددلٔش متشب مً ظبٍس الرشسبز ،ةّ ىسـ مسً الطسي٘ ،ةّ
اسقبص ةٍش اليعس مً الققَبّ ،ٛالرش ميقٕ يف املقبوّ ،ل٣ؿشٔبط يف الدمب ٛاحملرتم٘ ح ٢دبؿؼ٘
املتشبٗ)(.)64
ّعسسسص الػسسٔا عبقسسش الديرساىسسٕ(ٍ1428سسس) دسسني احملبزدسس٘ ّا٨عطسسب حذ اىسسُ ّؾس
دب٨عطب لريُ لٔظ قبزدّ٘( :كٔ

عتدسسَه

كبٌ ،عبلعسبٍس وسدو كْىسُ قبزدسبً دْػسُّ ،حٌ كسبٌ وندسُ

قسّمبً ّمً مؿب ٓق ا٨عطب يف ا٤زضٍّ .رسرا السس  ٛدبلرطسس السرٖ ٓرسٌْ يف الدػس٘ بتيسٙ
التٌْ ّاليبؾسٍّ ،يب بتيس ٙاملتسني لكسذط ا٤مسْال ،عسخٌّ فسسّ ا٨وبىس٘ ملظسش ذلس

ْٓ ٢ػسر

اىطذسسبص ويسسْاٌ احملسسبزز ،املشقسّْو دشؼسٓسسد الطسس٣ح ةّ ػَٔسسصِ دقؿسسد ا٨عبعسس٘ ّا٨عطسسب  ،عسسخٌّ
املتني ٓ ٢قشقس حن الط٣ح ّػسٓدِٓ ٢ّ ،رٌْ دؿد ا٨عبع٘ ،دش مؿداقُ ٍْ قبطع)(.)65
ّغؿْف الطدٔسع ،اوشسب اىسُ لسٔظ مسً مؿسب ٓق احملسبزز كْىسُ ٓ ٢قؿسد ا٢عبعس٘ ّمل
هس الط٣ح ،قبٓ( :٣ٜعَس ةٌّ الطدٔعٓ ٢ ....رٌْ مً مؿسب ٓق احملسبزز لتسدو كسٌْ قؿسدِ
ا٨عبعسّ٘ ،وسسدو كْىسسُ فسسِّ اً لدطسس٣ح ةّ فَّسسصاً لسُ لتسسدو اعشقسسبز غسسػدُ حن ذلس

ّ ٌّ٤ظٔقشسسُ

امتْل٘ لُ فسّ ا٨عذبز ّا٨ط٣ع دتد املساقذ٘ ّاليعبزٗ.)66()....
ّةّقق دػرش ػدٕ مشْهله ؿره ا٨عطسب السْاز يف آ٦س٘ املذبزكس٘ ،لرسً املسبىع مسً
القْل دبؿد ودَٔه ٍْ ا٨مجبع ،كنب ؿر ٙؾبؿر اؾسْاٍس ،قسبّ( :٣ٜالسرٖ ٓيذػسٕ الشيذٔسُ
ودُٔ يف ٍرا املقبو ةىّب قد ذكسىب يف متي ٙا ٘ٓ٦الْاز ٗ يف احملبزز :ةٌّ املطشقب ميَب ةٌّ احملبزز
حىّنب ٓرٌْ مْقْو ًب ل٥ؿربو ا٤زدت٘ املركْزٗ يف ا٤ ٘ٓ٦ػش كْىسُ مسً مؿسب ٓق الطسبوٕ يف
ا٤زض عطب اً ٤ ٢ػش ىقظ ويْاىُّ ،ودُٔ ٓقع ا٨غربل يف الطدٔع ّالس ّ ٛمً محش ودسٙ
غريِ مً غري ض٣ح ،دتىَّه ّحٌ مل ٓرْىْا مً مؿب ٓق احملبزز ،لريُّ  ٢عقب ٛيف كسْىَه مسً
مؿب ٓق الطبوٕ يف ا٤زض عطب اً ،ع ٣عسص مً ػَ٘ سسسّسر سدس

ا٤ؿرسبو دسني كسْىَه مسً

مؿب ٓق احملبزز ّودو كْىَه ميَبّ .يف اؿقٔق٘  ٢سرتسّر )سٗ ودٍ ٙرا الذـع ةؾدًب .لرسًّ
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الشـقٔق ةٌّ القشبّ ٢ ٚسيطذق ود ٙذل  ،عخىُّ ٓ ٢طشقب ميَسب ةٌّ فسسّ اىطذسبص ويسْاٌ املقطسد
مْػر لرتسّر سد

ا٤ؿربو ّلرا قبل يف اؾْاٍس يف ذٓش الطدٔع ّالس ّ ٛوسدو طذسْض ؿرسه

احملبزز ودَٔنب " :ىته ،لْ كسبٌ املسداز ودس ٙمطدسق مطسنّ ٙا٨عطسب اسّؼسُ ذلس  ،ةٖ الظذسْض
لرً وسعص اسّقبص القشبّ ٚود ٙاوشذبز احملبزد٘ ود ٙالْػُ املصدْز")(.)67
ّاوشسسب الطذطسسٕ اٌ وسسدو اىطذسسبص ؿرسسه احملسسبزز ودَٔنسسب حقسسبع٘ ل٥ؾسسش ّا٢ؿشٔسسبط
عسّػَنب مً مْز السيـ( :ل٥ؾسش ّا٢ؿشٔسبط ّعسّػَنسب مسً مسْز السيـ .ىتسه ٓتسصز
٢زسربدُ اؿساو ّحوبىشُ ود ٙالعده ،دش وذظ كنب ةعش ٙدُ الت٣م٘ اؿدٕ يف الشـسٓس)(.)68

الفرع الثاني  -استدالل فقهاء الشافعية:
اضشيد الػبعتٕ(ٍ204س) يف قْلُ دشتصٓس السس ّ ٛاملتسني ّغريٍسه ودس ٙمذيسبِ يف ةٌ التقْدس٘
ود ٙقدز القتشّ ،قبل مْقـب سْشٓع التقبزّ( :مً ؿكس ّكظس ٍّٔر ةّ كسبٌ ز ٛا ٓسدعع
وسيَه وسسصز ّؿسذظ ّضسسْا ٛاعرتقسص ةعتسسبهله كنسسب ّؾسقص يف مقسسبو ّاؿسد ةّ كبىسسص مجبوسس٘
كبدسض عقتدص عتّ ٣اؿدا مظ ٣قشش ّؿدِ ةّ قشش ّةعر مبل ةّ ةعر مسبل دس ٣قشسش ؿسد كسش
ّاؿد ميَه ؿد مظدُ دقدز عتدسُ ّلسْ ٍٔذسْا ّمل ٓذدػسْا قسش ٢ّ ٣ةعسر مسبل وسصزّا ّلسْ ٍٔذسْا
ّػسؿْا ةقـ ميَه بسب عٔسُ القؿسبف ّوسصزّا ّؿذطسْا ّلسْ كسبٌ القبسسش قشسش مسيَه زػس٣
ّػسسسح ةعسسس ةقسسـ ؾسسبؿر اؾسسسح ميسسُ طسسه قشسسش ّكسسرل

لسسْ كسسبٌ ةعسسر املسسبل ّػسسسح ةقسسـ

ؾبؿر اؾسح طه قطع  ٢متيع ؿقْص اهلل ؿقْص ا ٦مٔني يف اؾساح)(.)69
ّديقظ القْل ّا٢ضشد٢ل اضشدل قٔ ٙالدًٓ اليسّْٖ(ٍ676سس)  ،قسب ٢ّ( :٣ٜهسر مسب
ذكسىبِ مً اؿد ح ٢ود ٙمً دبغس القشش ةّ ةعسر املسبل عتمسب مسً ؿكسس ز ٛا هلسه ةّ ؤيسب عس٣
ٓدصمُ اؿد لقْلُ ؾد ٙاهلل ودُٔ ّضده ٢ :وش و امس ٟمطسده ح ٢دخؿسد ٚطس٣غ :كقسس دتسد
حميبٌّ ،شىب دتد حؿؿبٌ ،ةّ قشش ىقظ دػسري ؿسق ّٓتسصز ٤ىسُ ةوسبٌ ودس ٙمتؿسٔ٘ عتسصزّ ،حٌ
قشش دتكَه ّةعر دتكَه املبل ّػر ود ٙمً قشش القشسش ّودس ٙمسً ةعسر املسبل القطسع ٌ٢
كش ّاؿد ميَه اىقس دطسذر ؿسد عسبعشـ عسدِ)(ّ .)70اوشسب يف السّقس٘ عتسش السس ّ ٛاملتسني
كقتش مقدمبض الصى ٙدتدو اؿسد ،قسب( :٣ٜةمسب حذا مل ٓتعسر مسب ٢ّ ٢قشسشّ ،لرسً كظسس مجسع
القبطتنيّ ،كبٌ ز ٛا هلهّ ،ةزغر السعق٘ ودُٔ ،كنب  ٢ؿد يف مقدمبض الصى.)71()ٙ
ّذكس وذد القب ز وْ ٗ ؿؼ٘ الػبعتٔ٘ دقْلُ( :ةمّب الػبعتّٕ عٓ ٣س ٚاملطّ١لّٔ٘ الشكبمئّ٘
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يف اؿساد٘ ّحٌ كسبٌ ٓتشسب السس ّ ٛالطدٔتس٘ ّاملتسني ّاملشطسذّر مطسّ١لني ػيبّٜٔسبّ ،لريّسُ هتسش
مطّ١لّٔشَه ستصٓسّٓ٘ دبوشذبزٍه مسسرذني ملتؿٔ٘)(.)72

املبحث الثاىي
الكائمون باحلد وأدلتوه
ذٍر عسٓق ثعس مسً عقَسب ٛاملطسدنني حن ةٌ ؿرسه الػسسٓ

يف اؿسادس٘ مسً عس٣ل كْىسُ

ز ٛا ّطدٔتسسب ّمتبّىسسب ٍسسْ ىقسسظ ؿرسسه احملسسبزز ،ضسسيشتسض يف ٍسسرا املذـسسع لسسركس ةقسسْاهله
ؿطر املراٍر ّوسض ة لشَه يف مطدذني.

املطمب األول
أقوال الفكواء
ذٍسسر عقَسسب ٛا٤ؿيسسب

ّاملبلرٔسس٘ ّاؿيبددسس٘ حن القسسْل دخقبمسس٘ ؿسسد احملسسبزز ودسس ٙالسسس ٛ

ّالطدٔعّ ،ضيشتسض ٢قْاهله يف عسّع.

الفرع األول  -أقوال فقهاء احلفنفية:
قسبل الطسعطسسٕ(ٍ483سس)ّ( :املذبغسسس ّغسري املذبغسسس يف ؿسد قطسسبع الطسٓسق ضسسْا ٛويسسدىب،
ّويد الػبعتٕ زمحُ اهلل ستبن ٓ ٢قبو اؿد ح ٢ود ٙمً دبغسس القشسش ّةعسر املسبل ٤ىسُ ػسصاٛ
القتش ع ٣هر ح ٢ود ٙمً دبغس القتش كـد الصىب)(ّ .)73قسبل ىسبق ٣وسً غسٔخَه قنسد دسً
اؿطًّ( :قند زمحُ اهلل ستبن ٓقْل الس  ٛسذع لدنذبغس يف احملبزد٘)(.)74
ّقبل ادً لٔه املؿسٖ (ٍ970س)( :غسري املذبغسس كبملذبغسسٓ ،تسين يف ا٤عسر ّالقشسش ؿشسٙ
ػسٖ ا٤ؿربو ود ٙالرش بذبغسٗ الذتق ٤ىُ ػصا ٛاحملبزد٘ ٍّٕ سشـقق دستٌ ٓرسٌْ السذتق
ز ٛا لدذتق ؿش ٙحذا شالص ةقدامَه امبشّا حلَٔه ّحمنب الػسط القشسش مسً ّاؿسد مسيَه ّقسد
ؼقق)(.)75
ادً وبددًٓ(ٍ1252سس)( :بذبغسسٗ دتكسَه٤ ،ىسُ ػسصا ٛاحملبزدس٘ ٍّسٕ سشـقسق دستٌ ٓرسٌْ
الذتق ز ٛا لدذتق)(.)76

الفرع الثاني  -أقوال فقهاء املالكية:
قبل اؿطبز السؤين(ٍ954س)ّ( :حٌ كبىْا مجبو٘ قشدْا زػّ ٣لٕ ةؿدٍه قشدُ ّدبقَٔه
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وٌْ لُ عٔ١عرٌّ ود ٙسد

اؿبل قشدْا كدَهّ ،حٌ سسبدْا قذسش ةٌ ٓ١عسرّا عتسْا حن ةّلٔسبٛ

املقشْل عٔقشدٌْ مً غبّ٠ا ميَه ّٓتقٌْ ونً غبّ٠ا ّةعرّا الدٓ٘ ممً غسبّ٠ا اىشَسّ .ٙىقدسُ
ادً وسع٘ ّادً اؿبػر ّغريٍنب)(.)77
ّقبل الدضْقٕ (ٍ1230س)( :ةّ دخوبى٘ ٓتين ةٌ ةؿد احملسبزدني حذا ةوسبٌ غسريِ ودس ٙقشسش
غخـ بطرُ لُ ةّ حغبزٗ لُ عخىُ ٓشتني قشدَنب ّلْ كبٌ املقشْل غري مربع ٞهلنب .قْلسُ( :دسش
ّلْ دشقْ ظبٍسُ) ةٖ ّحٌ مل ٓستمس دقشدسُ ّ ٢سطسذر عٔسُ ّذلس
الطسٓق ّقشش ذل

كنسب لسْ امسبش غسخـ لقسبطع

الػخـ امليـبش ةؿدا عٔقش ٌ٣متب)(.)78

ّقبل ةدْ البكبض (ٍ1302س)( :ةّ ٓيقٕ اؿسسّ ،دبلقشسش هسر قشدسُ ،فسس ا ةّ مسع ؾسدر
ّ ٢هْش قطتُ ةّ ىقُٔ دقشش ؿس مطده دش ّلْ دربعس ،ةّ وذد ،ةّ دخوبىس٘ ،ودس ٙالقشسش بطس
ةّ غسسبزٗ دسسش ّلسسْ دشقسسْ ظبٍسسُ حذ لسسْ ٢ػبٍسسُ مسسب ػسسسة القبسسسش ودسس ٙالقشسسش عؼبٍسسُ ةوبىسسُ ودٔسسُ
ؿرنب)(.)79

الفرع الثالث  -أقوال فقهاء احلفنابلة:
ّكنب ا٤ؿيب

ّاملْال

قبل اؿيبدد٘ عسد السس ّ ٛالطدٔسع يف ػسميس٘ اؿسادسّ٘ ،ضسيتسض

ةقْال عقَبَٜه يف ٍرا القسع.
قبل وذد اهلل دً قدامّ٘( :ؿره الس  ٛؿره املذبغسّ .دَرا قبل مبل

ّةدسْ ؿئقس٘ ّقسبل

الػبعتٕ لٔظ ود ٙالس  ٛح ٢الشتصٓسس ٌ٢ّ ،اؿسد هسر دبزسرسبز املتؿسٔ٘ عسٓ ٣شتدسق دسبملتني
كطبٜس اؿدّ )(ّ .)80بظدُ قبل وذد السمحً دً قدام٘ (.)81
ّةقب ّ( :دَرا قسبل مبلس

ّةدسْ ؿئقس٘ ّقسبل الػسبعتٕ لسٔظ ودس ٙالسس  ٛا ٢الشتصٓسس،

ّ ٌ٢اؿد هسر دبزسرسبز املتؿسٔ٘ عسٓ ٣شتدسق دسبملتني كطسبٜس اؿسدّ ّ .ليسب ةىسُ ؿرسه ٓشتدسق
دبحملبزد٘ عبضشْ ٚعٔسُ السس ّ ٛاملذبغسس كبضسشـقبص الػئنس٘ ٌ٢ّ ،احملبزدس٘ مذئس٘ ودس ٙؿؿسْل
امليقت٘ ّاملتبقدٗ ّامليبؾسٗ عٓ ٣شنرً املذبغس مً عتدسُ ح ٢دقسْٗ السس  ٛغس٣

ضسبٜس اؿسدّ

عتدٍ ٙرا حذا قشش ّاؿد ميَه طذص ؿره القشش يف ؿق مجسٔتَه عٔؼسر قشسش الرسش ّاٌ قشسش
دتكَه ّةعر دتكَه املبل ػبش قشدَه ّؾدذَه كنب لْ عتش ا٤مسًٓ كش ّاؿد ميَه)(.)82
ّقسسبل الذَسسْسٕ( :القشسسش كنذبغ سس كنسسب يف ػسسٔؼ املطسسدنني حذا عدسسْا از اؿسسسز ّدبغسسس
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دتكَه القشبل ّةعر املبل ّّق
ا٨مسبو ؤيسب لٔشتسس

الذبقٌْ لدـقغ ّاؿساض٘ ممً ٓدٍنَه مسً ّزاَٜسه ةّ ةزضسش

ةؿسْال التسسدّ عسخٌ الرسش ٓػسرتكٌْ يف الػئنسسّ٘ ،ذكسس ةدسْ القسسؾ الطسسسق٘

لرل ّ( :حذا قشش ّاؿد مسيَه طذسص ؿرسه القشسش يف ؿسق مجسٔتَه ،ةٖ مجٔسع املردقسني مسيَه،
عٔؼر قشش الرش ٌ٤ ،ؿره الس  ٛؿره املذبغسّ ،حٌ قشسش دتكسَه ّةعسر املسبل دتكسَه قشدسْا
كدَهّ ،ػْدبّ ،ؾدر املربع ،ٞملقشْلُ كتٌ القشش ّا٤عر ؾدزا مً الرش)(.)83
ّقبل الػٔا ضٔد ضبدق(ٍ1420س) ٍّْ ممً سذيْا الققُ التبوٓ( :قشش الس ٍّ - ٛسْ الطدٔتس٘ -
٤ىَه غسكب ٛيف احملبزد٘ ّا٢عطب يف ا٤زض ٢ّ .وبٗ دتقْ ّلٕ الدو ةّ زقسبِ دبلدٓسٌ٘٢ ،
وقْ ّلٕ الدو ةّ زقبِ دبلدٓ٘ يف القؿبف  ٢يف اؿساد٘)(.)84
ّىقش وذد القب ز وْ ٗ ثزا ٛعقَسب ٛاملبلرٔس٘ ّا٤ؿيسب

ّاؿيبددس٘ ،قسبٍ( :٣ٜسش مطسّ١لّٔ٘

القطّبع اؾيب ّٜ٘ٔسكبمئّ٘ القبودٗ التبمّ٘ يف اؿسدّ ةٌّ اؿسدّ  ٢هسر ح ّ٢ودس ٙمذبغسسِ عقسط،
عري ٚمبل

ّةدْ ؿئق٘ ّةمحد ةٌ ودّ الس ّ ٛاملتني ّالطدٔت٘ كنب ودّ مذبغس اؿساد٘)(.)85

املطمب الثاىي
أدلة الكائمني باحلد
اضسسشدل القسسبٜدٌْ دخؿسسبص السسس ّ ٛالطدٔسسع دبملذبغسسس يف ّػسسْز اؿسسد دتسسدٗ ة لسس٘ ،ىتسسسض
اضشد٢٢ض ةو٣مَه يف ٍرا املطدر.
عقد اوشب الطسعطٕ اٌ مشْل ؿره احملسبزز املذبغسس لدسس ّ ٛاملتسني يف اؿسادس٘ كـرسه
الػئنسس٘ سسسْشع ودسس ٙاملػسسبزكني كبضسسشـقبص الطسسَه يف غئنسس٘ اؿسسسز ،كسسٌْ التقْدسس٘ مشتدقسس٘
دبؿساد٘ ٢ ٍّٕ ،سشه ح ٢دقٔبو كش عس يف امنْوس٘ دْظٔقشسُ ّدبليشٔؼس٘ ٓرسٌْ الرسش مػسبزكب
عَٔب ،قبّ( :٣ٜاملذبغس ّغري املذبغس يف ؿد قطبع الطسٓق ضْا ٛويدىبّ( ...ؿؼشيب) عُٔ ةٌ ٍسرا
ؿره مشتدق دبحملبزد٘ عٔطشْٖ عُٔ السس ّ ٛاملذبغسس كبضسشـقبص الطسَه يف الػئنس٘ ّسستطريِ ةىَسه
مجٔتب مذبغسٌّ الطذر ٍّْ احملبزد٘ ّقطع الطسٓق ٍررا ٓرٌْ يف التسب ٗ ٤ىَسه لسْ اغسشػدْا
مجٔتسسب دبلقشسسبل عقسسٕ ودسسَٔه طسٓسسق ا٨ؾسسبد٘ لرظسسسٗ الصمحسس٘ ّٓ ٢طسسشقسٌّ حٌ شلسسص قسسدمَه
عبىَصمْا عخذا كبٌ الذتق ز ٛا هله الشؼّ١ا حلَٔه ّسيرطس غْك٘ اـؿسْو دسسٓ٠شَه ّكسرل
يف التب ٗ حمنب ٓشْن ةعر املسبل ا ٤ؾسبغس مسيَه ّا٤كسبدس ٓرتعتسٌْ وسً ذلس
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ٓرٌْ دَه مجٔتب عتسعيب ةىَه مذبغسٌّ لدطسذر عتمسب ةعسر املسبل ّالقشسش غسسط عٔسُ ّحذا ؾسبز
الػسط مْػْ ا دقْسَه ّدبغسّا الطذر دتمجتَه قديب ٓقبو اؿد ودَٔه)ّ ; )86( .قبع ديقظ
قٔبضسسُ وذسسد اهلل دسسً قدامسس٘ يف ّػسسْز حغسسساا السسس ّ ٛالطدٔسسع دتقْدسس٘ املذبغسسس ودسس ٙسْشٓسسع
الػئن٘(ّ ،)87اضشدل وذد السمحً دً قدام٘ ديقظ اضشد٢لُ (.)88
ّدشتدٔش قسٓر مً قْل الطسعطٕ ،ودش ةدْ درس الربغبىٕ زةَٓه دسخٌ وسدو اؿسد ودسٙ
الس ّ ٛاملتني ٓقشق دبز قطع الطسٓق ّاىطدا ؿرنُ ،قبّ ...( :٣ٜضْا ٛكسبٌ بذبغسسٗ الرسش
ةّ الشطذٔص مً الذتق دب٨وبى٘ ّا٤عر  ٌ٢القطع وؿسش دبلرسش كنسب يف الطسسق٘ ٍّ ٌ٢سرا
مً وب ٗ القطبع ةوي ٙاملذبغسٗ مً الذتق ّا٨وبى٘ مً الذتق دبلشطنري لددعع عدسْ مل ٓدـسق
الشطذر دبملذبغسٗ يف ضذر ّػسْز اؿسد  ٚ ٤ذلس

حن اىقشسبح دسبز قطسع الطسٓسق ّاىطسدا

ؿرنُ ّةىُ قذٔق ّهلرا اؿق الشطذر دبملذبغسٗ يف الطسق٘ كرا ٍَيب)(.)89
ّٓسسس ٚادسسً لسسٔه املؿسسسٖ اٌ احملبزدسس٘ سسسشه دقتدسسَه مجٔتسسبّ ،اغسسرتاط اؿسسد ّقسسْع القشسسش
ّّقْوسسُ ٓتسسين اؿرسسه ودسسَٔه مجٔتسسب ،قسسب( :٣ٜقْلسسُ :غسسري املذبغسسس كبملذبغسسسٓ ،تسسين يف ا٤عسسر
ّالقشش ؿش ٙػسٖ ا٤ؿربو ود ٙالرش بذبغسٗ الذتق ٤ىسُ ػسصا ٛاحملبزدس٘ ٍّسٕ سشـقسق دستٌ
ٓرٌْ الذتق ز ٛا لدسذتق ؿشس ٙحذا شالسص ةقسدامَه امسبشّا حلسَٔه ّحمنسب الػسسط القشسش مسً
ّاؿد ميَه ّقد ؼقق)(.)90
ّاضشدل دبٌ ا٨وبى٘ ٍٕ اغرتاا يف قبزد٘ اهلل ستبن ّدبلشبلٕ اضسشـقبص وقْدس٘ احملسبزز
لدؼنٔع ،قب ....( :٣ٜدرْىُ ؿدا حن ةىُ ٓ ٢ػسرتط يف القشسش ةٌ ٓرسٌْ مْػذسب لدقؿسبف مسً
مذبغسٗ الرش ّا٦ل٘ ٤ىُ ّػر يف مقبدد٘ اؾيبٓس٘ ودس ٙؿسق اهلل ستسبن بـبزدشسُ ّلسرا قسبل يف
امشذّٓ :ٙقشش الرش يف اؿبل٘ الظبلظ٘ ؿسدا القبسسش ّاملتسني عٔسُ ضسْاّ .ٛحمنسب الػسسط القشسش مسً
ةؿدٍهّ ،ضْا ٛقشدَه دطٔ

ةّ ؿؼس ةّ وؿب ةّ غريٍنبّٓ ،ؿري كبؾنبو٘ قشدْا ّاؿدا دسُ

قك ٙزضْل اهلل ؾد ٙاهلل ودُٔ ّضده يف ةؾـبز ةدٕ دس ٗ)(.)91
ّودش اؿطبز السؤين (ٍ954س) مً املبلرٔس٘ القسْل دبؿسد  ٌ٢احملسبزز قسْٖ دَسه ودسٙ
عتدشُ ّقّْ دُّ ،قبع احملبزد٘ ود ٙالقشش ّؿره ا٢غرتاا ويدِ قشش اؾنٔع ّاٌ كسبٌ القشٔسش
ّاؿداّ ،اضشدل عره لدخدٔق٘ الظبىٕ ّقْلُ ،قب( :٣ٜحذا اػشنع القْو يف الػؿسر ةّ الطسسق٘
ةّ اؿسادسس٘ ،عرسسش ّاؿسسد مسسيَه قسسبمً ؾنٔسسع مسسب ةعسسرِّ  ٌ٢دتكسسَه قسسْٖ دسسذتق كسسبلقْو
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هشنتسسٌْ ودسس ٙقشسسش زػسسش عٔقشسسش مجسسٔتَه دسسُ ّحٌ ّلسسٕ القشسسش ةؿسسدٍهّ ،قسسد قسسبل ونسسس دسسً
اـطبز زقٕ اهلل ويُ :لْ متب ٤ودُٔ ةٍش ؾيتب ٛلقشدشَه دُ مجٔتب)(.)92
ّذكس وذد القب ز وْ ٗ ؿؼ٘ ا٤ؿيب

ّاملْال  ،دقْلُّ ...( :ؿؼّشَه ةٌّ احملبزد٘ مذئّس٘

 ٢دقسّْٗ ٍس ٛ٢١مجٔتسب
ود ٙؿؿْل امليقت٘ ّاملتبقدٗ ّامليبؾسٗ ،عٓ ٣شنرًّ املذبغس مً عتدُ ح ّ
ّمتبّىشَه ،غ٣

ق
ضبٜس اؿ دّ ; عتدٍ ٙسرا حذا قشسش ّاؿسد مسيَه طذسص ؿرسه القشسش يف ؿس ّ

مجٔتَه ّّػر قشدَه مجٔتب ؿدّا  ٢ستصٓساّ .حٌ ةعر دتكَه املبل ٌّ دتق طذص ا٤عسر
يف ؿقَّه مجٔتب ّّػر ود ٙمجٔتَه القطسعّ .حٌ قشسش دتكسَه ّةعسر دتكسَه املسبل قشدسْا
مجٔتب ّؾدذْا كنب لْ عتش كشّ ميَه ا٤مسسًٓ متسب .عبحملسبزدٌْ مجٔتسب املذبغسسٌّ ّاملشطسذّذٌْ
مطّ١لٌْ ػيبّٜٔب وً القتش الرٖ دبغسِ غريِّٓ .رٍر املسبلرٌّْٔ يف اوشذسبز الشطسذّر حن ؿسدّ
دتٔد عٔع ٓتشبٌّ مشطذّذب يف اؾسمي٘ مً ٓشقّْ ٚاحملبزدٌْ ظبٍُ ّلْ مل ٓتمس دقشسش ةّ ٓشطسذّر
عُٔ دقتش مب او ػبٍُ قد ةوبٌ ود ٙاؿب غ ؿرنب.)93()...

املطمب الثالث
يف الكاىون العزاقي
ذٍر القبىٌْ التساقٕ يف سػسٓتبسُ التقبدٔ٘ حن ح اىس٘ الػسسٓ

دسيقظ ؿرسه املذبغسس(،)94

عقسسد ؿسسد املػسسسع التساقسسٕ املطسسبٍنني الشذتسسٔني دسسبليـ يف قسسبىٌْ التقْدسسبض زقسسه ( )111لطسسي٘
 1969اليبعر (مب ٗ ّ ،)48قد ىؿصٓ( :تد غسٓرب يف اؾسمي٘:
 -1مً ؿسض ود ٙازسربدَب عْقتص ديب ٛودٍ ٙرا الشـسٓق.
 -2مً اسقق مع غريِ ود ٙازسربدَب عْقتص ديب ٛودٍ ٙرا ا٢سقبص.
 -3مً ةوط ٙالقبوش ض٣ؿب ةّ ث٢ض ةّ ةٖ غٕ ٛثعس ممب اضسشتنش يف ازسرسبز اؾسميس٘
مع ودنُ دَب ةّ ضسبودِ ونسدا دستٖ طسٓقس٘ ةعسس ٚيف ا٤ونسبل امَسصٗ ةّ املطسَد٘ ةّ
املشنن٘ ٢زسربدَب.
ّػب ٛيف املب ٗ  2مً قبىٌْ مربعـ٘ ا٨زٍبز زقه  13لطي٘  :2005ستد ا٤عتبل ا٦سٔ٘ مسً
ا٤عتبل ا٨زٍبدٔ٘:
 .3مً ىعه ةّ سسةع ةّ سْلّ ٙقٔب ٗ وؿبد٘ مطدـ٘ حزٍبدٔس٘ متسبزع ّؽطسط لسُ ّكسرل
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ا٨ضَبو ّا٢غرتاا يف ٍرا التنش.
 .4التنسسش دسسبلتي
ّذل س

ّالشَدٓسسد ودسس ٙحطسسبزٗ عشيسس٘ طبٜقٔسس٘ ةّ ؿسسسز ةٍدٔسس٘ ةّ اقششسسبل طسسبٜقٕ

دشطسسدٔق املسسْاطيني ةّ محدسسَه ودسس ٙسطسسدٔق دتكسسَه دتكسسب ّدسسبلشـسٓق ةّ

الشنْٓش.
ّػب ٛيف املب ٗ  :4التقْدبض
ٓ .1تبقسسر دب٨وسسداو كسسش مسسً ازسرسسر  -دؿسسقشُ عسسبو ٣ةؾسسدٔب ةّ غسسسٓ

ونسسش ةٓسسب مسسً

ا٤ونبل ا٨زٍبدٔ٘ الْاز ٗ دبملب ٗ الظبىٔس٘ ّالظبلظس٘ مسً ٍسرا القسبىٌْٓ ،تبقسر احملسسض
ّاملخطسسط ّاملنسسْل ّكسسش مسسً مرسسً ا٨زٍسسبدٔني مسسً القٔسسبو دسسبؾساٜه السسْاز ٗ يف ٍسسرا
القبىٌْ دتقْد٘ القبوش ا٤ؾدٕ.
ٓ .2تبقر دبلطؼً امل١دّد مً ةعق ٙوً وند ةٖ ونش حزٍبدٕ ةّ ثّ ٚغسخـ حزٍسبدٕ
دَد

الشطرت.

ى٣ؿغ ةٌ القبىٌْ يف املسب ٗ الظبىٔس٘ الققسسٗ الظبلظس٘ ّالسادتس٘ اوشسب املطسبٍه ّاملػسبزا مسً
ا٨زٍبدٔنيّ ،يف املب ٗ السادت٘ اليت ؿد ض التقْدسبض يف الققسسٗ اّ٤ن ىؿسص ودس ٙالػسسٓ
ديقظ وقْد٘ القبوش ا٤ؾدّٕ ،يف الققسسٗ الظبىٔس٘ سيسبّل القسبىٌْ دبلتقسبز مسً ةعقس ٙالتنسش
ا٢زٍبدٕ وً وند اّ ثّ ٚحزٍبدٔب.

املبحث الثالث
حكه االشرتاك يف اجلزمية املعاصزة:
ستسعيب يف املطبلر الطبدق٘ ود ٙةقْال ّة ل٘ عقَب ٛاملطدنني يف مطتل٘ ؿرسه ا٢غسرتاا يف
ػسميسس٘ اؿسادسسّ٘ ،كسسرل

يف القسسبىٌّْ ،سسسذني ليسسب ةٌ اؿسادسس٘ ٍسسٕ ىقطسسَب ػسميسس٘ ا٨زٍسسبز

املتبؾسّٗ ،زػق الذـع قْل ا٨مبمٔ٘ ّالػبعتٔ٘ يف ودو اؿد ودس ٙالسس ّ ٛاملتسني ،ىشتسسض
يف ٍرا املطدر ملقبزى٘ ػسمي٘ اؿساد٘ يف وؿس القشّْ ٚوؿسسىب اؿسبلٕ ملتسعس٘ مسد ٚسستطري ّز
املػبزا عَٔبّ ،اليعس لقتدُ مً ميعبزًٓ اّ٤ل مطبل٘ مشْلُ دسيـ آ٦س٘ املذبزكس٘ يف ا٨عطسب
ّالظبىٕ يف اطس ّزِ يف اؾسمي٘ املتبؾسٗ.
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املطمب األول
احلكه يف ضوء آية احلزابة املباركة
اضشدل الققَب ٛود ٙسْؾٔ

ػسمي٘ ّوقْد٘ احملبزز دقْلسُ ستسبن غستىُ :كإِوَّمَا جَاََء ُ ءلَّارِنهَ

نُحَ زِبُىنَ ءللَّهَ وَزَسُىلَهُ ونَسْعَىْنَ فِي ءلْؤَزْضِ فَسَ دًء أَنْ نُقَتَّلُىء أَوْ نُصَلَّبُىء أَوْ تُقَطَّعَ أَنْدِنهِمْ وَأَزْجُلُهُمْ مِهْ خِلَ فٍ أَوْ نُنْفَىْء مِهَ ءلْؤَزْضِ
ذَلِكَ لَهُمْ خَِْيٌ فِي ءلدُّوْيَ ولَهُمْ فِي ءلْآَخِسَةِ عَرَءبٌ عَظِايمٌف( ،)95سكسنيص آ٦س٘ املذبزكس٘ ّؾسقني ؾسسميشني
اّ٤ن :ك ...ءلَّرِنهَ نُحَ زِبُىنَ ءللَّهَ وَزَسُىلَهُ...ف ّالظبىٔ٘ :كَ...نَسْعَىْنَ فِي ءلْؤَزْضِ فَسَ دًء...ف٢ّ ،دد مً
عَه الت٣ق٘ دني الشْؾٔقنيّ ،الرًٓ زدطص دٔيَنب (الْاّ)ٍ ،ش ميظ ٌ٣ػسميشني مطشقدشني وً
دتكَنب ةٖ ةٌ الْاّ ٍيب بتي( ٙةّ) ةو ةٌ الظبىٔ٘ سْؾٔ

لّ٥ن ّسرٌْ السْاّ وبطقس٘ ،مسً

م٣ؿع٘ ةقْال املقطسًٓ ٓشكق ةىَب ا٤مس الظبىٕ.
عقسد قسسبل الػسٔا الطْضسسٕ(ٍ460سس)ّٓ( :طستٌْ يف ا٤زض عطسسب اٍّ :سسْ مسب ذكسىسسبِ مسسً
حغَبز الطٔ

ّحعبع٘ الطذٔشّ .ػصاٍٛه ود ٙقسدز ا٢ضسشـقبص حٌ قشسش قشسش ّاٌ ةعسر املسبل

ّقشسسش قشسسش ّؾسسدر ّاٌ ةعسسر املسسبل ّمل ٓقشسسش قطتسسص ٓسسدِ ّزػدسسُ مسسً عسسّ . ٣اٌ ةعسسب

الطذٔش عقط عخمنب ودُٔ اليقٕ  ٢غري ٍرا مرٍذيب ٍّْ .املسسّٖ وسً ةدسٕ ػتقسس ّ aةدسٕ وذسد

اهلل ّ ;)96(aبظدُ قبل الػٔا الطبضٕ (ٍ548س) (ّٓ ،)97عَسس مسً ك٣مسُ ةٌ آ٦س٘ سػسري حن
ىقظ القتش احملبزد٘ دخغَبز الطٔ

ّا٢عبع٘.

ّقسسبل القطسسر الساّىسسدٖ ( ٍ573سس)ّ( :متيسسٓ( ٙطسستٌْ يف ا٤زض عطسسب ا) ٓطسسسوٌْ يف
القطسسب ّ ،ةؾسسش الطسستٕ ضسسسو٘ املػسسّٕ .احملسسبزز ويسسدىب ٍسسْ السسرٖ ٓػسسَس الطسس٣ح ّىٔ س
الطسسذٔشّ ....،متيسس( ٙوسسبزدٌْ اهلل) ةٖ وسسبزدٌْ ةّلٔسسب ٛاهلل ّوسسبزدٌْ زضسسْلُ ملسسب ذكسىسسب
(ّٓطتٌْ يف ا٤زض عطب ا) ٍْ مب قديبِ يف حغَبز الطٔ

ّحعبع٘ الطذٔش)(.)98

ّةّقق الطٔد الطذبطذب ٕٜالت٣ق٘ دني احملبزدس٘ ّح٢عطسب يف آ٦س٘ ،دقْلسُّ( :قبزدس٘ اهلل
ّحٌ كبىص دتد اضشـبل٘ متيبٍسب اؿقٔقسٕ ّستسني حزا ٗ املتيس ٙامسبش ٚميَسب ذاض متيسّ ٙضسٔع
ٓؿدص ود ٙكبلق٘ كش ؿره مً ا٤ؿربو الػسؤ٘ ّكسش ظدسه ّحضسسا

لرسً قسه السضسْل

حلُٔ َٓد ٚحن ةٌ املسا دَب دتق مب لدسضْل عُٔ عش ،عٔرٌْ كبملشتني ةٌ ٓسا دَب مب ٓسػسع

حن حدطبل اطس مب لدسضْل ودُٔ ّ ٘ٓ٢مً ػبىسر اهلل ضسذـبىُ كنـبزدس٘ الرقسبز مسع السييب i
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ّحع٣ل قطبع الطسٓق دب٤مً التبو الرٖ دططُ دْٓ٢شُ ود ٙا٤زضّ ،ستقسر اؾندس٘ دقْلسُ:
ّٓطتٌْ يف ا٤زض عطب ا " ٓػخـ املتي ٙاملسا ٍّْ ا٨عطب يف ا٤زض دسب٨ع٣ل دسب٤مً
ّقطع الطسٓق ٌّ مطدق احملبزد٘ مع املطدنني.)99()...
ّقبل دشقؿٔش املتي( :ٙعبملسا دبحملبزد٘ ّا٨عطب ود ٙمب ٍْ العبٍس ٍْ ا٨عس٣ل دسب٤مً
التبوّ ،ا٤مً التبو حمنسب ىشسش دخهسب اـسْ

التسبو ّؿدْلسُ قدسُٓ ٢ّ ،رسٌْ عطسر الطذسع

ّالتسسب ٗ ح ٢دبضسسشتنبل الطسس٣ح املَسسد دبلقشسسش طذتسسب ّهلسسرا ّز عٔنسسب ّز مسسً الطسسي٘ سقطسسري
القطب يف ا٤زض دػَس الطٔ

ّمِْ)(.)100

ّقسسبل الػسسٔا ىبؾسسس مرسسبزو الػسسرياشٖ( :حٌ املسسسا مجدسس٘ السسرًٓ وسسبزدٌْ اهلل ّزضسسْلُ
الْاز ٗ يف ا - ٘ٓ٦كنسب سػسري حلٔسُ ةؿب ٓسع ةٍسش الذٔسص ّٓسدل ودٔسُ ضسذر ىسصّل آ٦س٘ ٍ -سْ
ازسربز التدّاٌ قد ةزّاح ةّ ةمسْال اليسبع دبضسشخداو الطس٣ح ّالشَدٓسد دسُ ،ضسْا ٛكسبٌ
ٍرا التدّاٌ مً قذش قطبع الطسص عسبزؾ املسدٌ ةّ اعدسَبّ ،ودسٍ ٙسرا ا٤ضسبع عسخٌ آ٦س٘
سػنش ةٓكب ا٤غساز الرًٓ ٓتشدٌّ ود ٙةزّاح اليبع ّةمسْاهله ّىْامٔطسَهّ .السرٖ ٓدقسص
ا٢ىشذسسبِ يف ٍسسرِ آ٦سس٘ ٍسسْ ةىَسسب اوشسسبض التسسدّاٌ املنسسبزع قسسد الذػسسس بظبدسس٘ حوسس ٌ٣اؿسسسز
ّممبزض٘ التدّاٌ قد اهلل ّزضْلٍُّ ،رِ اليقط٘ سذني دش سظذص مد ٚاٍشنبو ا٨ض٣و التعٔه
عقْص الذػس ّزوبٓ٘ ةميَه ّض٣مشَه)(.)101
ّقبل ةدْ الدٔع الطنسقيدٖ( :وبزدٌْ اهلل ّزضْلُٓ :تين ىبلقٌْ اهلل ّزضسْلُ ّٓرتكسٌْ
ةمس اهلل ّةمس زضْلُ فبٍسٗ ّؤبىبّٓ ،طتٌْ يف ا٤زض عطب ا :دبلقشش ّةعر املبل)(.)102
ّقبل الساشٖ( :اوده ةىُ ستبن ملسب ذكسس يف آ٦س٘ اّ٤ن سػدسٔغ ا٨طسه يف قشسش السيقظ دػسري
قشش ىقظ ّ ٢عطب يف ا٤زض ةسذتُ دذٔبٌ ةٌ القطب يف ا٤زض الرٖ ْٓػر القشسش مسب ٍسْ،
عخٌ دتق مب ٓرسٌْ عطسب ا يف ا٤زض ْٓ ٢ػسر قشسش عقسبل( :حمنسب ػسصا ٛالسرًٓ وسبزدٌْ اهلل
ّزضْلُ)( ;)103القسطيب( ;)104القريّش ثدب ٖ( ;)105الطْٔطٕ( ;)106ا٦لْضٕ(.)107
ّؾسح الطٔد الردذبٓربىٕ اٌ اؿره لسْ كسبٌ ودس ٙمسداز ا٨عطسب ٓؿسدص ودسَٔه ،لرسً
املبىع ٍْ اسقبص القشبّ ٚودس ٙاوشذسبز ؼقسق احملبزدس٘ لظذسْض اؿسد ،قسب( :٣ٜىتسه حذا كسبٌ مسداز
اؿرسسه ودسس ٙا٨عطسسب ٓؿسسدص ودَٔنسسب ذل س

ةٓكسسب ح ٢ةٌ اسقسسبص القشسسبّٖ ودسس ٙاوشذسسبز ؼقسسق

احملبزد٘)(.)108
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ّٓس ٚالطٔد وذد الرسٓه ا٤ز دٔدٕ ةٌ ؿره ا ٘ٓ٦املذبزك٘ ٓػنش املقطد ٨عطب ِ ،قسب:٣ٜ
(ّ ...كسسرا ٓعَسسس دطسس ٌ٣قسسْل ثعسسسٍّ ،سسْ ةٌّ ا٤ؿرسسبو املسسركْزٗ يف آ٦سس٘ حىّنسسب سرتسّسسر ودسسٙ
احملبزز ٤ػش كْىُ ضبؤب يف ا٤زض عطب ا ّبب ةىسُّ مً مؿب ٓق املقطدّ ،ودٍ ٙرا ٓطسشقب
مً ا ٘ٓ٦ؿره املقطد يف ا٤زض بب ةىسُّ مقطد)(.)109
ّودُٔ عبٌ الس ّ ٛالطدٔع يف اؾسمي٘ املتبؾسٗ بب ةىَه وبمدًٓ حؿسداغ الكسسز ّا٨عبعس٘
ّحع٣ل ا٤مً التبو عخىَه مػنْلني عرسه آ٦س٘ املذبزكس٘ ،كسْىَه ضسبوٌْ يف ا٢زض عطسب ا
مً عس٣ل اغسرتاكَه دَسرِ اؾسميسّ٘ ،طذقسب ملسب قبلسُ الػسٔا الطْضسّٕ( :ػسصاٍٛه ودس ٙقسدز
ا٢ضشـقبص) ،عخىَه ػص ٛمً اؾسمي٘ ّقنً ميعْمشَب.

املطمب الثاىي
تكييف االشرتاك يف عصزىا
كنب ٍسْ مشتسبز

ةٌ اّ ٤اض ا٤ضبضسٔ٘ لدقٔسبو ظسميس٘ اؿسادس٘ يف ةشميس٘ حؾسداز عشسبّٚ

الققَب ٛدػتىَب ٍٕ :الطٔ

ّالسمق ّمب ّىَنب يف الشتطريّ ،اٌ احملبزز ميريسُ القٔسبو دبحملبزدس٘

دشْعسٍنسسبّ ،اٌ مل ٓرسسً ز ّ ٛطدٔسسعّ ،اٌ ّز ا٤عريٓسسً ٍسسْ اليؿسسسٗ ويسسد اؿبػسس٘ ّمجسسع
الػئن٘ ّا٢ضشط٣ع ٍّٕ ،ا ّاز  ٢ستطش عتش احملبزز متبمسب ويسد عقسداىَب ،كنسب ةىَنسب ميرسً
ةٌ ٓقْمب ددّزٍنب ٌّ قؿد ا٨زٍبز حذ قد سدشسذظ ودسَٔه ا٤مسْز غدوس٘ ةّ غريٍسب ،ةّ ةٌ
ٓرٌْ قؿدٍنب قدّ ا دبؿؿْل ود ٙاملسبل ،ةّ ةٖ ميقتس٘ ةعسس ٌّ ٚقؿسد ؼقٔسق اليشٔؼس٘
اؾسمٔسسّّ٘ ،زّ ٍسسرِ ا٢ؿشنسسب٢ض هتسسش مسسً غسسري التسسدل اؿرسسه بتسسبقذشَه دتقْدسس٘ القبوسسش
ا٤ؾدٕ ،ةمب يف اؾسمي٘ املتبؾسٗ عبٌ ّظٔق٘ احملبزز يف اعطس اؾسساٜه ّةوعنَسب ٍسٕ قسػط٘
شز الشقؼري ،دٔينب مً ؾيع القيبدش غخـ ثعس ّمً ؿد مربٌ الشقؼري غسخـ ثعسس ّمسً
ةّؾسسش القيذدسس٘ ملرسسبٌ سقؼريٍسسب غسسخـ غريٍسسهّ ،مسسً ة از وندٔسس٘ ا٢سؿسسب٢ض دسسني ٍسسٛ٢١
غخـ عذريّ ،عقداٌ ةٖ طس

مً ٍرِ ا٤طسا

ٓتين ستطٔش التندٔ٘ دبلربمشّ ،اٌ اعتبل

املػبزكني ّاقـ٘ القؿد يف حٓقبع اؾسمي٘ ّؼقٔق قسز كطط لُ ،عَش ميرً ةٌ ٓذقس ٙاؿرسه
كنب ٍْ ودو اؿد ّا٢كشقب ٛدبلشتصٓس ّسْعس قؿسد الشسدمري ّالشخسٓسر ّاقسق لسد ٚاؾنٔسع
مً ع٣ل ة اَٜه ٤ونبهله ٍّه ٓتسعٌْ ػٔدا مب ٓقتدٌْ ّمقداز الكسز اليبسؽ مً عتدَه.
ّىبقؼ الطٔد وذد الرسٓه ا٢ز دٔدٕ ٍرِ املطستل٘ ٍّسْ عقٔسُ متبؾسس سسْن ح ازٗ الطسدط٘
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القكب ٜ٘ٔيف دددِ ،متشبا ةٌ التبٗ لٔطص عنش الط٣ح اّ ودمُ ّامنب دشـقق القؿسد ،قسب:٣ٜ
( ٢عؿْؾّٔ٘ ؿنش الط٣ح ّسػَريِ ّغريٍنب مً القْٔ  ،دش القٔسْ املسركْزٗ قٔسْ غبلذّٔس٘
ٓشْقّ

ؼقّق املْقْع ودَٔب غبلذب ،دش املداز ٍْ قؿد احملبزد٘ ّا٨ع٣ل دب٤مً التبوّ ّػتش

ةعسا امشنع يف عْ

ٕ ّدػسرش سيعٔنسّٕ
ّّؿػّ٘ ،ودٍ ٙرا عدْ كبىص احملبزد٘ دشؿدٍّ مجت ّ

كبلػذربض ا٨زٍبدّٔ٘ املْػْ ٗ يف ٍرا الصمبٌ ؿٔع ٓقطّنٌْ التنسش دٔسيَه ّسرسٌْ ودس ٙكسشّ
عس مسً ةعسسا الػسذر٘ ّظٔقس٘ عبؾّس٘ عطسر ؽؿّؿسُ ّمَبزسسُ ّدتكسَه ٓتعسرٌّ الطس٣ح
ّا٦عسٌّ ٓقؿدٌّ ةمْزا ةعس ،ٚعقٕ ٍسرِ اؿبلس٘ الرسشّ قسبزدٌْ ٌّ٤ ،احملبزدس٘ ٍيسب وذسبزٗ
وً فنْو٘ مً ا٤ونبل املخشدق٘ اليت دتكَب ٓرٌْ ون ً٣وطرسّٓب قشبلّٔبّ ،الذقّٔ٘ يف ػْاىسر
ةعس ٚذاض و٣ق٘ دُ ،غري ةٌّ مجٔتَب مرتادط٘ عٔنب دٔيَب)(.)110
ّقسسبزٌ دسسني اؾسميسس٘ السسيت سسسشه دشيعسسٔه قٔسسق ّسْشٓسسع ا ّاز ودسس ٙا٤عسسسا ّاؾسميسس٘ غسسري
امليعن٘ ،قب( :٣ٜحٌّ مب ذكسِ ا٤ؾـبز ؾـٔق عٔنب سرٌْ اؾسساٜه دػسرش غسري سيعٔنسّٕ ٌّ
مب حذا كبىص دػرش الػذربض ّالتؿبدبض)(.)111
ّقسسبل مْقسسـب اؿرسسه يف املطسسبلّ٘( :ؿٔيٝسسرف عسسٓ ٣ؿسسقّ ةٌ ٓقسسبل :حٌّ السسس ّ ٛالطدٔسسع
ّةمظبهلنب مً املتبّىني ٓ ٢رْىٌْ مً مؿب ٓق احملبزز.)112()...

املطمب الثالث
العالقة بني اجلزو والعكوبة يف الزوايات
ّدسسبلسػْع حن زّآسسبض املتؿسسْمني ؾسسدْاض اهلل ّضسس٣مُ ودسسَٔه يف املطسستل٘ لسسد ةىَسسه
ؾدْاض اهلل ودَٔه قد دٔيْا ضذر سدزؾ ا٤ؿربو يف ا ٘ٓ٦الرسمي٘ دبٌ التقْد٘ سرسٌْ ودس ٙقسدز
التنش ،عقد زّ ٚالػٔا الردٔين( :وً ودٕ دً قند ،وً ودٕ دً اؿطسً الشٔنسٕ ،وسً ودسٕ
دً ةضذبط ،وً اّ دً ةدٕ شٓد ،وً وذٔدٗ دسً دػسري اـظتنسٕ قسبل :ضستلص ةدسب وذسد اهلل a
وً قبطع الطسٓق ّقدص :حٌ اليبع ٓقْلٌْ ،حٌ ا٨مبو عُٔ كري ةٖ غٕ ٛغب ٛؾيع قبل :لسٔظ
ةٖ غٕ ٛغب ٛؾيع ّلريُ ٓؿيع دَه ود ٙقدز ػيبٓبسَه.)113()...
ّزّ ٚةٓكسسب( :وسسً ودسسٕ دسسً حدسسسأٍه ،وسسً قنسسد دسسً ؤطسس ،ٙوسسً ٓسسْىظ ،وسسً ؤسسٙ

اؿديب ،وً دسٓد دً متبّٓ٘ قبل :ضتل زػش ةدب وذد اهلل  aوسً قسْل اهلل وسص ّػسش :كإِوَّمَا
جملة الكلية اإلسالمية اجلامعة
العدد 48 :

ISNN 1997-6208

The Islamic University College Journal
No. 48

حكه الزدء والطميع يف جزائه احلزابة "االرهاب" دراسة مكارىة)639(..........................................
جَََء ُ ءلَّرِنهَ نُحَ زِبُىنَ ءللَّهَ وَزَسُاىلَهُف قبل :ذل

حن ا٨مبو ٓقتش دُ مب ٓػب ،ٛقدص :عنقْض ذل

حلُٔ

قبلّ ،٢ :لرً مْ اؾيبٓ٘)(.)114
ّىقدُ الػٔا الطْضٕ ددقغ كشد

ددل (مْ) ّز (عق)ْٓ( :ىظ وً ؤ ٙاؿديب وً

دسٓد دً متبّٓ٘ قبل :ضتل زػش ةدسب وذسد اهلل  aوسً قسْل اهلل وسصّ ّػسش "حمنسب ػسصا ٛالسرًٓ
وبزدٌْ اهلل ّزضْلُ" قبل ذل

حن ا٨مبو ٓقتش دُ مب ٓػب ٛقدص :عنقسْض ذلس

حلٔسُ قسبل:

ّ ٢لرً عق اؾيبٓ٘)(.)115
ّزّ ٚالػٔا الردٔين( :ودٕ دً حدسأٍه ،وً ةدُٔ ،وً قند دً ؿقـ ،وسً وذسد اهلل
دً طدـ٘ ،وً ةدٕ وذد اهلل  aيف قْل اهلل وص ّػش :كإِوَّمَ جَََء ُ ءلَّرِنهَ نُحَ زِبُىنَ ءللَّهَ وَزَسُىلَهُ ونَسْعَىْنَ
فِي ءألَزْضِ فَسَ دًء أَنْ نُقَتَّلُىءف اٍ " ٘ٓ٦را ىقٕ احملبزد٘ غري ٍرا اليقٕ قبل :وره ودُٔ اؿبكه دقدز مب
ونش.)116()...
ّقبل الػٔا ىبؾس مربزو الػرياشٖ مطشقٔدا مً السّآبض الػسسٓقٍ٘( :سش ةٌ التقْدسبض
ا٤زدع املركْزٗ يف ا ٘ٓ٦هلب طبدع ؽٔريٖ ةٖ ٍش ةٌ اؿرْم٘ ا٨ض٣مٔ٘ كريٗ يف اضسشخداو
ةٖ ميَنب عق القس الرٖ سساِ ٓطشـق ذل  ،ةو ةٌ التقْدس٘ هسر ةٌ سشيبضسر ّىسْع اؾسميس٘
السسيت ازسرذَسسب القسسس  ٢ .....غس

ةٌ ا٢ؿشنسسبل الظسسبىٕ ٍّ -سسْ سطذٔسسق التقْدسس٘ املشيبضسسذ٘ مسسع

اؾسمي٘ ةقسز حن اؿقٔقّ٘ ،قد ةٓد ٍرا املتي ٙمب ّز يف ةؿب ٓع وسً ةٜنس٘ ةٍسش الذٔسص d
ةٓكب)(.)117
ّدبليعس يف ستكٔد ا٤ؿب ٓع الػسٓق٘ ود ٙةٌ التقْد٘ هر ةٌ سشيبضر مسع اؾسميسّ٘ ،مسب
دٔيُ الطٔد وذد الرسٓه ا٢ز دٔدٕ دػتٌ اؾسمي٘ ا٨زٍبدٔس٘ املتبؾسسٗ السيت سشسْشع اّ ٤از ودسٙ
التيبؾس املػبزك٘ عَٔبّ ،ةىَب ؽشد

وً اؾساٜه الطبدق٘ دبسؿبعَب دبلشيعٔه ّسْشٓسع اّ ٤از،

عبٌ التقْد٘ ّاؿبل ٍرِ ٢دد اٌ سػنش اؾنٔع.
اليشبٜؽ:
 -1وسض الذـع مقبٍٔه الس ّ ٛالطدٔع يف الققُ ّا٢غرتاا يف القبىٌْ ّسْؾش حن ةىَب
ذاض مّ ٚ ١اؿد.
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 -2ستسسسض الذـسسع لدنقبزىسس٘ دسسني مقَسسْمٕ اؿسادسس٘ يف الققسسُ ا٨ضسس٣مّٕ ،ا٨زٍسسبز يف
القبىٌْ الْقتٕ ّسْؾش حن ةىَنب مقَْو ّاؿد ضسٔنب ستسٓس

ا٨مبمٔس٘ ل٩زٍسبز،

ّاىُ ة ص ّاددؼ ّةكظس مشْ.٢
 -3ذٍر ا٨مبمٔ٘ ّالػبعتٔ٘ حن القْل دشتصٓس الس ّ ٛالطدٔسع ٌّ ؿسدِ ،دسدلٔش ةؾسبل٘
الباّ ٗٛا٢ؿشٔبط يف السدمبّ ٛوسدو السيـ ودَٔنسب ،دٔينسب ذٍسر ا٤ؿيسب

ّاملْالس

ّاؿيبدد٘ ّ القبىٌْ التساقسٕ حن ةٌ ؿرسه السس ّ ٛالطدٔسع ؿرسه املذبغسس ،دبوشذسبز ةٌ
ػسمي٘ قطع الطسٓق  ٢سشه ح ٢دبغرتاكَه ّىؿسسسَه ّسقْٓس٘ غسْكشَهّ ،دبلشسبلٕ عَسه
غسكب ٛيف ؾيع اؾسمي٘ ّاٌ مل ٓذبغسّا القتش اؾسمٕ.
ّ -4ؿقٔق٘ اؿبل يف الققُ ا٨ض٣مٕ حٌ اؿره الػسوٕ ٢دد ةٌ ٓرٌْ مطشيدا حن لٔسش
مً كشبز ةّ ضي٘ ةّ حمجبع ةّ وقشّ ،ؿٔع ةٌ ة ل٘ ا٨مبمٔ٘ ّالػسبعتٔ٘ مطسشيدٗ حن
قْاود ا٢ضشيذبط الؿـٔـ٘ مسً ةؾسبل٘ السباّ ٗٛا٢ؿشٔسبط يف السدمبّ ٛالتقْدس٘ ودسٙ
قدز اؾيبّٓ٘ ،القسٓق ا٦عسس ة لسشَه حضشـطسبىٔ٘  ،عسبٌ زةٖ ا٨مبمٔس٘ ّالػسبعتٔ٘ ٍسْ
ا٤قسز حن الْاقع ّبب ٓشيبضر مع ػسمي٘ اؿساد٘ يف مساؿش القشْ.ٚ
 -5ةمسسب يف اؾسميسس٘ ا٨زٍبدٔسس٘ يف وؿسسسىب اؿسسبلٕ ؿٔسسع ةٌ القتسسش اؾسمسسٕ ٓ ٢سسشه ٌّ
مطبٍن٘ اؾنٔع ّسشه دشْشٓع اّ ٤از ،عبٌ الذـع ٓس ٚةٌ مب ذٍر الٔسُ الطسٔد وذسد
الرسسسٓه ا٢ز دٔدسسٕ مسسً اوشذسسبز السسس ّ ٛاملػسسبزا سػسسندَه التقْدسس٘ كسسْىَه عسسبودني يف
اؾسمي٘ مشطبًّٓ يف الشبطري عَٔسبّ ،اٌ ؾسق٘ ا٨عطسب يف آ٦س٘ املذبزكس٘ سيطذسق ودسَٔه،
لٔظ دتٔدا وً اؿق.
ٓ -6س ٚالذـع ةٌ مً الكسّزٖ حغذبع ٍرِ املطتل٘ ىقبغب مً ا٤ضبسرٗ ّاملشخؿؿسني،
ّحوب ٗ اليعس يف اؿره الطسبدق ودس ٙقسْ ٛسػسري الشستطري يف اؾسميس٘ املتبؾسسّٗ ،سسْعس
القؿد اؾسمٕ.

جملة الكلية اإلسالمية اجلامعة
العدد 48 :

ISNN 1997-6208

The Islamic University College Journal
No. 48

)641(..........................................حكه الزدء والطميع يف جزائه احلزابة "االرهاب" دراسة مكارىة
The Verdict of Rid'1 and Talee'2 in Banditry (or Terror) Crime
Abstract:Lect. Dr.
Munthir Obais Mit'eb
College of Imam Al-Kadhim
Mmbb0278@gmail.com

Among the serious crimes that affect the security of societies and even
endanger their existence are the crimes of banditry، which are close to the
contemporary legal terminology (terrorism).
Strict legislation has been enacted in the Islamic jurisprudence to deal
with these crimes، as well as the positive laws.
These crimes are carried out only with the concerted efforts of multiple
individuals، called partners or accomplices، who may be directly involved
in the criminal act. Here، their punishment is the same as that of the direct
perpetrator.
The participant may not be original، but a supporter or subsidiary
participant. Scholars disagreed over the suitable punishment to these. Some
of them considered that the punishment is the same as the penalty of the
original perpetrator، and that was confirmed by the Iraqi count-terrorism
law in force for this punishment، because the crime couldn't have been
carried out without support، even morally.
Another group of jurists opted that the rule is to punish each perpetrator
by the amount of their sin، and that these are not direct actors، so that they
will not be punished، but they should be disciplined and admonished
according to what they have done.
This study investigates the impact of (rid' and talee') on the
contemporary terrorist crimes، which are accurate and represent an
integrated system that complement each other.
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After examining the sayings of the jurists and their evidence، the
researcher concluded:
First، to say that they are punished by the penalty of the original
perpetrator is not valid and is contrary to the rule.
Second، the subsidiary accomplice in the contemporary terrorist crime
is different in its impact on the participant in the crime at the time of issuing
the fatwas of the jurists as it currently represents a unified work distributed
regularly to the members for each role in its completion، which requires the
judgment of the same direct perpetrator.
The research recommends that professors the distinguished scholars
consider the previously prescribed punishment and amend the sentence
according to the change of subject.
(1)، (2) Two forms of support. The first refers to those who help bandits directly by
blocking the road. The second is who does reconnaissance and send information
about caravans and travelers to the bandit.

هوامش البحث
،ٕٜ السدكشْز حدسسأٍه الطسبمسا،ٕ ؼقٔق السدكشْز مَسدٖ املخصّمس، كشبز التني،)ٍس170( ٖ) اـدٔش القسأٍد1(
67 :8 ٗضط٘ از اهلؼس١ م، مطذت٘ الؿدز،ٍس1410 ٘ٔطذت٘ الظبى
1:85 ٌ آسا، قه،ٍس1405  قسو،ٗ ىػس ة ز اؿْش، لطبٌ التسز،)ٍس711() ادً ميعْز2(
.198 :) املقس اض3)
.507 :2 ٘) متؼه مقبٓٔظ الدػ4(
323 :11  سبؾ التسّع: ; ٓيعس كرل237 :8 ) لطبٌ التسز5(
56 :3 ًٓ) فنع الذـس6(
133 :3 ) اليَبٓ٘ يف غسٓر اؿدٓع7(
293 :5 ) كشبز التني8(
448 :10 ) لطبٌ التسز9(
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( )10متؼه مقبٓٔظ الدػ٘ ٓ ;265 :3يعس كرل  :ادً ميعْز ،لطبٌ التسز 449 :10
( )11كشبز التني ٓ ;213 :3يعس كرل

ادً ميعْز لطبٌ التسز 302 :1

( )12املؿدز ىقطُ ٓ ;214 :3يعس كرل  :سسسٔر حؾ٣ح امليطق ;124 :اؾٍْسٖ الؿـبح 108 :1
( )13متؼه مقبٓٔظ الدػ٘ ٓ ;48 :2يعس كرل  :ادً ميعْز لطبٌ التسز 303 :1
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( )15متؼه مقبٓٔظ الدػ٘ 447 :2
( )16السّق٘ الذَٔ٘ يف غسح الدنت٘ الدمػقٔ٘  ;293 - 292 :9مطبل

ا٤عَبو 7 :15

( )17سقسٓساض اؿدّ ّالشتصٓساض 12 :2
( )18كػ

الدظبو (ط.ؾ) 636 :10

( )19ػْاٍس الر٣و 571 - 570 :41
( )20كػب

القيبع 192 :6

( )21الشػسٓع اؾيب ٕٜا٢ض٣مٕ  666 :2مقطع .655
( )22املؿدز ىقطُ  666 :2مقطع .655
( )23مطبل
( )24كػ

ا٤عَبو  ;7 :15السّق٘ الذَٔ٘ يف غسح الدنت٘ الدمػقٔ٘ 293 - 292 :9
الدظبو 636 :10

( )25سقسٓساض اؿدّ ّالشتصٓساض 12 :2
( )26مَرز ا٤ؿربو يف دٔبٌ اؿ٣ل ّاؿساو 121 :28
( )27سقؿٔش الػسٓت٘ يف غسح ؼسٓس الْضٔد٘ (اؿدّ )645 :
( )28اليقٕ ّالشػسٓر433 :
( )29كػب

القيبع 192 :6

( )30الشػسٓع اؾيب ٕٜا٢ض٣مٕ  666 :2مقطع .655
( )30الدكشْز ودٕ ؿطني اـدس  ،السدكشْز ضسدطبٌ الػسبّٖ ،املذسب  ٟالتبمس٘ يف قسبىٌْ التقْدسبض ،ىػسس السداز
التسدٔ٘ لدقبىٌْ.186 :
( )32الشػسٓع اؾيب ٕٜا٢ض٣مٕ 342 :1
( )33غساٜع ا٨ض٣و.167 :4 :
( )34الدنت٘ الدمػقٔ٘244 :
( )35الدزّع الػسؤ٘ يف عقُ ا٨مبمٔ٘ 59 :2
( )36ةدْ درس الربغبىٕ(ٍ587س) ،دداٜع الؿيبٜع ،ط اّ٤نٍ1409س ،املرشذ٘ اؿذٔذٔ٘ ،دبكطشبٌ91 -7:90
( )37ددآ٘ امشَد ّىَبٓ٘ املقشؿد 373 :2
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( )38اؿطسسبز السسسؤين ( ٍ954سس) ،مْاٍسسر اؾدٔسسش ،قسسذطُ ّعسسسؾ ثٓبسسسُ ّةؿب ٓظسسُ :الػسسٔا شكسٓسسب ونسسرياض،
اّ٤ن 1995 - 1416 ،و ،از الرشر التدنٔ٘  -دريّض  -لذيبٌ .427 :8
( )39كشبز اـ٣

 ،466 - 465 :5مطتل٘ .9

( )40املذطْط 50 :8
( )41الطساٜس 509 :3
( )42غساٜع ا٨ض٣و 959 :4
()43حزغب ا٤ذٍبٌ 186 :2
( )44الت٣م٘ اؿدٕ ،ؼسٓس ا٤ؿربو 380 :5
( )45الدزّع الػسؤ٘ يف عقُ ا٨مبمٔ٘ 59 :2
( )46فنع القبٜدٗ ّالبٍبٌ .291 :13
( )47سقسٓساض اؿدّ ّالشتصٓساض 12 :2
( )48الػٔا له الدًٓ الطذطٕ اليقٕ ّالشػسٓر434 - 433 :
( )49مَرز ا٤ؿربو يف دٔبٌ اؿ٣ل ّاؿساو 120 :28
( )50سقؿٔش الػسٓت٘ يف غسح ؼسٓس الْضٔد٘ (اؿدّ )645 :
( )51كشبز ا٤و 164 :6
( )52ا٨مبو الػبعتٕ(ٍ204س) ،كشسبز ا٤و ،ط الظبىٔس٘ 1983 - 1403،و ،از القرسس لدطذبوس٘ ّاليػسس ّالشْشٓسع،
الطذت٘ اّ٤ن  1980 - 1400 -و 165 - 164 :6
( )53حأبؤش املصىٕ(ٍ264س) ،كشؿس املصىٕ ،از املتسع٘ لدطذبو٘ ّاليػس  -دريّض  -لذيبٌ265 :
( )54ا٤ؿربو الطدطبىٔسّ٘ .2:64
( )55ؼق٘ الققَب157 :3 ٛ
( )56مػين احملشبؾ 183 - 182 :4
( )57كشبز اـ٣

 ،466 - 465 :5مطتل٘ ٓ ;9يعس كسرل  :كشسبز الطسساٜس  ;509 :3حزغسب ا٤ذٍسبٌ ;186 :2

قْاوسسد ا٤ؿرسسبو  ;568 :3ؼسٓسسس ا٤ؿرسسبو  ،380 :5السسسقه  ;6893الدنتسس٘ الدمػقٔسسسّ٘ ;263 :مطسسبل
ا٤عَبو  ;7 :15السّق٘ الذَّٔ٘  293 - 292 :9س ؼسٓس الْضٔد٘  ،2:491مطتل٘ .2
( )58كشبز اـ٣
( )59كػ

 ،466 - 465 :5مطتل٘ .9

الدظبو 636 :10

( )60ػْاٍس الر٣و 571 - 570 :41
( )61املؿدز ىقطُ 571 :41
( )62كػ

الدظبو .431 :2

( )63سقسٓساض اؿدّ ّالشتصٓساض 13 - 12 :2
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( )64مَرز ا٤ؿربو يف دٔبٌ اؿ٣ل ّاؿساو 121 - 120 :28
( )65سقؿٔش الػسٓت٘ يف غسح ؼسٓس الْضٔد٘ (اؿدّ )645 :
( )66املؿدز ىقطُ645 :
( )67املؿدز ىقطُ647 :
( )68اليقٕ ّالشػسٓر434 - 433 :
( )69ا٨مسسبو الػسسبعتٕ ( ٍ204سس) كشسسبز ا٤و الطذتسس٘ الظبىٔسس٘  1983 - ِ1403و ،ىػسسس از القرسسس لدطذبوسس٘ ّاليػسسس
ّالشْشٓع .165 - 164 :6
( )70قٔ ٙالدًٓ اليّْٖ (ٍ676س) ،امنْع ،از القرس لدطذبو٘ ّاليػس ّالشْشٓع 106 :20
( )71قٔ ٙالدًٓ اليسّْٖ(ٍ676سس) ،زّقس٘ الطسبلذني ،ؼقٔسق الػسٔا وسب ل ةمحسد وذسد املْػسْ  ،الػسٔا ودسٕ
قند متْض ،از الرشر التدنٔ٘  -دريّض  -لذيبٌ 366 :7
( )72الشػسٓع اؾيب٢ ٕٜض٣مٕ  666 :2مقطع655
( )73الطسعطٕ(ٍ483س) ،املذطْط1986 - 1406 ،و ،از املتسع٘ لدطذبو٘ ّاليػس ّالشْشٓع ،دريّض ،لذيبٌ .198 :9
( )74املذطْط 198 :9
( )75الذـس الساٜق 115 :5
( )76ادً وبددًٓ(ٍ1252س) ،ؿبغسٔ٘ ز احملشسبز ،حغسسا  :مرشسر الذـسْغ ّالدزاضسبض 1995 - 1415 ،و ،از
القرس لدطذبو٘ ّاليػس ّالشْشٓع  -دريّض  -لذيبٌ ،املرشذ٘ الشؼبزٓ٘  -مؿطق ٙةمحد الذبش .290 :4
( )77مْاٍر اؾدٔش 431 :8
( )78الدضْقٕ(ٍ1230س) ،ؿبغٔ٘ الدضسْقٕ ،عقسُ املسرٍر املسبلرٕ ،از حؿٔسب ٛالرشسر التسدٔس٘ ،ؤطس ٙالذسبدٕ
اؿديب ّغسكبِ ،ض ط .350 :4
( )79ةدْ البكسبض(ٍ1302سس) ،الػسسح الرسذري ،از حؿٔسب ٛالرشسر التسدٔس٘  -ؤطس ٙالذسبدٕ اؿدسيب ّغسسكبِ، ،
ض،ط .350 :4
( )80وذد السمحً دً قدامُ(ٍ682س)،الػسح الرسذري ،از الرشسبز التسدسٕ لديػسس ّالشْشٓسع  -دسريّض  -لذيسبٌ،
دتيبٓ٘ مجبو٘ مً التدنب.309 :10ٛ
( )81املػين 318 :10
( )82الػسح الرذري 309 :10
) )83كػب

القيبع 193 :6

( )84عقُ الطي٘ 477 :2
( )85الشػسٓع اؾيب ٕٜا٢ض٣مٕ  666 :2مقطع .655
( )86املذطْط .198 :9
( )87املػين .318 :10
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( )88الػسح الرذري 10:309
( )89ةدْ درس الربغبىٕ (ٍ587س) ،دداٜع الؿيبٜع،اّ٤ن1989 -1409و،املرشذ٘ اؿذٔذٔ٘ ،دبكطشبٌ .90 :7
( )90الذـس الساٜق .115 :5
( )91ادسسً لسسٔه املؿسسسٖ (ٍ970سس) ،الذـسسس الساٜسسق ،قسسذطُ ّعسسسؾ ثٓبسسسُ ّةؿب ٓظسُ :الػسسٔا شكسٓسسب ونسسرياض ،ط
اّ٤ن ٍ1418س 1997 -و ،ميػْزاض قند ودٕ دٔكٌْ  -از الرشر التدنٔ٘  -دريّض  -لذيبٌ .114 :5
( )92مْاٍر اؾدٔش .432 :8
( )93الشػسٓع اؾيب ٕٜا٢ض٣مٕ  666 :2مقطع .655
(ٓ )94يعس :املذب  ٟالتبم٘ يف قبىٌْ التقْدبض ;189 :عخسٖ وذسد السسشاص اؿسدٓظٕ ،غسسح قسبىٌْ التقْدسبض -
القطه التبو ،ط الظبىٔ٘ 2010و ،ىػس املرشذ٘ القبىْىٔ٘ دػدا 236 :
( )95املبٜدٗ33 :
( )96الشذٔبٌ 504 :3
( )97سقطري ػْامع اؾبمع 495 :1
( )98عقُ القسثٌ 366 - 365 :1
( )99سقطري املٔصاٌ 326 :5
( )100سقطري املٔصاٌ 327 :5
( )101ا٤مظش يف سقطري كشبز اهلل امليصل 690 :3
( )102سقطري الطنسقيدٖ 410 :1
( )103سقطري الساشٖ 214 :11
( )104سقطري القسطيب 154 :6
( )105سيْٓس املقذبع مً سقطري ادً وذبع93 :
( )106سقطري اؾ٣لني142 :
( )107سقطري ا٦لْضٕ 119 :6
( )108سقسٓساض اؿدّ ّالشتصٓساض 13 - 12 :2
( )109املؿدز ىقطُ 498 :3
()110املؿدز ىقطُ 532 :3
( )111املؿدز ىقطُ 532 :3
( )112املؿدز ىقطُ 532 :3
( )113الػسسٔا الردسسٔين ( ٍ329سس) ،الرسسبيف ،سؿسسـٔق ّستدٔسسق :ودسسٕ ةكسسب الػقسسبزٖ ،طذتسس٘ الظبلظسس٘ 1367،ؽ،
ؿٔدزٖ ،از الرشر ا٨ض٣مٔ٘  -طَساٌ  247 :7ح  ;11سَرٓر ا٤ؿربو 132 :10ح (142 )525
( )114الربيف  246 :7ح 5
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( )115سَرٓر ا٤ؿربو  134 - 133 :10ح (146 )529
( )116الربيف  247 :7ح 10
( )117ا٤مظش يف سقطري كشبز اهلل امليصل 691 :3

قائنة املصادر واملزاجع
 -1ادً ح زٓظ اؿدسٕ(ٍ598سس) ،الطسساٜس ،ؾيس٘ الشـقٔسق ،الطذتس٘ الظبىٔسٍ٘1410 ،سس ،مطذتس٘ م١ضطس٘ اليػسس
ا٨ض٣مٕ ،ىػس م١ضط٘ اليػس ا٨ض٣مٕ الشبدت٘ ؾنبو٘ املدزضني دقه املػسع٘.
 -2ادً ا٢طري (ٍ606س) ،اليَبٓ٘ يف غسٓر اؿدٓع ليَبٓ٘ يف غسٓر اؿدٓع ،ؼقٔق :طبٍس ةمحد السصاّٖ،
قنْ قند الطيبؿٕ ،الطذت٘ :السادت٘ ،ضي٘ الطذع 1364 :ؽ ،اليبغس :م١ضط٘ حأبؤدٔسبٌ لدطذبوس٘
ّاليػس ّالشْشٓع ،قه ،آساٌ.
 -3ادً زغد اؿقٔد(ٍ595س) ،ددآ٘ امشَد ّىَبٓ٘ املقشؿد ،سيقٔق ّسؿـٔق :عبلسد التطسبز ،حغسسا  :مرشذس٘
الذـْغ ّالدزاضبضٍ1415 ،س  1995 -و ،از القرس لدطذبو٘ ّاليػس ّالشْشٓع  -دريّض  -لذيبٌ.
 -4ادً وبددًٓ(ٍ1252س) ،ؿبغٔ٘ ز احملشبز ،حغسا  :مرشسر الذـسْغ ّالدزاضسبضٍ1415 ،سس  1995 -و،
از القرس لدطذبو٘ ّاليػس ّالشْشٓع ،دريّض ،لذيبٌ ،املرشذ٘ الشؼبزٓ٘ ،مؿطق ٙةمحد الذبش.
 -5ادً ميعْز املؿسٖ(ٍ711س) ،لطبٌ التسز ،امدد اّ٤ل دريّض لدطذبو٘ ّاليػس .1995
 -6ادً لٔه املؿسٖ (ٍ970س) ،الذـس الساٜق ،قسذطُ ّعسسؾ ثٓبسسُ ّةؿب ٓظسُ :الػسٔا شكسٓسب ونسرياض ،ط
اّ٤ن ٍ1418س  1997 -و ،ميػْزاض قند ودٕ دٔكٌْ  -از الرشر التدنٔ٘  -دريّض  -لذيبٌ.
 -7ةدْ البكبض(ٍ1302س) ،الػسح الرذري ،از حؿٔب ٛالرشر التسدٔ٘  -ؤطس ٙالذسبدٕ اؿدسيب ّغسسكبِ، ،
ض،ط.
 -8ةدْ اؿطني ةمحد دً عبزع شكسٓب(ٍ395س) ،متؼه مقبٓٔظ الدػ٘ ،ؼقٔق :وذد الطس٣و قنسد ٍسبزٌّ
 ،ِ1404طذبو٘ ّىػس مرشذ٘ ا٨و٣و ا٨ض٣مٕ.
 -9ةدْ درس الربغبىٕ (ٍ587س) ،دداٜع الؿيبٜع ،الطذت٘ اّ٤ن 1989 - ِ1409 ،و ،املرشذ٘ اؿذٔذٔ٘  -دبكطشبٌ.
 -10ا٢ز دٔدٕ ،الطٔد وذد الرسٓه املْضْٖ (متبؾسس) ،عقسُ اؿسدّ ّالشتصٓسساض ،م١ضطس٘ اليػسس ؾبمتس٘
املقٔد ،الطذت٘ الظبىٔ٘ ٍ1429س ،مطذت٘ اوشنب  ،قه ،آساٌ.
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 -11الذَْسٕ (ٍ1051س) ،كػب

القيبع ،ؼقٔق :ةدْ وذد اهلل قند ؿطسً قنسد ؿطسً حأبؤسش الػسبعتٕ،

الطذتسس٘ :اّ٤ن ،ضسسي٘ الطذسسع 1997 - 1418 :و اليبغسسس :ميػسسْزاض قنسسد ودسسٕ دٔكسسٌْ  -از الرشسسر
التدنٔ٘  -دريّض  -لذيبٌ.
 -12اؿس التبمدٕ قند دً اؿطً (ٍ1104س)ّ ،ضبٜش الػٔت٘ ان ؼؿٔش مطبٜش الػسٓت٘ ،ؼقٔسق :م١ضطس٘
ثل الذٔص ٨ dؿٔب ٛالرتاغ ،الطذت٘ :الظبىٔ٘ ،ضي٘ الطذع ،1414 :املطذت٘ :مَس  -قسه ،اليبغسس :م١ضطس٘
ثل الذٔص ٨ dؿٔب ٛالرتاغ دقه املػسع٘.

 -13اؿطبز السؤين (ٍ954س) ،مْاٍر اؾدٔش ،قذطُ ّعسسؾ ثٓبسسُ ّةؿب ٓظسُ :الػسٔا شكسٓسب ونسرياض،
اّ٤ن 1995 - 1416و ،از الرشر التدنٔ٘ ،دريّض ،لذيبٌ.
 -14اـدٔسسش القسأٍسسدٖ (ٍ170سسس) ،كشسسبز التسسني ،ؼقٔسسق السسدكشْز مَسسدٖ املخصّمسسٕ ،السسدكشْز حدسسسأٍه
الطبمسا ،ٕٜطذت٘ الظبىٔ٘ ٍ1410س ،مطذت٘ الؿدز ،م١ضط٘ از اهلؼسٗ
 -15الدضْقٕ(ٍ1230س) ،ؿبغٔ٘ الدضْقٕ ،عقُ املرٍر املبلرٕ ،از حؿٔب ٛالرشر التسدٔ٘ ،ؤط ٙالذسبدٕ
اؿديب ّغسكبِ ،ض ط.
 -16الساشٖ(ٍ606س) ،سقطري الساشٖ  ،الطذت٘ الظبلظ٘.
 -17الصدٔدٖ ،قند دً قند دً وذد السسشاص املسسكسٍ1205( ٙسس) ،سسبؾ التسسّع مسً ػسْاٍس القسبمْع،
ؼقٔق :ودٕ غريٖ ،ضسي٘ الطذسعٍ1414 :سس 1994 -و ،املطذتس٘ :از القرسس ،اليبغسس :از القرسس لدطذبوس٘
ّاليػس ّالشْشٓع  -دريّض.
 -18الطسعطٕ(ٍ483س) ،املذطْط 1986 - 1406 ،و ،از املتسع٘ لدطذبو٘ ّاليػس ّالشْشٓع ،دريّض ،لذيبٌ.
 -19الطنسقيدٖ ،ةدْ الدٔع (ٍ383س) ،سقطري الطنسقيدٖ ،ؼقٔسق. :قنسْ مطسػسٕ ،ىػسس :از القرسس
دريّض.
 -20الطنسقيدٖ و ٛ٣الدًٓ قند (ٍ539س) ،ؼق٘ الققَب ،ٛالطذتس٘ :الظبىٔس٘ ،ضسي٘ الطذسع1993 - 1414 :و،
اليبغس :از الرشر التدنٔ٘  -دريّض  -لذيبٌ.
 -21الطٔد اـنٔين (ٍ1409س) ؼسٓسس الْضسٔد٘ ،ط الظبىٔس٘ ٍ1390سس ،مطذتس٘ ا ٦از ،اليؼس

ا٤غسس  ،از

الرشر التدنٔ٘ ،م١ضط٘ مطذْوبسٕ حأبؤدٔبٌ ،قه ،حٓساٌ.
 -22ضٔد ضبدق (متبؾس) ،عقُ الطي٘ عقُ الطي٘ ،اليبغس :از الرشبز التسدٕ ،دريّض  -لذيبٌ.
 -23الطسسْٔطٕ( ٍ864سس) ،سقطسسري اؾ٣لسسني ،سقسسدٓه ّمساػتسس٘ :مسسسّاٌ ضسسْاز ،ىػسسس :از املتسعسس٘ لدطذبوسس٘
ّاليػس ّالشْشٓع ،دريّض ،لذيبٌ.
 -24الػسسبعتٕ ،قنسسد دسسً ا زٓسسظ (ٍ204سسس) ،كشسسبز ا٤و ،ط الظبىٔسس٘1983 - 1403 ،و ،ىػسسس از القرسسس
لدطذبو٘ ّاليػس ّالشْشٓع ،الطذت٘ اّ٤ن.
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 -25الػَٔد اّ٤ل (ٍ786س) ،الدنت٘ الدمػقٔ٘ الطذت٘ :الطذت٘ اّ٤ن ،ضي٘ الطذعٍ1411 :س ،املطذت٘ :قسدع
 قه ،اليبغس :ميػْزاض از القرس  -قه. -26الػسسَٔد اّ٤ل( ٍ786سس) ،السسدزّع الػسسسؤ٘ يف عقسسُ ا٨مبمٔسس٘  ،م١ضطسس٘ اليػسسس ا٨ضسس٣مٕ ،الطذتسس٘
اّ٤ن ،ؾقس املعقس  ،1414م١ضط٘ اليػس ا٨ض٣مٕ الشبدت٘ ؾنبو٘ املدزضني دقه املػسع٘.
 -27الػَٔد الظسبىٕ شٓسً السدًٓ دسً ودسٕ التسبمدٕ (ٍ966سس) ،السّقس٘ الذَٔس٘ يف غسسح الدنتس٘ الدمػسقٔ٘،
ميػْزاض مرشذ٘ الداّزٖ قه ،مطذت٘ ةمري ،قه ،الطذت٘ اّ٤نٍ1410س.
 -28الػسسَٔد الظسسبىٕ شٓسسً السسدًٓ دسسً ودسسٕ التسسبمدٕ اؾذتسسٕ (ٍ966سس) ،مطسسبل
املتبز

ا٤عَسسبو ،ؼقٔسسق :م١ضطسس٘

ا٨ض٣مٔ٘ ،الطذت٘ :اّ٤ن ،ضي٘ الطذع ،1413 :املطذت٘ :دَنً ،قه ،اليبغس :م١ضطس٘ املتسبز

ا٨ض٣مٔ٘  -قه  -حٓساٌ.
 -29الػٔا الطبضٕ (ٍ548س) ،سقطري ػْامسع اؾسبمع ،مطذتس٘ م١ضطس٘ اليػسس ا٨ضس٣مٕ ،الطذتس٘ اّ٤ن
ٍ1418س ،ىػس م١ضط٘ اليػس ا٨ض٣مٕ الشبدت٘ ؾنبو٘ املدزضني دقه املػسع٘.
 -30الػسسٔا الطسوسسٕ( ٍ1085سس) ،فنسسع الذـسسسًٓ ،ؼقٔسسق :الطسسٔد ةمحسسد اؿطسسٔين ،الطذتسس٘ :الظبىٔسس٘ ،ضسسي٘
الطذعٍ1408 :س ،مرشر اليػس الظقبع٘ ا٨ض٣مٔ٘
 -31الػٔا الطْضٕ (ٍ460س) ،الشذٔسبٌ ،ؼقٔسق ّسؿسـٔق :ةمحسد ؿذٔسر قؿسري التسبمدٕ ،الطذتس٘ اّ٤ن،
زمكبٌ املذبزا ٍ1409س ،مطذت٘ ّىػس مرشر ا٨و٣و ا٨ض٣مٕ.
 -32الػٔا الطْضٕ ،قند دً اؿطً(ٍ460س) ،اـ ، ٣احملققٌْ :الطٔد ودٕ اـساضبىٕ ،الطسٔد ػسْا
الػَسضشبىٕ ،الػٔا مَدٖ ل  ،املػس  :الػٔا فشذس ٙالتساقسٕ ،ط الظبىٔس٘ ٍ1420سس ،م١ضطس٘ اليػسس
ا٨ض٣مٕ ؾنبو٘ املدزضني دقه املػسع٘.
 -33الػسسٔا الطْضسسٕ(ٍ460سسس) ،املذطسسْط ،سؿسسـٔق ّستدٔسسق :قنسسد الذسسبقس الذَذسسْ ٖ 1351،ؽ ،چ ا
ؿٔدزٖ ،املرشذ٘ املسسكْٓ٘ ٨ؿٔب ٛثطبز اؾتقسٓ٘.
 -34الػٔا الردٔين (ٍ329س ) ،الرسبيف ،سؿسـٔق ّستدٔسق :ودسٕ ةكسب الػقسبزٖ ،طذتس٘ الظبلظس٘  1367ؽ،
ؿٔدزٖ ،از الرشر ا٨ض٣مٔ٘  -طَساٌ 247 :7
 -35الػٔا عبقش الديرساىٕ ٍ1428سس ،سقؿسٔش الػسسٓت٘ يف غسسح ؼسٓسس الْضسٔد٘ ،ىػسس مسكسص عقسُ اٜ٤نّس٘
ا٤طَبز  dقه ،الطذت٘ الظبىٔ٘ ٍ1422س ،مطذت٘ اوشنب  ،قه.
 -36الػٔا قند ؿطً اليؼقٕ (ٍ1266س) ،ػْاٍس الر٣و يف غسح غساٜع ا٢ض٣و ،ؼقٔق :الػٔا ودسٕ
ا٦عْىدٖ ،ط الطب ض٘ ٍ1394س ،از الرشر ا٨ض٣مٔ٘ طَساٌ.
 -37الػٔا لسه السدًٓ الطذطسٕ (متبؾسس) ،اليقسٕ ّالشػسٓسر ،الطذتس٘ اّ٤ن ،زمكسبٌ املذسبزا ٍ1416سس،
م١ضط٘ اهلب ٖ ،قه.
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 -38الػرياشٖ ،الػٔا ىبؾس مربزو (متبؾس) ،ا٤مظش يف سقطري كشبز اهلل امليصل.
 -39الطذبطذب ،ٕٜالطٔد قند ؿطسني (ٍ1412سس) ،سقطسري املٔسصاٌ ،ميػسْزاض مجبوس٘ املدزضسني يف اؿسْشٗ
التدنٔ٘ ،قه املقدض٘.
 -40وذسسد السسسمحً دسسً قدامسسُ( ٍ682سس) ،الػسسسح الرسسذري ،از الرشسسبز التسدسسٕ لديػسسس ّالشْشٓسسع ،دسسريّض،
لذيبٌ ،دتيبٓ٘ مجبو٘ مً التدنب.ٛ
 -41وذد القب ز وْ ٗ ،الشػسٓع اؾيب ٕٜا٨ض٣مٕ مقبزىب دبلقبىٌْ الْقتٕ ،از الرشر التدنٔ٘ ،دريّض
 -42وذسد اهلل دسسً قدامسس٘ (ٍ620سس) ،املػسسين ،از الرشسسبز التسدسسٕ لديػسسس ّالشْشٓسسع ،دسسريّض ،لذيسسبٌ ،دتيبٓسس٘
مجبو٘ مً التدنب.ٛ
 -43الت٣مسس٘ اؿدسسٕ (ٍ726سسس ) ،ؼسٓسسس ا٤ؿرسسبو ،ؼقٔسسق الػسسٔا حدسسسأٍه الذَسسب زٖ ،حغسسسا  :ػتقسسس
الطذـبىٕ ،الطذت٘ اّ٤ن  ،1422مطذت٘ اوشنب  ،قه ،م١ضط٘ ا٨مبو الؿب ص  aقه ،حٓساٌ.
 -44الت٣مسس٘ اؿدسسٕ( ٍ726سس) ،حزغسسب ا٤ذٍسسبٌ ،ؼقٔسسق :الػسسٔا عسسبزع اؿطسسٌْ ،الطذت س٘ اّ٤ن ٍ1410سس،
مطذت٘ ّىػس م١ضط٘ اليػس ا٨ض٣مٕ الشبدت٘ ؾنبو٘ املدزضني دقه.
 -45الت٣م٘ اؿدسٕ(ٍ726سس) ،ؼسٓسس ا٤ؿرسبو ،ؼقٔسق الػسٔا حدسسأٍه الذَسب زٖ ،الطذتس٘ اّ٤نٍ1420سس،
مطذت٘ اوشنب  ،قه ،م١ضط٘ ا٨مبو الؿب ص .a
 -46القبقسسش اهليسسدٖ (ٍ1137سس) ،كػس

الدظسسبو ،ؼقٔسسق م١ضطسس٘ اليػسسس ا٨ضسس٣مٕ ،ىػسسس م١ضطسس٘ اليػسسس

ا٨ض٣مٕ الشبدت٘ ؾنبو٘ املدزضني دقه املػسع٘.
 -47القريّش ثدب ٖ (ٍ817س) ،سيْٓس املقذبع مً سقطري ادً وذبع ،مطذت٘ از الرشسر التدنٔس٘ ،ىػسس :از
الرشر التدنٔ٘ ،لذيبٌ.
 -48القسطيب(ٍ671س) ،سقطري القسطيب ،سؿـٔق :ةدْ حضـبص حدسأٍه ةطقٔؼ ،ىػسس :از حؿٔسب ٛالسرتاغ
التسدٕ ٍ1405س 1985 -و ،م١ضط٘ الشبزٓا التسدٕ ،دريّض  -لذيبٌ.
 -49القطر الساّىدٖ (ٍ573س) ،عقُ القسثٌ ،ؼقٔق :الطٔد ةمحد اؿطٔين ،الطذت٘ الظبىٔس٘ ٍ1405سس ،ىػسس:
مرشذ٘ ثٓ٘ اهلل التعن ٙاليؼقٕ املسوػٕ ،دخٍشنبو :الطٔد قنْ املسوػٕ.
 -50الردذبٓربىٕ الطٔد قند زقب املْضْٖ (ٍ1414س) ،سقسٓساض اؿدّ ّالشتصٓساض.
 -51السسدكشْز ودسسٕ ؿطسسني اـدس  ،السسدكشْز ضسسدطبٌ الػسسبّٖ ،املذسسب  ٟالتبمسس٘ يف قسسبىٌْ التقْدسسبض ،ىػسسس
الداز التسدٔ٘ لدقبىٌْ.
 -52احملقسسق ا٤ز دٔدسسٕ(ٍ993سسس) ،فنسسع القبٜسسدٗ ،ؼقٔسسق اؿسسبؾ ثغسسب فشذسس ٙالتساقسسٕ ،الػسسٔا ودسسٕ پن ا
ا٢غسسشَبز ٖ ،اؿسسبؾ ثغسسب ؿطسسني الٔسسص ٖ ا٤ؾسسقَبىٕ ،الطذتسس٘ اّ٤ن ،غسستذبٌ املتعسسه ٍ1412سس ،طذسسع
م١ضط٘ اليػس ا٨ض٣مٕ ،ىػس م١ضط٘ اليػس ا٨ض٣مٕ الشبدت٘ ؾنبو٘ املدزضني دقه املػسع٘.
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 -53احملقق اؿدٕ(ٍ676س ) ،غساٜع ا٨ض٣و ،مع ستدٔقسبض :الطسٔد ؾسب ص الػسرياشٖ ،الطذتس٘ الظبىٔس٘،
ٍ1409س ،مطذت٘ ةمري ،قه ،اىشػسبزاض اضسشق٣ل ،طَسساٌ ،طذسع بْاعقس٘ م١ضطس٘ الْعسب - ٛدسريّض -
لذيبٌ.
 -54احملقق اؿدٕ(ٍ676س) ،غساٜع ا٨ض٣و ،مع ستدٔقبض :الطٔد ؾسب ص الػسرياشٖ ،الطذتس٘ الظبىٔس٘ ٍ1409سس،
مطذت٘ ةمري ،قه ،ىػس :اىشػبزاض اضشق٣ل  -طَساٌ ،طذع بْاعق٘ م١ضط٘ الْعب - ٛدريّض  -لذيبٌ.
 -55قند دً ةمحد الػسدٔين(ٍ977س) ،مػين احملشبؾ ،غسح الػسدٔين ود ٙمنت امليَبؾ ٤دٕ شكسٓسب ؤسٙ
دً غس

اليّْٖ مً ودنب ٛالػبعتٔ٘ ،از حؿٔب ٛالرتاغ التسدٕ  -دريّض  -لذيبٌ1958 - 1377و.

 -56قٔ ٙالدًٓ اليّْٖ (ٍ676س) ،امنْع ،از القرس لدطذبو٘ ّاليػس ّالشْشٓع
 -57قٔ ٙالدًٓ اليّْٖ(ٍ676س) ،زّق٘ الطبلذني ،ؼقٔق الػٔا وب ل ةمحد وذد املْػْ  ،الػٔا ودسٕ
قند متْض ،از الرشر التدنٔ٘  -دريّض  -لذيبٌ.
 -58املصىٕ ،حأبؤش (ٍ264س) ،كشؿس املصىٕ ،از املتسع٘ لدطذبو٘ ّاليػس ،دريّض ،لذيبٌ.
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