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املسؤولية الجنائية يف جريمة قتل الجماعة
بالواحد يف الفقه اإلسالمي
(دراسة وقارنة بالقانىنني الًىين والشىدانٌ )

الملخص :
بع َٔ ٕٛاهلل ٚرظد نٓوٚيده ٖدا ٙاي راشد١

نُددٔ ٜفددال ح ددراي يف طرٜددل املددور ٠ملُدد اي

املددٛةسٚ ٠اي د ٖدد ٞادده ملٓددٛإ املصددٚ٪ي١ٝ

كٝتعقدر ملًٗٝدو ةْصدوٕ كٝكدال يف حفدر ٠حفرٖددو

اجلٓو ١ٝ٥يف ةرمي ١قتٌ اجلُومل ١بويٛاح يف

آخددر كعًددَ ٢ددٔ ٜكددال ايفددُوٕ ٚن رقدده يف

ايفك٘ اإلشد َٞ٬رراشدَ ١كورْد ١بويكدوْْٛ

امل خ د ايقوي د ي٬ظددااى يف ايكتددٌ ايعُ د

ايددُٝو ٚايصددٛراْٞي ح ٝد ةعًدده امل خ د

بد َددٔ لد ملًٝدد٘ ايكؽددوؿ َٚددٔ  ٫لد

ا٭ ٍٚيتعرٜف ايكتٌ بعهٌ ملوّ ٚأْٛاملد٘

ملًٝدددد٘ ٚبدد د ملوَدد د ٚ

ثددددِ َفٗدددد ّٛايكتددددٌ ايعُدد د ٚظدد د ٘ ايعُدد د

أةددٓم َددال ايٛاي د يف قتددٌ ٚي د َٚ ٙهًددف

ٚنٓوٚيددده يف امل خدد ايقدددوْ ٞأقدددٛاٍ ايفكٗدددو٤

ٚغري َهًدف يف ةرميد ١ايكتدٌ ٚملكد آرا٤

ايددددداٜ٪ٜ ٜٔددد د  ٕٚقتدددددٌ اجلُوملددددد ١بويٛاحددد د

ايفكٗددو ٤رْٚدده أريددتِٗ ايٓكًٝددٚ ١ايعكًٝددَ ١ددال

ٚاملخددددويف مددددِ َددددال نددددر أريدددد ١ندددد٬

نرةٝح ايك ٍٛاملختور ايا ٟأَٝدٌ ةيٝد٘ ٚشد

ايفرٜك

نُو نٓوٚيه ا٫ظدااى يف ايكتدٌ

ايعُ د امل وظددر ملًدد ٢ا٫ةتُددوب ٚايتتددوبال ي د ٣
ايفكٗددددو ٤ةـددددوك ١ةت يددددو قُدددده
أقدددٛامِ يف ايكتدددٌ ايعُدد بويتصدد

ُددددال

ا صدددٞ

اياةددٝح ةٕ ٚةدد

ددددٚ ٧اظددددااى

شددو٬٥ي املددٛت ملددس ٚةددٌ

ايك دددٚ ٍٛايصد د ار ةْددد٘ ٚيددد ٞيدددو ٚايكدددورر
ملًٚ ٘ٝؼً ٢اهلل ملًد ٢شدْ ٝو ٓٝ ْٚدو
ٚملً ٢آي٘ ٚؼخ ٘ أمجع .

ٚاملعددددداى بددد د َكهَددد درلَٚ ٙكهدددددرٚ ٙقوندددددٌ
ٚممصددددو َددددال نددددر ايصددد

ايعددددرمل ٞيف

ملكٛبدد ١املعددان يف ظددٗور ٠ايددسٚر املان د
ملًٗٝدددو قتدددٌ ظدددخؾ أ ٚأظدددخوؿ ٚنددداا
ايص

ايعريف بتك  ِٜطعوّ َصُ ّٛأَ ٚو يف

حهُ٘ نويعراب أ ٚايً دوط أ ٚةيكدو ٤حٝد١
أ ٚثع دوٕ ملًدد ٢ظددخؾ كُددوأ نُددو أٚررْددو
آرا ٤ايفكٗدددددو ٤يف اظدددددااى شدددد
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مقذمة:
ا ُ هلل رب ايعومل ٚايؽٚ ٠٬ايص ّ٬ملً ٢أظرف ا٭ْ ٝدوٚ ٤املرشدً
اهلل ملًٝدد٘ ٚشددًِ ٚملًدد ٢آٍ بٝتدد٘ اي  ٝد

ُد ؼدً٢

اي ددوٖرٚ ٜٔؼددخوبت٘ ايراظ د ٚ ٜٔملًددَ ٢ددٔ ان ددال

ٖ  ِٜٗبإحصوٕ ةت  ّٜٛاي ٚ .ٜٔبع :
كدإٕ ايعكٛبدد ١ايعدرمل ١ٝجلرميدد ١ايكتدٌ ايعُد ايعد ٚإ ٖدد ٞايكؽدوؿ ايددٓفض بددويٓفض
شٛا ٤نوٕ ايكونٌ كرراي أّ مجومل ١اظانٛا يف نٓفٝا ةرميد ١ايكتدٌ ايعُد ايد نعد َدٔ
أنرب ايه و٥ر ٚأملعدِ ايداْٛب ٚاٯثدوّ بعد ايعدرى بدوهلل نعدوت ٚايد ٜكاكٗدو اإلْصدوٕ
ٚلٓٗٝو ملًْ ٢فص٘ ح ٝقررأ ايعرٜع ١اإلشد ١َٝ٬ملكٛبد ١ايكؽدوؿ ٚايد نتٛاكدل َدال
ةصدددددددددوَ ١اجلرميددددددددد ١قدددددددددوٍ نعدددددددددوت :ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﭼ(البقر ٚ )971قددوٍ نعددوت :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ (إلاس اء.)33
ٚة ا نوْه ايعكٛب ١اي ْ ١ٜٛٝجلرميد ١ايكتدٌ ايعُد ايعد ٚإ ٖد ٞايكؽدوؿ أ ٚايعكٛبد١
اي  ١ًٜنوي ٚ ١ٜغريٖو يف حوي ١ق  ٍٛأٚيٝو ٤اي ّ يايو كإٕ ككٗو ٤املصًُ اختًفدٛا يف
ايعكٛبد ١ا٭خرٜٚد ١كدرأَ ٟععُٗدِ إٔ ٜعدٌ ادده َعد ١٦ٝاهلل نعدوت ةٕ ظدو ٤غفدر يدد٘ ٚةٕ
ظو ٤ملاب٘ ب ي ٌٝقٛيد٘ نعدوت :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ

﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ﭼ (النسر ءٚ .)84اي د عم َددٔ ايفكٗددوٜ ٤كدد ٍٛةْدد٘ يددٝض يكونددٌ ايعُ د
ايعد ٚإ َددٔ نٛبدَ ١صددت ٫ي بكٛيد٘ نعددوت :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ (النس ر ءٚ )13ة ا نوْدددده ملكٛبدددد١
ايكؽوؿ جلرمي ١ايكتٌ ن ل يف حدل ايكوندٌ ايفدرر بدٓؾ ايعدرب ٚايكدوْ ٕٛكإْٗدو أٜفد يو
نٓفددا يف حددل قتددٌ اجلُوملدد ١املعددان بويٛاح د يف ٖددا ٙاجلرميدد ٚ ١يددو ملًدد٢

ددَ ٛددو

شٝأن ٞندر ٙيف ٖدا ٙاي راشدٚ .١ملًٝد٘ ٚمداا كدإْ ٞقد قُده بتكصدٖ ِٝدا ٙاي راشد ١ةت
مل ر َٔ امل وح ٚامل وي ٚايفرٚب ٚاملصو ٚ ٌ٥يو ملً ٢ايٓخ ٛايتوي:ٞ
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امل خ ا٭ : ٍٚنعرٜف ايكتٌ ٚأْٛامل٘ يف ايفك٘ اإلشَٞ٬
امل ً ا٭ :ٍٚنعرٜف ايكتٌ
امل ً ايقوْ :ٞأْٛاب ايكتٌ
امل ً ايقوي  :نعرٜف ايكتٌ ايعُ
امل ً ايرابال :نعرٜف ايكتٌ ظ ٘ ايعُ
امل خ ايقوْ :ٞحهِ قتٌ اجلُومل ١بويٛاح
امل ً ا٭ :ٍٚأقٛاٍ ايفكٗو ٤يف قتٌ اجلُومل ١بويٛاح
ايفرب ا٭َ :ٍٚاٖ َٔ ٜك ٍٛبكتٌ اجلُومل ١بويٛاح
ايفرب ايقوَْ :ٞاٖ َٔ ٜك ٍٛبع ّ قتٌ اجلُومل ١بويٛاح
امل ً ايقوْ :ٞا٫ظااى يف ايكتٌ ايعُ امل وظر
ايفرب ا٭ :ٍٚايكتٌ امل وظر ملً ٢ا٫ةتُوب
ايفرب ايقوْ :ٞايكتٌ امل وظر ملً ٢ايتتوبال
امل ً ايقوي  :ا٫ظااى يف ايكتٌ ايعُ بويتص
ايفرب ا٭ :ٍٚايص

ا ص.ٞ

املصأي ١ا٭ٚت :ا٫ظااى ب َكهَرلَٚ ٙكهَرٙ
املصأي ١ايقوْ :١ٝا٫ظااى ب قونٌ ٚممصو
ايفرب ايقوْ :ٞايص

ايعرملٞ

ايفرب ايقوي  :ايص

ايعريف

املصأي ١ا٭ٚت :ا و٫أ اي ل كٗٝو ايكؽوؿ
املصأي ١ايقوْ :١ٝا و٫أ اي  ٫ل كٗٝو ايكؽوؿ
 َٚوظر

ايفرب ايرابال :اظااى ش

امل خ ايقوي  :ا٫ظااى يف ايكتٌ ب َٔ ل ملً ٘ٝايكؽوؿ  ٫ َٔٚل ملً٘ٝ
ايفرب ا٭َ :ٍٚاٖ ا ٓف١ٝ
ايفرب ايقوَْ :ٞاٖ املويه١ٝ
ايفرب ايقوي َ :اٖ ايعوكع١ٝ
ايفرب ايرابالَ :اٖ ا ٓوبً١

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

171

العذد ( )6المجلذ ( )10إبريل 2015م

-ISSN : 2410-1818

-ISSN : 2410-521X

املسؤولية الجنائية يف جريمة قتل الجماعة بالواحد يف الفقة | د.علً أحمد القاعدي

امل ً ايقوْ :ٞاظااى أةٓم َال ا٭ب يف ةرمي ١قتٌ ٚي ٙ
امل ً ايقوي  :اظااى َهًف ٚغري َهًف يف ةرمي ١ايكتٌ
ايفرب ا٭ :ٍٚيف املاٖ ا ٓفٞ
ايفرب ايقوْ :ٞيف املاٖ املويهٞ
ايفرب ايقوي  :يف املاٖ ايعوكعٞ
ايفرب ايرابال :يف املاٖ ا ٓ ًٞ
المبحث األول  :تعريف القتل وأنواعه في الفقه اإلسالمي
مل ٜعنتل ككٗو ٤املااٖ اإلش ١َٝ٬نقرياي بتعرٜف ايكتٌ رمبو ٭ْ٘ َعرٚف يف ا٭ؼٌ
نددرٚا

ٚيددٝض جوةدد ١ةت نقددر ٠اهددٛري كٝدد٘ غددري إٔ بعددم ككٗددوٖ ٤ددا ٙاملددااٖ قد

بعددم ايتعرٜفددوأ ق ددٌ إٔ  ٜد ٚ٩ا يف بٝددوٕ ةرميدد ١ايكتددٌ ٚن وٜٓدده آراٖ٩ددِ يف أْددٛاب ٖدداٙ
اجلرمي ١يهٔ أنقرِٖ َتفك ٕٛح ٍٛبعم ايتكصُٝوأ نُدو اختًفدٛا يف بٝدوٕ َعٓد٢
ايعُ .
ٚشٛف أنٓوٖ ٍٚا ٙايتعرٜفوأ يف أربع َ ١وي  ٚيو ملً ٢ايٓخ ٛايتوي:ٞ
املطمب األوه :تعريف القتن عند الفقهاء
ملكرّف ايكتٌ ملٓ ايفكٗو ٤بع  ٠نعرٜفوأ َٓٗو:
1ي

1ي ملرّف بعم ككٗو ٤ا٭حٓوف ايكتٌ بأْ٘ :كعٌ َٔ ايع ور ب٘ ْس ٍٚا ٝو٠ي .
2ي يف ح ملرك٘ بعم ككٗو ٤املويه ١ٝبأْ٘ :ايفعٌ املتًفي 2ي.
3ي ٚملرك٘ بعم ككٗو ٤ايعوكع ١ٝأْ٘ :ايفعٌ املسٖلي 3ي.
4ي بُٓٝدو ملركد٘ بعددم ككٗدو ٤ا ٓوبًدد ١بأْدَ٘ :دو نسٖددل بد٘ ايددٓفض أ ٟنفدورم ايددرٚ
اي ٕي

4ي

ٜٚتفح إٔ نعرٜف ككٗو ٤ا٭حٓوف ٖ ٛأنقر ٚـٛح يو  ٖٛٚأْ٘ :كعدٌ

َددٔ ايع ددور بدد٘ نددس ٍٚا ٝددو٠ي حٝد ٜد خٌ يف ٖدداا ايتعرٜددف قتددٌ اإلْصددوٕ ْفصدد٘
()1

الكهُه محمىد بً أحمذ بً مىس ى اإلاػشوف ببذس الذًً الػُني ,البىاًت في ششح الهذاًت – داس الٌخب الػلمُت – بيروث – الطبػت ألاولى-
1241هـ4111 ,م  ,ج -11ص.44
()4
الشُخ دمحم أحمذ غلِش – ششح مىح الجلُل غلى مخخطش خلُل – داس ضادس – بذون جاسٍخ ومٍان وشش – ج -2ص.121
()1
اإلاىىفي :الشُخ شمس الذًً دمحم بً أحمذ بً حمضة بً شهاب الذًً الشملي اإلاىىفي اإلاطشي اإلاػشوف بالشاقعي الطؿير– نهاًت املحخاج إلى
ششح اإلانهاج – داس الٌخب الػلمُت – بيروث1212 -هـ 1771 -م – ج -5ص. 425
()2
الكهُه مىطىس بً إدسَس البهىحي – ششح مىخهى ؤلاساداث – داس البحىر الػلمُت وؤلاقخاء – السػىدًت – بذون جاسٍخ وشش – ج -1ص.445
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نُو إٔ ٖاا ايتعرٜف ق أخرج ا٭كعوٍ اي يٝصه َٔ أكعوٍ غدري ايع دور نُدو
ة ا قتًده رابدد ١ةْصددوْوي أ ٚشددك ه ظد ر ٠ملًٝدد٘ ر ٕٚإٔ ٜهدد ٕٛيلْصددوٕ رخددٌ يف
يو.
املطمب الجانٌ  :أنىاع جرمية القتن عند الفقهاء
ٖ ايفك٘ اإلش َٞ٬ةت نٛزٜال ةرمي ١ايكتٌ ةت مل  ٠أْٛاب كوملاٖ ا ٓفٜ ٞكصدِ
ايكتٌ ةت مخص ١أْٛاب ملُ ٚظ ٘ ملُ ٚخ أ َٚو أةر ٟجمر ٣اه أ ٚايكتدٌ بصد
ٚبٝوٕ يو أ ٕ ايكتٌ  ٫خيًٛا َدٔ إٔ ٜهد ٕٛمب وظدر ٠أ ٚي ٫كدإٕ مل ٜهدٔ مب وظدر ٠كٗدٛ
ايكتٌ بص

ٚةٕ نوٕ مب وظر ٠كإَو إٔ ٜه ٕٛملُ اي أ ٚخ أ ٖٚدَ ٛدو ٜهد ٕٛبصد٬

أَ ٚددو ظددوبٗ٘ يف نفرٜددل ا٭ةددساٚ ٤ةَددو إٔ ٜهدد ٕٛبلددري يددو كددو٭ ٍٚملُد ٚايقددوْ ٞظد ٘
ملُد

ٚةٕ نددوٕ خ ددأ كإَددو إٔ ٜهددٚ ٕٛقدده ايٝكعدد ١أ ٚيف حويدد ١ايٓدد ّٛكددو٭ ٍٚاه ددأ

ٚايقوْ ٞةور ٟجمر ٣اه أ.
ٚايكتٌ ايا ٟيف َعٓ ٢اه أ ْٛملوْٕٛ :ب ٖد ٛيف َعٓدوَ ٙدٔ ندٌ ٚةد٘ ٖٚد ٛإٔ ٜهدٕٛ
ملٔ طرٜل امل وظرْٛٚ ٠ب ٖ ٛيف َعٓوٚ َٔ ٙة٘  ٖٛٚإٔ ٜه ٕٛملٔ طرٜل ايتصد َٚ .قدوٍ
ا٭ْ :ٍٚوٜٓ ِ٥كً ملً ٢ةْصوٕ كٝكتً٘ كٗداا يف َعٓد ٢اه دأ َدٔ ندٌ ٚةد٘ يٛةدٛر ٙملدٔ
قؽ ٭ْ٘ َوأ بقكًد٘ كاند ملًٝد٘ أحهوَد٘ َدٔ ٚةدٛب اي ٜدٚ ١ايهفدورٚ ٠ا رَدوٕ َدٔ
املرياث ٚايٛؼٚ ١ٝنايو ي ٛشكط ةْصوٕ َٔ ش ح ملً ٢قومل ككتً٘ 5ي.
ٚاملدداٖ املددويه ٞقصددِ ايكتددٌ ةت ْددٛمل  ٫ثويد مُددو ُٖددو ايعُد ٚاه ددأٜ :كددٍٛ
اإلَوّ َويو رمح٘ اهلل يف ٖاا "ا٭َر اجملُال ملً ٘ٝايا ٫ ٟاخت٬ف كٝد٘ ملٓد ْو إٔ ايرةدٌ
 ٬بعؽو أ ٚرَو ٙج در كُدوأ َدٔ يدو كٗد ٛايعُد ٚكٝد٘ ايكؽدوؿ كٗداا
ة ا ـرب رة ي
ْف َ٘ٓ ٞيع ٘ ايعُ

ٜٚك ٍٛأٜفوي :ايعُد َدو ملُد بد٘ ةْصدوْ يو آخدر ٚيد ٛـدرب٘ بإؼد ع٘
6ي

كُوأ َٔ يو ركال ةت ٚي ٞاملكتٍٛي .

()3

الشِباوي :ؤلامام دمحم بً الحسً الشِباوي – الحجت غلى أهل اإلاذًىت – جحهُو مهذي الٌُالوي الهادسي – بذون مٍان وجاسٍخ وشش1751 -م
– ج -2ص.434
()4
الضسناوي :دمحم بً غبذ الباقي بً ًىسل الضسناوي – ششح الضسناوي غلى مىطأ ؤلامام مالَ – داس الٌخب الػلمُت – بيروث – الطبػت ألاولى –
1211هـ1771 -م -ج -2ص.427
 -ابً غبذ البرً :ىسل بً غبذ هللا بً دمحم بً غبذ البر -الاسخزًاس – داس نخِبت للطباغت واليشش -بيروث – 1212هـ1771 -م – ج -43ص.424
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ٚاياٜ ٟعٗدر إٔ اإلَدوّ َويدو قد ٚشدال َدٔ را٥در ٠ايكتدٌ ايعُد

 ٬يًكتدٌ
ٚةعًد٘ ظدوَ ي

ظ ٘ ايعُ 7ي.
ٚقصِ ايعوكعٚ ١ٝا ٓوبً ١ايكتٌ ةت مل  ٠أْٛاب ملُ ٚظد ٘ ملُد ٚخ دأ ٜٚكدوٍ خ دأ
م ٚملُ
ايعُ

م ٚظ ٘ ملُ

8ي

كويكونٌ ة ا قؽ ايكتٌ بآي ١نؽًح ي٘ غوي وي كٗداا ٖدٛ

ٚةٕ قؽ ايكتٌ بآي ٫ ١نؽًح يًكتٌ غوي وي كٗد ٛظد ٘ ايعُد

ٚةٕ مل ٜكؽد ايكتدٌ

كٗ ٛايكتدٌ اه دأ ٚندقري َدٔ ا ٓوبًد ١زارٚا ْٛملد يو رابعد يو ٖٚدَ ٛدو أةدر ٟجمدر ٣اه دأ
نويكتٌ بويتص

َقٌ إٔ حيفر ب٦راي أٜٓ ٚؽ شهٓٝوي أ ٚح راي ك ٍٚ٪ٝةت ةن٬ف ةْصوٕ

ٚنويٓوٜٓ ِ٥كً ملً ٢ةْصوٕ كٝكتً٘ 9ي.
ٚملٓ د َويددو َددو ٜصددُ ٢بويكتددٌ غًٝددٖٚ ١دد ٛملًددْ ٢ددٛمل

أح د ُٖو :ايكتددٌ ملًددٚ ٢ةدد٘

ايتخوٚ ٌٜاه ٜعٚ ١ايقوْ :ٞايكتٌ ملًٚ ٢ة٘ ايكؽ ايدا ٫ ٟلدٛز ملًٝد٘ اه دأ ٚايكتدٌ
غ ١ًٝراةال ةت ايصً وٕ ٚيٝض ٭ٚيٝو ٤ايد ّ كٝد٘ ظدٚ ٤ٞحيهدِ ملًٝد٘ ايصدً وٕ جهدِ
احملورب كٝكتً٘ بفرب ملٓك٘ أٜ ٚؽً ٘ ةٕ أح حٝوي كٝكتً٘ َؽًٛبوي 10ي.
ٚقد أخدا ايكفددو ٤ايصدٛراْ ٞيف أحد أحهوَد٘ مبدداٖ اإلَدوّ َويددو بويٓصد  ١يًكتددٌ
غ ٖٛٚ ١ًٝإٔ ٜك ّٛاجلوْ ٞمبخورمل ١اجملو ملًٚ ٘ٝاشت راة٘ ملدٔ طرٜدل ا ًٝد ١جٝد
ٜأَٔ ةي ٘ٝثِ ٜل ر ب٘ ٜٚك ّٛبكتً٘ يف ايٛقه املٓوش

غري إٔ ايكفو ٤ايصٛراْ ٞق نٛشدال

يف ٖاا ا٭َر حت ٢أْ٘ املترب ايكتٌ غ راي ْٛملوي َٔ ايل ١ًٝكك حد ث إٔ مخصد ١أظدخوؿ
كًص  ٝٓٝنٓهرٚا بس ٟشٛراْٚ ٞقدوّ أحد ِٖ بدتف ري حك ٝدْ ١وشدف ١يف كٓد م ككتدٌ
مل ر َٔ ا٭ظخوؿ ٚةكر آخر ٕٚيف ح راِٖ اثٓوٕ آخرإ بأشًختُٗو ْورًٜو شٛراًْٝو
كأؼوبو أح ايصٛراْ ٝبإؼوبوأ خ ري ٠ككف ٢ا هِ بإمل اّ اهُص ١ظٓكوي 11ي.

()5

د .دمحم قاسوم الىبهان – مباحث في الدششَؼ الجىائي ؤلاسالمي – داس الػلم – بيروث – 1761م – ص.46
()6
الىىوي :ؤلامام ًحيى بً ششف الىىوي – املجمىع ششح اإلازهب – داس الكٌش – بذون جاسٍخ ومٍان وشش – ج -17ص ,31وابً نذامت :غبذ
هللا بً أحمذ بً دمحم بً نذامت – اإلاؿني – مطبػت ؤلامام – الهاهشة -بذون جاسٍخ وشش – ج -6ص.414
()7
اإلاشدادي :غلي بً سلُمان بً أحمذ اإلاشدادي – ؤلاهطاف في مػشقت الشاجح مً الخالف غلى مزهب ؤلامام أحمذ بً حىبل -داس إحُاء الترار
الػشبي – بيروث – الطبػت ألاولى – 1217هـ1776 -م – ج -7ص.211
()11
ؤلامام مالَ بً أوس ألاضبحي – اإلاذوهت الٌبري – سواًت ؤلامام سحىىن بً سػُذ الخىىخي غً ؤلامام غبذ الشحمً بً الهاسم – مٌخبت هضاس
مططكى الباص – مٌت اإلاٌشمت – الطبػت ألاولى1217 -هـ1777 -م ج -5ص.4372
()11
مجلت ألاحٍام الهػائُت السىداهُت – 1766م – ص.61
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نُو ٖ ايكفو ٤ايصٛراْ ٞةت إٔ قتٌ ايٓو ٜ ِ٥خٌ يف َعٓ ٢ايل ١ًٝكٜ ٬ع ايكتٌ
غ ١ًٝككط ملٓ َو ٜتِ ايكتٌ بع ا٫شدت راج ٚاه ٜعدٚ ١ة دو أٜفد يو ملٓد َو ٜهد ٕٛايكتدٌ
غ راي َٔ حٜ ٫ ٝععر ٜ ٫ٚعًِ ايكت ٌٝمبو  ٜبر ي٘ ككتدٌ ظدخؾ أثٓدوَْٛ ٤د٘ ٜعد ْٛملدوي
َٔ ا٫غتٝوٍ ٚايكتٌ غ12 ١ًٝي.
املطمب الجالح :تعريف العىد عند الفقهاء
ن وٜٓه آرا ٤ايفكٗو ٤يف نعرٜف ايكتٌ ايعُ

كعٓ ا٭حٓوف:

إٔ ٜكؽ ايفرب

مبخ ر أَ ٚو لر ٟجمرا ٙيف نفرٜل ا٭ةسا ٤كويعُ َو نعُ أ ـرب٘ بص٬

كٗٛ

ايفعٌ ٚقؽ ةزٖوم ا ٝو13 ٠يٚ .ايعُ يف املاٖ املويهَ ٚ ٞعٓٚ ٢اشال كٗ :ٛنٌ َو
ملُ ب٘ اإلْصوٕ ةت آخر ٜر ٜقتً٘ ج  ٜأ ٚح ر أ ٚخع  ١أ ٚغري يو ٚي ٛبً ُ ١أٚ
ٚنس ٠ة ا نوٕ يو ملًٚ ٢ة٘ ايقو٥رٚ ٠ايعر ٚايع ٚإي 14يٚ .ملٓ ايعوكع ٖٛ :١ٝنٌ
كعٌ ملُ

م َسٖل يًرٚ

كويعُ قؽ ايفعٌ ٚايعخؾ َعويي 15يٚ .قوٍ ا ٓوبً:١

ةٕ ايعُ ٖ :ٛقؽ ايكتٌ بآي ١نؽًح ي٘ غوي يو كٗ ٛإٔ ٜكؽ اجلوْٜ َٔ ٞعًُ٘ آرَٝوي
َعؽَٛوي كٝكتً٘ مبو ٜلً ملً ٢ايعٔ َٛن٘ كويعُ َو ـرب٘ ج  ٠ ٜأ ٚخع  ١ن ري٠
كٛم ملُٛر ايفص وط أ ٚح ر ن ري ايلوي أْ٘ ٜكتٌ أ ٚأملور ايفرب خبع  ١ؼلري ٠أٚ
كعٌ ب٘ كع٬ي ايلوي َٔ يو ايفعٌ أْ٘ ٜتًف٘ي 16ي.
 َٔٚخَ ٍ٬و ش ل َدٔ نعدورٜف كدومل٬حغ يد  ٣اي وحد أْٗدو نتفدُٔ ةطدوريا ٚاحد يا
 ٖٛٚإٔ ايعُ نعُ قتدٌ ةْصدوٕ َعؽد ّٛبٛشد ١ًٝنؽدًح إلزٖدوم ايدر ٚغوي د يو كٗد ٛايفعدٌ
ايا ٟنؽخ ٘ ةرار ٠ةزٖوم ايرٚ

بوشتقٓو ٤نعرٜف املويه.١ٝ

ٚيف اي كفو ٤ايصٛراْ ٞنتفدح ايعُ ٜدَ ١دٔ ْدٛب ايٛشد ١ًٝاملصدتخ َٚ ١املهدوٕ اه دري
َددٔ ةصددِ اإلْصددوٕ حٝدد أظددور ةت إٔ :ايكؽدد اجلٓددوٜ ٞ٥كصتعددف َددٔ ايتؽددركوأ
ٚا٭كعوٍ اي نؽوح ايفعٌ ٚيكد اشدتكر ايكفدو ٤ملًد ٢اشدتٓ وط ايكؽد اجلٓدوَ ٞ٥دٔ
()14

مجلت ألاحٍام الهػائُت السىداهُت – 1771م -داس حامػت أم دسمان ؤلاسالمُت – ص.44
()11
الشِباوي :دمحم بً الحسً الشِباوي – الحجت غلى أهل اإلاذًىت – مشحؼ سابو – ج-4ص.15
( )12ابً غبذ البرً :ىسل بً غبذ هللا بً دمحم بً غبذ البر الىمشي الهشطبي -الٍافي في قهه أهل اإلاذًىت – داس الٌخب الػلمُت – بيروث – بذون
جاسٍخ وشش – ج -2ص.366
()13
بذون
جاسٍخ وشش – حـ -5ص.2
الىىويً :حيى بً ششف الىىوي -سوغت الطالبين – داس الٌخب الػلمُت – بيروث –
()14
ابً نذامت – اإلاؿني – مشحؼ سابو – ج-6ص.514
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ْٛب اٯيٚ ١املٛقال ايا ٟأملًُه ك َٔٚ ٘ٝق ٠ٛاي عٓ ١أ ٚايفرب ١كإ ا أخاْو يف ا٫ملت ور إٔ
اجلوْ ٞاشتخ ّ شهٚ ١ٓٝزْٗو 700ةراّ ٚطْ ٍٛؽًٗو 22شِ ٚملرـٗو 3.3شِ :كٗ ٞة اي
َددٔ اٯ٫أ ايد نكتددٌ يف غويد ا٭حددٛاٍ ٚاختددور َهوْدوي ةد حصددوط ٖدد ٛايعٗددر ٚإٔ
َٛاقال املكتٌ يف ةصِ اإلْصوٕ ٖ ٞايرأط ٚاي ٔ ٚايعٗري 17ي.
ةـددوك ١ةت أْدد٘ قفدد ٢بددإٔ :اشددتخ اّ اجلددوْ ٞايصدده ٖٚدد ٞشدد ٬قونددٌ ب عدد٘
ٚةملُومدو يف

در ايكتٝددٌ ٚؼد رٚ ٙنُٖ٬دو َٛـددال حصدوط َدٔ اجلصددِ َٛٚـدال قونددٌ

ب ع٘ ٚاشتخ ّ ق ر َٔ ايكدْ ٠ٛفداأ بويصده ةت اير٥د ١كأحد ثه أثرٖدو املد٪ر ٟةت
ايٓسٜف ايع ٜ

ٚطوملو ٚإٔ اجلوْ ٞق ختري ايٛشْٚ ١ًٝفا بٗدو كعًتد٘ كإْد٘ ٜهد ٕٛقؽد

ةت ايٓت ١ ٝاي رَ ٢ةيٗٝو أ ٟأْ٘ قؽ ايكتٌ ٚايٓت١ ٝي 18ي.
ٚقفددده احملهُددد ١ايعًٝدددو ايصدددٛراْ ١ٝبدددإٔ :قؽد د املدددتِٗ اجلٓدددوْ ٞ٥صتخًؽددد٘ َدددٔ
ايصه اي ب ٝعتٗو آي ١قونً ٫ ١ب إٔ نهد ٕٛحدور ٠نُدو ْصتعدف٘ َدٔ املهدوٕ يف
ةصِ املرح ّٛايا ٟأؼوب٘ املتِٗ  ٖٛٚايؽ ر حٜ ٝرقد ايكًد ايدا ٟأرَدو ٙاملدتِٗ بتًدو
اي عٓ ١ايلدو٥ر ٠نُدو ْصدتكَ ٘ٝدٔ ا٭ثدر اي عٝد ٚايعُٝدل ايدا ٟنرنتد٘ نًدو اإلؼدوب ١يف
 ٬يف
قً املرح ّٛكأرَت٘ ٚشد ه ْسٜفد يو حدوريا اشدتخهِ ٚاشدتُر حتد ٢أرر ٣ايكتٝدٌ قتد ٝي
ا وٍ َٚقٌ ٖا ٙاإلؼوب ١اه ري ٠مبقٌ نًو اٯي ١ايكونً ١يف ؼ ر املرحٖٚ ّٛد ٛأندرب
أةسا ٤اجلصِ حٚ ١ٜٛٝحصوش ٫ ١ٝن ب جمو٫ي يًعو يف إٔ املتِٗ  ٫ب ق نوٕ ٜعًِ أْ٘
بتًو اإلؼوب ١شٛف ٜتص

يف ٚكو ٠املرحّٛي 19ي.

ٚماا كوي وح ٬ٜحغ أْ٘ َُٗو ن وٜٓه آرا ٤ايفكٗو ٤حد ٍٛنعرٜدف ايكتدٌ ايعُد

كدإٕ

ا٭َر  ٫خيرج ملٔ ن ْ٘ٛقؽ ةزٖوم ايدر ٚبٛشد ١ًٝاكدل امد ف ٚملًٝد٘ كدإٕ ايٛشد١ًٝ
ايد اكددل املددرار ةَددو إٔ نهدد ٕٛقونًدد ١بدداانٗو أ ٚأْٗددو مل نهددٔ قونًدد ١يهٓٗددو اكددل
ام د ف َددٔ خدد ٍ٬نهددرار ايٛشدد ١ًٝأ ٚنؽددٗ ٜٛو ةت َهددوٕ قونددٌ ٚق د أخددا ايكفددو٤
ايصٛراْ ٞبرأ ٟأنقر ايفكٗو ٖٛٚ ٤إٔ ايعُ قؽ ايكتدٌ بآيد ١نؽدًح يد٘ غوي دوي ةـدوك١
ةت أخا ٙيف ا٫ملت ور بوملهوٕ ايا ٟنؽٛب ةي ٘ٝاٯيٚ ١اهلل أملًِ.
()15

مجلت ألاحٍام الهػائُت السىداهُت – 4111م – ص.71
()16
هكس اإلاطذس السابو1777 -م – ص.145
()17
هكس اإلاطذس السابو – سىت 1765م – ص.62
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املطمب الرابع  :شبه العىد عند الفقهاء
ملرف ا ٓف ١ٝظ ٘ ايعُد بأْد٘ نعُد ايفدرب مبدو يدٝض بصدَ ٫ٚ ٬دو أةدر ٟجمدر٣
ايص ٖٛٚ ٬ملٓ ِٖ ث٬ث ١أْٛاب بعفٗو َتفل ملًٚ ٘ٝبعفٗو

تًف كٚ ٘ٝاملتفل ملًٖ ٘ٝدٛ

إٔ ٜكؽ ايفعٌ بعؽو ؼلري ٠أ ٚج ر ؼلري أ ٚي ُ ٛ ٚ ١يو مبدو ٜ ٫هد ٕٛايلويد
كٝدد٘ امددد٬ى نويصدددٛط  ٚدد ٙٛة ا ـدددرب ـددرب ١أ ٚـددربت ٚمل ٜدددٛاٍ يف ايفدددربوأ
ٚاملختًف ك :٘ٝإٔ ٜفرب بويصٛط ايؽلري ٜٛٚاي ٞايفربوأ ةت إٔ ميٛأ ٖٚاا ظ ٘ ملُ
ب ٬خ٬ف ملٓ ا٭حٓوف ٚةٕ قؽ قتً٘ مبو ٜلً ك ٘ٝام٬ى مبو يٝض
نُ قدد ١ايكؽددورٚ ٜٔا

ور  ٫ٚطوملٔ

ددر ايه د ري ٚايعؽددو ايه د ريٖٛ ٚ ٠ددو كع د ٘ ملُ د ملٓ د أبددٞ

حٓٝفٚ ١ملٓ ؼوح  ٖٛ ٘ٝملُ 20ي.
 ٖ ٚايعوكع ١ٝةت إٔ ظ ٘ ايعُ ٖ :ٛايكتٌ مبدو ٜ ٫كتدٌ غوي دوي ٜٚصدُ ٢خ دأ ملُد
ٚملُ خ أ ٚخ أ ظ ٘ ملُ شٛا ٤أقتٌ نقرياي أّ ْدورريا َٓٚد٘ ايفدرب بصدٛط أ ٚبعؽدو
خفٝفت ب ٬نٛاٍ ٚمل ٜهٔ يف َكتٌ ٚمل ٜهٔ ب ٕ املفرٚب خفٝف يو ٚمل ٜكإ جدر
أ ٚبرر أ ٚؼلر 21ي.
ٚقوٍ ا ٓوبً ١بإٔ ظ ٘ ايعُ ٖد :ٛإٔ ٜكؽد ايفدرب مبدو ٜ ٫كتدٌ غوي د يو ةَدو يكؽد
ايع ٚإ ملً ٘ٝأ ٚيكؽ ايتأر ٜيد٘ كٝصدرف كٝد٘ نويفدرب بويصدٛط ٚايعؽدو ٚا
ايؽددلري ٚايددٛنس ٚاي ٝد ٚشددو٥ر َددو ٜ ٫كتددٌ غوي دوي ة ا قتددٌ كٗدد ٛظ د ٘ ملُ د

در

٭ْدد٘ قؽ د

ايفرب ر ٕٚايكتٌ ككؽ اجلٓوٜد ١أ ٚايفعدٌ حيداز بد٘ ملدٔ اه دأ ٚمبدو ٜ ٫كتدٌ غوي دوي
حياز ب٘ ايعُ احملم 22ي.
ٚاملترب ايكفو ٤ايُٝو ايفرب بو٭ٚ ٟ ٜايعؽٚ ٞايرنٌ بو٭رةٌ ٚشو ٌ٥غدري قونًد١
ٚقفدد ٢كٗٝددو ب ٜدد ١ظ د ٘ ايعُد

ح ٝد قفدده

هُدد ١ظددرم أَوْدد ١ايعوؼددُ ١يف ةح د ٣

ا ٛارث اجلٓوٝ٥د ١بد كال رٜد ١ظد ٘ ايعُد نكصدِ بويتصدو ٟٚملًد ٢أربعدَ ١دتُٗ بعد ث دٛأ
()41

ؤلامام الٍاساوي :ؤلامام الػالمت الكهُه غالء الذًً أبي بٌش بً مسػىد الٍاساوي -بذائؼ الطىائؼ في جشجِب الششائؼ -مؤسست الخاسٍخ الػشبي
– بيروث – 1241هـ4111 -م ,ج -3ص.454
()41
اإلاىىفي -الشُخ شمس الذًً دمحم بً أحمذ بً حمضة بً شهاب الذًً الشملي اإلاىىفي اإلاػشوف بالشاقعي الطؿير – نهاًت املحخاج إلى ششح
اإلانهاج – مشحؼ سابو– ج -5ص.431
()44
ابً نذامت – اإلاؿني – مشحؼ سابو -ج -6ص , 326وأبى إسحام بشهان الذًً إبشاهُم بً دمحم بً غبذ هللا بً مكلح – اإلابذع في ششح اإلاهىؼ
– اإلاٌخب ؤلاسالمي – بيروث – الطبػت ألاولى – 1177هـ 1757 -م – ج -6ص.427
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املت ا ِٗ٥ملً ٢ش ١َ٬ةصِ اجملو ملًٝد٘ بدإٔ ـدرب ٙٛملد  ٠ـدربوأ تًده أ دو ٤ةصدُ٘
َصتخ َ ا٭ٚ ٟ ٜا٭رةٌ ٚايعؽ ٞأٚرأ جٝون٘ ٚملً ٘ٝكدإٕ احملهُد ١املتدربأ ايكتدٌ
ظ ٘ ملُ ٭ٕ ايٛش ١ًٝغري قونً23 ١ي.
نُو أراْه ْفض احملهُ ١أح ايفد وط يف أَدٔ أَوْد ١ايعوؼدُ ١ؼدٓعو ٤بورنهدوب
ةرميدد ١ايكتددٌ ظ د ٘ ايعُ د

ْعددراي ٫ملت ا٥دد٘ ملًدد ٢أح د املددتُٗ بٛشدد ١ًٝغددري قونًددٖٚ ١ددٞ

ايفرب بو٭ٚ ٟ ٜايرنٌ بو٭رةٌ ٚةو ٤ا هِ جد ض املدتِٗ مخدض شدٓٛاأ نعسٜدراي
 ٜٚكال ر ١ٜايكتٌ ظ ٘ ايعُد َ ًدس شد عُو ١٥أيدف رٜدوٍ ٚةدو ٤حهدِ

هُد ١اشدتٓ٦وف

ا٭َوْ ١بوملت ور ا هِ ا٫بت اْٗ ٞ٥وٝ٥وي ٚاة ايتٓفٝا 24ي.
ٚماا كك املترب ايكفو ٤ايُٝو ايتهرار بٛش ١ًٝغري قونًد ١ظد ٘ ملُد

كعد ٘ ايعُد

ملٓ د ايفكٗددو ٤إٔ ٜكؽ د ةْصددوٕ آخددر مبددو ٜ ٫كتددٌ يف ايلوي د نويؽددفال بوي ٝد ٚايفددرب
بصدٛط َقدٌ ايدا ٟنكدور بد٘ اي ابدٜٚ ١د٪رب بد٘ ا٭طفدوٍ ٚايكدرؿ ٚايرَد ٞج در ؼددلري يف
َهوٕ غدري ممٝده كٝد٪ر ٟيدو ةت َدٛأ اجملدو ملًٝد٘ كٝعد ٘ ايعُد ٭ٕ كٝد٘ نعد ٜوي
ٜٚع ٘ اه أ ٭ْ٘ غري قونٌ يف ايلوي

كويع ٘ ٭ْد٘ قؽد  ٙبو٫ملتد اٚ ٤ملد ّ ايعُد ٭ْد٘

بلري َو ٜكتٌ غوي وي 25ي.
ٚايا ٟأَ ٌٝةيٚ ٘ٝأرةخ٘ ٖ ٛقد ٍٛايعدوكع ١ٝيف إٔ ظد ٘ ايعُد ٖد ٛايكتدٌ مبدو ٜ ٫كتدٌ
غوي د يو َددال ا٭خددا يف ا٫ملت ددور إٔ ايٛشدد ١ًٝايدد نكتددٌ غوي د يو ة ا نه درر ا٫ملت د ا ٤بٗددو
نتٛاي ٞايفربوأ بآي ١غري قونًد ١حتد ٢حد ثه ايٛكدو ٠كدإٕ يدو ٜد خٌ يف ةطدور ايكتدٌ
ايعُ

خ٬ك يو ملو ٜرا ٙاإلَوّ أب ٛحٓٝفد ١ندايو ا دوٍ ة ا ندوٕ ايفدرب يف َكتدٌ ٚيدٛ

بٛش ١ًٝغدري قونًدٚ ١اهلل أملًدِ ٚمل أن درم ةت نعرٜدف ايكتدٌ اه دأ ٭ْد ٞشدٛف أةعًد٘
َ ٬كورْوي بويكوْ ْٛاملانٛر; ٜٔ
جقوي َصتك ي
ٚبوهلل ايتٛكٝل.

()41

نػُت حىائُت سنم ( )142لسىت 1214هـ -محٌمت اسخئىاف أماهت الػاضمت – نػُت ؾير ميشىسة.
()42
نػُت حىائُت سنم ( )161لسىت 1214هـ -محٌمت اسخئىاف أماهت الػاضمت – ضىػاء – نػُت ؾير ميشىسة.
()43
الشُخ غطُت دمحم سالم ,الذماء في ؤلاسالم – داس البشير لليشش والخىصَؼ – الهاهشة – الطبػت ألاولى – 1216هـ 1775 -م -ص.211
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املبحح الجانٌ  :قتن اجلىاعة بالىاحد
نٓو ٍٚايفكٗوَٛ ٤ـٛب املصٚ٪ي ١ٝاجلٓو ١ٝ٥ملٔ ا٫ظااى يف ةرمي ١ايكتٌ ايعُ
ٚاختًفه أقٛامِ يف ايعكٛب ١اي
ةت ث٬ث َ ١وي

ل إٔ نًخل بِٗ ٚملً ٘ٝكصٛف أقصِ ٖاا امل خ

ملً ٢ايٓخ ٛاٯن:ٞ

املطمب األوه :أقىاه الفقهاء يف قتن اجلىاعة بالىاحد
ٚات٘ كرملوٕ:
ايفرب ا٭َ :ٍٚاٖ َٔ ٜك ٍٛبكتٌ اجلُومل ١بويٛاح
املكرر ظرمل يو يف ايفكد٘ اإلشد َٞ٬إٔ ايكؽدوؿ ٖد ٛايعكٛبد ١ا٭ؼدً ١ٝيف ايكوندٌ ايعُد
ايعد ٚإ ملٓد َو ٜهدد ٕٛظخؽدوي ٖٚدد ٞأٜف دوي ملكٛبدد ١ايكتددٌ يف حويدد ١نعد ر اجلٓددو ٠كددإ ا
اظاى مل ر َٔ ايٓوط يف قتٌ كرر ٚاح ملُ اي ٚمل ٚاْوي كُاٖ مجٗٛر ايفكٗو ٤إٔ ٜكتدٌ
اجلُوملدد ١بويٛاح د شددٛا ً٤أنددوٕ ايكتددٌ َ وظددر ٠أّ نص د وي
بٛةددٛب ايكؽددوؿ يف حويدد ١ايكتددٌ بويتص د

26ي

ة ٫إٔ ا٭حٓددوف ٜ ٫كٛيددٕٛ

٭ٕ ايكتددٌ نص د وي ملٓ د ِٖ ٜ ٫صددو ٟٚايكتددٌ

َ وظر27 ٠يٚ .ح  ١مجٗٛر ايفكٗو ٤ملً ٢قتٌ اجلُومل ١بويٛاح َو ٚرر يف ؼدخٝح اي خدورٟ
إٔ غَ٬وي قتٌ غ ١ًٝككوٍ ملُر رـ ٞاهلل ملٓ٘ :ي ٛاظاى ك ٘ٝأٌٖ ؼٓعو ٤يكتًدتِٗ ٚقٝدٌ:
ةٕ أربع ١قتًٛا ؼ ٝوي ككوٍ ملُر َقً٘ 28ي.
نُو اشت يٛا ملً ٢يو مبو ٚرر يف َؽٓف بٔ أب ٞظَ ١ ٝدٔ إٔ ملًٝدوي رـد ٞاهلل ملٓد٘
قتٌ ث٬ث ١برةٌ خرج َعِٗ يف شفر كك َٛا ٖٚد ٛيدٝض َعٗدِ كدونُِٗٗ أًٖد٘ كدأنٛا ملًٝد يو
رـ ٞاهلل ملٓد٘ كفدرم بٝدِٓٗ كدوملاكٛا كدأَر بٗدِ ككتًدٛا 29يٚ .اشدت ٍ اجلُٗدٛر أٜفدوي مبدو

()44

الٍاساوي -ؤلامام الػالمت الكهُه غالء الذًً بً أبي بٌش بً مسػىد الٍاساوي بذائؼ الطىائؼ في جشجِب الششائؼ مشحؼ سابو– ج-3
ص ,465والحطاب الػُني :أبى غبذ هللا دمحم بً دمحم بً غبذ الشحمً اإلاؿشبي اإلاػشوف بالحطاب الػُني– مىاهب الجلُل لششح مخخطش
خلُل -داس الٌخب الػلمُت – بيروث – 1214هـ 1773م – ج-6ص ,115وؤلامام الشاقعي -ؤلامام الحاقظ أبى غبذ هللا دمحم بً إدسَس
الشاقعي – ألام – داس نخِبت – بذون مٍان وشش – 1214هـ1764 -م -ج -2ص ,46وابً نذامت -ؤلامام الػالمت مىقو الذًً أبى دمحم غبذ هللا
بً أحمذ بً دمحم بً نذامت – اإلاؿني – مشحؼ سابو -ج -5ص.454
()45
ؤلامام الٍاساوي -بذائؼ الطىائؼ – مشحؼ سابو -ج -4ص.464
()46
ؤلامام البخاسي :ؤلامام الحاقظ أبى غبذ هللا دمحم بً إسماغُل بً إبشاهُم بً اإلاؿيرة بً بضدوٍه البخاسي الجػكي -صحُح البخاسي – داس
إحُاء الترار الػشبي – بذون مٍان وجاسٍخ وشش – ج -4ص.4344
()47
غبذ هللا بً دمحم بً أبي شِبت – مطىل بً أبي شِبت – جحهُو يماُ الحىث – مٌخبت الششذ – الشٍاع – 1217هـ -ج -3ص.247
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رٚا ٙشدع ٝبددٔ املصدد ٝإٔ ملُددر بدٔ اه ددوب رـدد ٞاهلل ملٓدد٘ قتدٌ شد عَ ١ددٔ أٖددٌ ؼددٓعو٤
قتًٛا رة٬ي ٚقوٍ :ي ٛمتو٭ ملً ٘ٝأٌٖ ؼٓعو ٤يكتًتِٗ مجٝعويي 30ي.
بٌ ةٕ قتٌ اجلُومل ١بويٛاحد ٖد ٛأحدل َدو ٜهد ٕٛكٝد٘ ايكؽدوؿ ٭ٕ ايكتدٌ ٜٛ ٫ةد
ملدددور ٠ة ٫ملًددد ٢شد د  ٌٝايتعدددوٚ ٕٚا٫ةتُدددوب كًددد ٛمل لعدددٌ كٝددد٘ ايكؽدددوؿ ْ٫لًدددل بدددوب
ايكؽوؿ; ة نٌ َٔ أرار قتٌ غري ٙاشتعوٕ بلري ٙةت ْفص٘ ي ٌ ٝايكؽوؿ ملُٓٗو
ٚ٭ٕ ايكتٌ ب رٜل ايتلوي غوي ٚايكؽوؿ َسةر ٠يًصفٗو ٤اكٝكوي

31ي

هُ ١اإلحٝو32 ٤ي.

ٚيف ق ٍٛا ٓوبً :١ي ٛإٔ ايكؽوؿ ٜصكط بو٫ظااى ٭ر ٣ةت ايتصورب يف ايكتٌ كٍ٪ٝ
يو ةت ةشكوط حهُ ١ايررب ٚايسةر ٚ٭ْٗو ملكٛبد ١بد يًٛاحد ملًد ٢ايٛاحد كت د
يًٛاح ملً ٢اجلُومل33 ١ي.
أَو اإلَوّ ايعوكع ٞكإْ٘ ٜكد :ٍٛة ا قتدٌ ملد ر َدٔ اجلٓدو ٠ظدخؾ ملُد يا كًٛيٝد٘ قتًدِٗ
مجٝعوي 34ي.
ٜٚك ٍٛاإلَوّ ايٓ :ٟٚٛة ا قَتًَهْ مجوملٚ ١اح اي قتًه ب٘ شٛا ً٤قتً ٙٛمبخ ر أّ مبقكدٌ أّ
أيك َٔ ٙٛرأط ة ٌ أّ أغرقد ٙٛيف جدر أّ ةرحد ٙٛةراحدوأ جمتُعد ١أّ َتفرقدٚ ١يًدٛيٞ
قتًِٗ مجٝعوي أ ٚبعفِٗ ٚأخا حؽ ١اي وق َٔ اي ٚ ١ٜي٘ إٔ ٜكتؽر ملً ٢اي  ١ٜكتهٕٛ
ملً ِٗٝمجٝع يو رٚ ١ٜاح  ٠ندٛزب ملًد ٢ملد رِٖ شدٛا ً ٤أنوْده ةراحدوأ بعفدِٗ أكخدغ أّ
مل د ر ةراحددوأ بعفددِٗ أنقددر أّ مل ٜهددٔ ظددَ ٤ٞددٔ يددو ٚشددٛا ً٤أنوْدده جلراحددوأ
بعفِٗ أرػ َك ر أّ مل ٜهٔ

35ي

ٚقد قدوٍ بكتدٌ اجلُوملد ١بويٛاحد أبد ٛحٓٝفدَٚ ١ويدو

ٚايعوكعٚ ٞأمح بٔ حٓ ٌ يف رٚاٚ ١ٜأنقر أٌٖ ايعًِ َٔ ايؽخوبٚ ١ايتوبع 36ي.

()11

الشُخ غبذ الشحمً بً غلي الجىصي – الخحهُو في أحادًث الخالف – جحهُو سػذ غبذ الحمُذ دمحم السػذوي – داس الٌخب الػلمُت –
بيروث – الطبػت ألاولى – 1213هـ -ج -1ص.114
()11
الٍاساوي -بذائؼ الطىائؼ – مشحؼ سابو -ج -4ص.461
()14
الػُني – بذس الذًً الػُني – البىاًت ششح الهذاًت – مشحؼ سابو -ج -11ص.143
()11
ابً نذامت – اإلاؿني – مشحؼ سابو – ج -5ص.454
()12
الشاقعي – ألام -مشحؼ سابو -ج -4ص.45
()13
الىىوي -أبى صيشٍا ؤلامام ًحيى بً ششف الىىوي -سوغت الطالبين – داس الٌخب الػلمُت – بيروث – بذون جاسٍخ وشش -ج -5ص.44
()14
الهاض ي أبى ٌػلي دمحم بً الحسً الكشاء الحىبلي – ألاحٍام السلطاهُت – داس الٌخب الػلمُت – بيروث – 1211هـ1761 -م – ج -1ص.454
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ايفرب ايقوَْ :ٞاٖ َٔ ٜك ٍٛبع ّ قتٌ اجلُومل ١بويٛاح
ٖٓوى أقٛاٍ ككٗ ١ٝنر ٣إٔ  ٫نكتٌ اجلُومل ١بويٛاح

َصت ي ملً ٢يدو بكٛيد٘ نعدوت:

ﭽ ﮒ ﮓ ﭼ (البق ٚ )974-قٛي٘ نعوت:ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ﭼ ( امل ئد )84-

ٖٚدداا  ٜد ٍ ملًدد ٢إٔ  ٫ن٪خددا أنقددر َددٔ ْفددض بددٓفض ٚاح د ٚ ٠٭ٕ نددٌ ٚاح د َددٔ
اجلُوملَ ١هوك ٧املكت ٍٛك ٬ن٪خا أب اٍ مب ٍ ٚاح َقًُو رٜوأ مبكتٚ ٍٛاح 37ي.
ٚايكٝددوط ملًدد ٢إٔ ٜ ٫كتددٌ مجددال بٛاحد َد و ملًدد ٢املصددوٚاَ ٫ٚ ٠صددوٚا ٠بد ايٛاحد
ٚاجلُوملٚ ١ح  ١أؼخوب ٖداا ايدرأ ٟأٜفد يو َدو رٚا ٙابدٔ أبد ٞظد ١ ٝإٔ َعدو يا قدوٍ يعُدر
رـ ٞاهلل ملُٓٗو " :يٝض يو إٔ نكتٌ ْفص بٓفض  ٫ٚإٔ نكتٌ رةً برةٌ" 38ي.
 َٔٚايؽخوب َٔ ١قوٍ بع ّ قتٌ اجلُوملد ١بويٛاحد َدِٓٗ مل د اهلل بدٔ ايدسبري َٚعدو
بٔ ة ٌ رـ ٞاهلل ملُٓٗو  َٔٚغريِٖ ايسٖرٚ ٟربٝعدٚ ١ابدٔ املٓدار ٚأمحد ابدٔ حٓ دٌ يف
رٚاٜ ٤٫٪ٖٚ ١ٜر ٕٚبإٔ ملً ِٗٝرٚ ١ٜاح  ٠قوٍ ابٔ املٓار:
اجلُومل ١بويٛاح

ٚا٭ٚت إٔ ملً ِٗٝركال رٚ ١ٜاح ٠يي

39ي

 ٫ٚح َ ١ال َٔ أٚة قتٌ
ٚقٝدٌ نًدسَِٗ رٜدوأ نُدو يدٛ

اْفرر نٌ ٚاح َدِٓٗ ٚقٝدٌ ة ا قتًد٘ ث ٬ثد ١كًٮٚيٝدو ٤قتدٌ أحد ِٖ ٚايعفد ٛملدٔ أحد ِٖ
ٚأخا اي  ١ٜنوًََ ١دٔ ايقويد

ٚأؼدخوب ٖداا ايدرأٜ ٟعتكد  ٕٚبدإٔ قتدٌ أحد اجلُوملد١
40ي

ٜهف ٞيًسةر حٜ ٝعٌ نٌ ٚاح َِٓٗ خو٥فوي َٔ ايكتٌ .
ٚبٓو ً٤ملًٖ ٢اا ايرأ ٟكًًٛي ٞإٔ ٜكتٌ ٚاح اي َٔ اجلُومل َٔ ١ظوٜٚ َِٗٓ ٤أخا اي ٜد١
َٔ اي وق

َقٌ إٔ ٜكتٌ ملعر ٠أكرار ظخؽوي كًٛي ٘ٝإٔ ٜكتٌ ٚاح اي َِٓٗ أٜٗدِ ظدوٚ ٤يد٘

إٔ ٜأخا نصع ١أملعدور اي ٜدَ ١دٔ اي دوق

ٚ ٬ملًدِٗٝ
ٚقٝدٌ ٫ :قدٛر ملًدٚ ٢احد َدِٓٗ أؼد ي

اي 41 ١ٜي.

()15

ابً مكلح :أبى إسحام بشهان الذًً إبشاهُم بً دمحم بً غبذ هللا بً مكلح اإلاالٍي – اإلابذع في ششح اإلاهىؼ اإلاٌخب ؤلاسالمي – مشحؼ سابو-ر
ج-6ص.431
()16
ابً أبي شِبت – مطىل ابً أبي شِبت – مشحؼ سابو -ج-4ص.171
()17
الػُني – الهذاًت – مشحؼ سابو – ج -11ص.143
()21
ابً مكلح اإلاالٍي -اإلابذع في ششح اإلاهىؼ – مشحؼ سابو -ج -5ص.16
()21
غبذ الىهاب بً غلي بً هطش البؿذادي اإلاالٍي – غُىن املجالس – مٌخبت الششذ – الشٍاع – 1241هـ4111 -م – ص1763م.
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َٚو رآ ٙاجلُٗٛر َٔ ايؽخوبٚ ١ايتوبع ٚشدًف ٖدا ٙا٭َدٖ ١د ٛا٭قدرب ةت ايؽدٛاب
بددٌ ٖدد ٛا٭نقددر اكٝك دوي ملعددرٚمل ١ٝايكؽددوؿ ايددا ٟةعددٌ اهلل كٝدد٘ حٝددو ٠اي عددر ١ٜقددوٍ
نعوت:

ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ (البق .)971 -

ةـددوك ١ةت يددو إٔ قتددٌ اجلُوملدد ١بويٛاح د أبًددس يف ايددررب ٚايسةددر يًلددري ٚأٖ د أ يٓفددٛط
أٚيٝو ٤اي ّ اي نتأمل َدٔ ا دسٕ ٚنفدٛر َدٔ ايلفد

كد ٬نصدتكر  ٫ٚنصدهٔ ة ٫ة ا ظدوٖ أ

إٔ ايعكٛب ١نٓفا يف حل نٌ اجلٓو ٠ايا ٜٔاظانٛا يف ايكتٌ ٚاهلل أملًِ.
٬
ٚق اظاط ايكدو ًٕٛ٥بكتدٌ اجلُوملد ١بويٛاحد إٔ ٜهد ٕٛكعدٌ ندٌ ٚاحد َدِٓٗ قدت ي
ًَٗه يو أ ٟؼو وي يًكتٌ ب٘

42ي

كإ ا مل ٜهٔ كعٌ نٌ ٚاح قون٬ي نإٔ ـرب٘ ندٌ

ٚاح َٔ اجملُٛمل ١ـرب ١كُوأ كٗٓوى ث٬ث ١أقٛاٍ:
ا٭ ٫ :ٍٚقؽوؿ ملً ٢نٌ ٚاح

 ٖٛٚقد ٍٛا٭حٓدوف ٚايقدوْ :ٞلد ملًد ٢اجلُٝدال

ايكؽددوؿ حتددٜ ٫ ٢ؽددري رٜعدد ١ةت ايكتددٌ ٚايقوي د ٖٚ :دد ٛأؼددخٗو ةٕ نٛاطدد٪ا ملًدد ٢إٔ
ٜفرب ٙٛنًو ايفربوأ كعً ِٗٝايكؽوؿ ٚة ا ٚقعه ب ٬نٛاط ٪كد ٬قؽدوؿ ٖٚد ٛقدٍٛ
املويهٚ ١ٝايعوكعٚ ١ٝا ٓوبًدَ ١دال َ٬حعد ١أْد٘ ٜهفد ٞملٓد املويهٝد ١حفدٛر اجلُٝدال
ٚي ٛمل ٜت ٍٛايكتٌ ةٚ ٫اح َِٓٗ ة ا نوٕ نٌ ٚاحد َصدتع اي يًُعدورن ١ةٕ مل ٜٓفدا
غدريٚ ٙأَدو ايعدرٜو ايدا ٟمل  ٜوظدر ايكتدٌ كإْد٘ ٜعدسر يف رأ ٟاجلُٗدٛر ٚيد ٛبويكتددٌ ة ا
ظوٚ ٤يد ٞا٭َدر خبد٬ف املويهٝد ١كدريَ ٕٚعوق تد٘ بويكؽدوؿ ٚة ا مل لد ايكؽدوؿ
ٚة ه اي  ١ٜانفوقوي  ٖٞٚرٚ ١ٜاح 43 ٠ي.
بوإلـددوك ١ةت إٔ ٖٓددوى أقددٛاٍ ي د عم اجلُوملددوأ يف َصددأي ١قتددٌ اجلُوملدد ١بويٛاح د
بعفٗو قرَ ٜدٔ رأ ٟاجلُٗدٛر ٚايد عم بعٝد ملٓد٘ َدٔ ٖدا ٙايفدرم ايسٜ ٜد ١ايد نكدٍٛ
بكتددٌ اجلُوملدد ١بويٛاحدد ة ا ملًددِ إٔ نددٌ ٚاحدد َددِٓٗ قونددٌ ظددر ١ ٜإٔ ٜهدد ٕٛاملددٛأ
مب ُٛب كعًدِٗ ةَدو َ وظدر ٠ندإٔ محًدٛا ح دريا نًدِٗ كدأيك ٙٛملًٝد٘ ركعدٚ ١احد  ٠أٚ
نوٕ ايكتٌ شرا ١ٜبإٔ ةرح٘ نٌ ٚاح يف غري َكتٌ حت ٢شدرأ ندٌ ةراحد٘ يف ٚقده

()24

الضسيش ي – دمحم بً غبذ هللا الضسيش ي الحىبلي – ششح الضسيش ي غلى مخخطش الخشقي – مٌخبت الششذ – الشٍاع – 1211هـ1771 -م –
ج -4ص.55
()21
الىىوي – سوغت الطالبين – مشحؼ سابو – ج -5ص.22
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ٚاح ةت املكتٌ أ ٚمل نهٔ نٌ ةراحد ١قونًد ١يد ٛاْفدررأ ٚة دو َدوأ بوْ٫فدُوّ أٟ
بوْفُوّ بعم اجلرا ةت بعم ٚيف نٌ ٖا ٙا و٫أ ًٜسّ ايكٛر 44ي.
ٜٚددر ٣أؼددخوب ايفكدد٘ اجلعفددر ٟأْدد٘  ٫نكتددٌ اجلُوملدد ١بويٛاح د

ٚ٭ٖددٌ املكتدد ٍٛإٔ

خيتورٚا ٚاح اي َٔ اجلٓو ٠أ ِٜٗظوٚ٤ا كٝكتًٜٚ ٙٛرةال أٚيٝو – ٙ٩أ ٟأٚيٝو ٤املكتد ٍٛايداٟ
اختٝور – ٙبوي  ١ٜملً ٢اي وق ايا ٜٔمل ٜتِ اختٝور ٙأ َِٗٓ ٟكإ ا اظاى ملعدر ٠يف قتدٌ
رةٌ كٮٌٖ املكت ٍٛإٔ خيتورٚا أ ِٜٗظدوٚ٤ا كٝكتًدٜٚ ٙٛرةدال أٚيٝدو ٙ٤ملًد ٢اي دوق بتصدع١
أملعددور اي ٜددٖٚ ١دداا ٜعددو إٔ أٚيٝددو ٤املكتدد ٍٛا٭ ٍٚيددٝض مددِ ة ٫اختٝددور ظددخؾ ٚاح د
كٝكتً ٙٛبؽوح ِٗ ٚملً ٢بك ١ٝاملعان اٯخر ٜٔركال نصع ١أملعور اي  ١ٜ٭ٚيٝؤَ ٤
اختٝور.ٙ
ٚة ا أرار أٚيٝو ٤املكت ٍٛايكؽدوؿ َدٔ ايععدر ٠ايدا ٜٔاظدانٛا يف ايكتدٌ كًدِٗ يدو
ٚيهٔ بع إٔ  ٜكعٛا نصال رٜوأ

45ي

ٖٚاا خ٬ف َدو انفدل ملًٝد٘ مجٗدٛر ايفكٗدوٚ ٤كٝد٘

ةرٖددوم ٚغددرّ ٭ٚيٝددو ٤ايدد ّ ايددا ٜٔق د ٜ ٫صددت ٝع ٕٛركددال اي ٜدد ١ملددٔ نددٌ ظددخؾ َددٔ
املعان حتٜ ٢تِ ايكؽوؿ َِٓٗ نُو أْد٘ ٜد٪ر ٟةت ةح دوّ أٚيٝدو ٤ايد ّ ملدٔ طًد
ايكؽوؿ  َٔٚثِ نع .ً٘ٝ
ٚملً ٢ـَ ٤ٛو ش ل أْ٘ ة ا ث ه حل ايكتدٌ يف ندٌ َدٔ املعدان ككد ٚةد ايكتدٌ
ملً ٢نٌ َِٓٗ أَو اختٝور أح ِٖ ن ٝكوي يكومل  ٠املصوٚا ٠شٛا ٤ملً ٢اختٝور أٚيٝدو ٤رّ
ايكتٝددٌ أّ بٓددو ٤ملًدد ٢ةةددرا ٤ايكرملدد ١كددايو أَددر ٜٓددويف ايع ايدد ١كددإ ا نصددو ٣ٚاجلُٝددال يف
اجلددرّ ل د إٔ ٜتصددوٚٚا يف ايعكٛبدد ١بددأَر ٜٔةَددو بفعددٌ اجلددوْ ٞأ ٚبددٓؾ ايعددرب أَددو يف
ايفك٘ اجلعفر ٟكتٛقال ايعكٛب ١ةَو بإرار ٠أٚيٝو ٤اي ّ أْ ٚت ١ ٝايكرمل46 ١ي.
ٚايا ٟأَ ٌٝةيٝد٘ ٚأرةخد٘ ٖدَ ٛداٖ مجٗدٛر ايفكٗدو ٚ ٤يدو حتدٜ ٫ ٢هدٖٓ ٕٛدوى
ن٬مل بويكؽدوؿ ايداٜ ٟد٪ر ٟةت اشدتكرار اجملتُدال ٚكٝد٘ حٝدو ٠يًع دور ٖٚداا َدو ندوٕ
ملًٝدد٘ ايؽددخوب ١رـدد ٞاهلل ملددِٓٗ ٚمجٗددٛر ايعًُ دوٖٚ ٤ددَ ٛددو ْددؾ ملًٝدد٘ قددوْ ٕٛاجلددراِ٥
()22

الجالُ :الحسً بً أحمذ الجالُ – غىء النهاس اإلاششم غلى ضكحاث ألاصهاس – مٌخبت ؾمػان – ضىػاء – بذون جاسٍخ وشش – ج-2
ص.4122
()23
الطىس ي -دمحم بً الحسً الطىس ي – تهزًب ألاحٍام – داس ألاغىاء – بيروث – 1214هـ1763 -م -ج -11ص.416
()24
د .أبى اإلاػاطي حاقظ أبى الكخىح – الىظام الػهابي ؤلاسالمي – بذون مٍان وشش – 1754م – ص.114

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

183

العذد ( )6المجلذ ( )10إبريل 2015م

-ISSN : 2410-1818

-ISSN : 2410-521X

املسؤولية الجنائية يف جريمة قتل الجماعة بالواحد يف الفقة | د.علً أحمد القاعدي

ٚايعكٛبوأ ايُٝو يف املور58 ٠ي بكٛموٜ " :كتؾ َٔ ايرةٌ بوملرأ َٔٚ ٠اجلُومل ١بويٛاحد
َُٗو نع ر اجلٓو47 "٠ي.
املطمب الجانٌ  :االشرتاك يف القتن العىد املباشر
ٚات٘ كرملوٕ:
ايفرب ا٭ :ٍٚايكتٌ امل وظر ملً ٢ا٫ةتُوب:
ٜكؽ بويكتٌ امل وظر ملً ٢ا٫ةتُدوب إٔ لتُدال ظخؽدوٕ أ ٚأنقدر ملًد ٢قتدٌ ظدخؾ
ب رٜكدد َ ١وظددر ٠ج ٝد ٜكدد ّٛنددٌ ظددخؾ بعُددٌ يتٓفٝددا اجلرميدد ١بلددم ايٓعددر ملددٔ
ايٛش ١ًٝاي

اشتخ اَٗو.

ٚبٓو ً ٤ملً ٢ق ٍٛمجٗٛر ايفكٗدو ٤يف قتدٌ اجلُوملد ١بويٛاحد كدإٕ ايكدٛر ٖد ٛملكٛبد ١ندٌ
َٔ اظاى يف ةرمي ١قتٌ ملُ َ وظر كً ٛاظاى مجومل ١يف ايكتٌ كأرار أٚيٝو ٤اي ّ إٔ
ٜكتًددٛا اجلُٝددال كًددِٗ يددو ٚةٕ أرارٚا إٔ ٜكتًددٛا اي د عم ٜٚعفددٛا ملددٔ اي د عم أٜ ٚأخدداٚا
اي  َٔ ١ٜاي وق نوٕ مِ يو ٭ْد٘ ة ا ندوٕ مدِ قتدٌ اجلُٝدال ككتدٌ ايد عم َدٔ بدوب
أٚت ٚايعف ٛملٔ اي عم ٭ٕ َٔ ي٘ قتٌ ظخؾ ي٘ ايعف ٛملٓ٘ 48ي.
ٚة ا اظدداى ث٬ثدد ١يف قتددٌ رةددٌ كك ددال أح د ِٖ  ٜد ٚ ٙاٯخددر رةًدد٘ ٚةرحدد٘ ايقوي د
ٚنوٕ يو يف ٚقه ٚاح كُوأ كًًٛي ٞقتًِٗ مجٝعدوي أ ٚايعفد ٛملدِٓٗ أ ٚأخدا اي ٜدَ ١دٔ
نٌ ٚاح َِٓٗ ثًقٗو ٚي٘ إٔ ٜعف ٛملٔ ٚاح كٝأخا َٓ٘ ثً اي ٜٚ ١ٜكتٌ اٯخرٚ ٜٔيد٘
إٔ ٜعف ٛملٔ ا٫ثٓ كٝأخا َُٓٗو ثًق ٞاي ٜٚ ١ٜكتٌ ايقوي 49ي.
 ٬مبدو ٜهد ٕٛيف َقًد٘ ايكدٛر كًدِ ٜدرب َهوْد٘ حتد٢
ٚي ٛـرب رة ٕ٬أ ٚأنقدر رةد ي
َوأ  ٚيو بإٔ لرحَ ٙٛعوي بصٛٝف أ ٚزةوج أ ٚرَو أ ٚرؼوؿ أ ٌ ْ ٚأ ٚبعد ٤ٞؼدً
خيرم َقً٘ كًِ ٜسٍ َتأثراي َٔ اجلرا حتَ ٢دوأ كٮٚيٝدو ٤ايد ّ ةٕ ظدوٚ٤ا إٔ ٜكتًدِٖٛ
َع يو قتًٚ ِٖٛةٕ ظوٚ٤ا إٔ ٜأخداٚا َدِٓٗ اي ٜد ١كًدٝض ملًد ِٗٝة ٫رٜدٚ ١احد  ٠ملًد ٢ندٌ
َِٓٗ حؽت٘ ٚةٕ نوْٛا اثٓ كعً ٢نٌ ٚاح َُٓٗدو ْؽدفٗو ٚةٕ ندوْٛا ث٬ثد ١كعًد٢
نٌ ٚاح َِٓٗ ايقً

ٖٚهاا ةٕ نوْٛا أنقر ٚةٕ أرارٚا قتدٌ بعفدِٗ ٚأخدا اي ٜد١

()25

اإلاادة ( )36مً ناهىن الجشائم والػهىباث الُمني -لسىت 1772م -سنم (.)14
()26
الضسيش ي -ششح الضسيش ي -مشحؼ سابو -ج -4ص.116
()27
ابً نذامت – اإلاؿني – مشحؼ سابو -ج -5ص.461

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

184

العذد ( )6المجلذ ( )10إبريل 2015م

-ISSN : 2410-1818

-ISSN : 2410-521X

املسؤولية الجنائية يف جريمة قتل الجماعة بالواحد يف الفقة | د.علً أحمد القاعدي

َددٔ اي د عم نددوٕ مددِ يددو

50ي

ٚة ا اظدداى ايٓصددوٚ ٤ايرةددوٍ يف قتددٌ رةددٌ أ ٚؼددم أٚ

اَرأ ٠كإٕ ملً ِٗٝايكؽوؿ مجٝعوي 51ي.
ٖٚاا َو أخا ب٘ ايكفدو ٤ايدُٝو يف أحد أحهوَد٘ كًكد أٜد أ
أَوْد ١ايعوؼددُ ١حهدِ

هُد ١اشدتٓ٦وف

هُدد ١غددرب ا٭َوْدٚ ١ايددا ٟقفدد ٢بتٓفٝدا ايكؽددوؿ ايعددرملٞ

رَ ٝدوي بويرؼددوؿ يف حددل نددٌ َددٔ "ٚ "...أخٗٝددو"  ٚ "...يددو يكتًددُٗو اجملددو ملًٝدد٘ " "...زٚج
املتُٗدد ١ا٭ٚت ملُد اي ٚمل د ٚاْوي َددال ش د ل اإلؼددرار ٚاياؼ د

ككددتَ ٬صددًُوي َعؽدد ّٛاي د ّ

ب رٜل ايتُويٚ ٪بأشًٛب ٚحع ٞحٝد قدوّ املدتِٗ ايقدوْ ٞبفدرب اجملدو ملًٝد٘ يف رأشد٘
حت ٢أغُ ٞملًٝد٘ ثدِ قدوّ برب د٘ ج دٌ ٚشدخ ٘ ةت ا ُدوّ ٚٚـدال رأشد٘ يف ةْدو ٤ممًد٤ٛ
بوملددو ٤حتدد ٢نأن د َددٔ َٛندد٘ يف ح د قوَدده املتُٗدد ١ا٭ٚت بإرخددوٍ أ٫ٚر اجملددو ملًٝدد٘
ايكؽَّددر ةت ةح د  ٣غددرف املٓددسٍ ٚةغدد٬م بوبٗددو ٚركددال ؼددٛأ ايتًفسٜددٚ ٕٛاملص د ٌ حتدد٫ ٢
ٜصدددُال أحد د ؼدددٛأ اشدددتلوث ١اجملدددو ملًٝددد٘ ٚقوَددده بإحفدددور حك ٝددد٬َ ١بدددض أ٫ٚرٖدددو
ٚاشددتعورأ شددٝور ٠ةورنٗددو ٚ ٚـددال اجلقدد ١ب د اخٌ ا ك ٝدد ١يف ح د بددرأأ احملهُدد١
احمل ث" "...ابٔ اجملو ملً َٔ ٘ٝنُٗ ١اشت وبت٘ ي ً أَ٘ ٚايكٝوّ مبصدومل  ٠املدتِٗ ايقدوْٞ
ملًْ ٢كٌ اجلق ١ةت كٛم ايصٝور ٠يفعف قٛن٘ ٚغٝوب نك ٜر ٙيٮَٛر 52ي.
ٚيلراْ ١يف ا٫ظااى

رمي ١ايكتٌ ايعُ ل ةث دوأ ايكؽد املعداى ٚقد قفدٞ

بأْدد٘ إلراْددَ ١ددتُٗ بو٫ظددااى يف ةرميدد ١ايعُ د ل د إٔ ٜق دده إٔ قؽ د ِٖ املعدداى
ندوٕ َٓؽدرك يو متوَد يو ٫رنهدوب اجلرميد ١ايد ارنه ده بويفعدٌ ٚة ا مل ٜق ده ايكؽد
املعدداى بويكتددٌ بددٌ ث دده ايعًددِ ككددط نُدددو ٖدد ٛا ددوٍ يف ٖددا ٙايكفدد ١ٝايدد

دددٔ

بؽ رٖو  ٫ميهٔ إٔ  ٜإ املتُٗ ٕٛبو٫ظااى يف ايكتٌ ايعُ يع ّ نٛاكر أٖدِ ملٓؽدر
 ٖٛٚايكؽ املعداى ٚنوْده ايٛاقعد ١مل دور ٠ملدٔ َعرندَ ١فوة٦دْ ١عد ه بد اجلٓدو٠
وٚيد ١ايفدرب بويعؽدٞ

ٚاجملو ملًٗٝو ب أأ مبعور ٠نٚ ١َٝ٬نراظل بو٭يفوظ ثِ

()31

ؤلامام الشاقعي – ألام – مشحؼ سابو -ج -4ص.41
()31
دمحم بً الحسً الشِباوي – اإلابسىط – غالم الٌخب – 1211هـ1771 -م – ج -2ص.214
()34
نػُت حىائُت سنم ( )114لسىت 1244هـ محٌمت اسخئىاف أماهت الػاضمت – نػُت ؾير ميشىسة.
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ثِ ن٬حِ بو٭ ٟ ٜأكف ٢يف ايٓٗو ١ٜةت َٛأ املرحٚ ١َٛمل ٜق ه إٔ ٖٓوى شدوبل َعركد١
ب اي رك أٚ ٚةٛر حك ق  ِٜبُٗٓٝوي 53ي.
ٚيف حوي ١ايكتٌ امل وظر ملً ٢ا٫ةتُوب ٜ ٫عاط ايتصو ٟٚيف ايص
ةرحوي ٚةرح٘ آخدر آَد – ١أ ٚةرحد٘ أحد ُٖو َٛـدخ١

54ي

ٚاٯخدر آَد١

كً ٛةرح٘ رةٌ
55ي

أ ٚأحد ُٖو

ةو٥ف56 ١ي ٚاٯخر غري ةو٥ف ١كُوأ نوْو شٛا ٤يف ايكؽوؿ ٚاي  ١ٜ٭ٕ املت ور ايتصدوٟٚ
ٜففدد ٞةت شددكٛط ايكؽددوؿ ملددٔ املعددان ; ة ٜ ٫هددور ةرحددوٕ ٜصددتٜٛوٕ َددٔ نددٌ
ٚة٘ ٚ٭ٕ اجلدر ايٛاحد حيتُدٌ إٔ ميدٛأ َٓد٘ ر ٕٚاٯَد ١نُدو حيتُدٌ إٔ ميدٛأ َدٔ
املٛـخ ١ر ٕٚاٯَ َٔٚ ١غري اجلو٥ف ١ر ٕٚاجلو٥فد١

57ي

ٚة ا ةدر ايد عم ةرحدوي ًَٗهدوي

ٚاي عم اٯخر غري ًَٗو كُوأ كويكٛر ملًد ٟ ٢اجلدر املًٗدو ٚملًد ٢اي دوق ايتعسٜدر
ٚة ا ةر نٌ ةرح يو غري ًَٗدو كويعدوٖر إٔ ملًد ِٗٝاي ٜد ١كدإ ا ندوٕ ا٫ملتد ا ٤بتُدوي٪
خيتًف ا٭َر 58ي.
ٚق أراْه

هُ ١غرب أَوْ ١ايعوؼُ ١ؼٓعو ٤ا٫بت ا ١ٝ٥ث٬ثدَ ١دتُٗ بويتُدوي ٪يف

قتٌ اجملو ملً ٘ٝح ٝأطًل ا٭ ٍٚملً ٘ٝايٓور َٔ َص ش٘ يف ح ق ّ املتُٗوٕ ايقدوْٞ
ٚايقوي د َصددومل  ٠شددوبكَٚ ١عوؼددر ٠يً ددوْٚ ٞقفدد ٢ا هددِ بإمل د اّ املددتُٗ ايق٬ثدد١
قؽوؼ د يو كُٝددو بددرأأ احملهُدد ١املددتُٗ ايرابددال ٚاهددوَض يع د ّ نٛاة د ُٖو يف َصددر
اجلرميدددٚ ١ركدددال ا هدددِ ا٫بتد د ا ٞ٥ةت

هُددد ١اشدددتٓ٦وف أَوْددد ١ايعوؼدددُ ١كأث تددده

ايكؽوؿ يف حل املتِٗ ا٭ ٍٚايدا ٟأطًدل ايٓدور ٚملد يه ملكٛبد ١املدتُٗ ايقدوْٚ ٞايقويد
ةت ركال ر ١ٜقتٌ ملُ 59ي.
ٚةٕ ةر مخص َٔ ١ايرةوٍ رة٬ي برؼوؿ أ ٚبأْٛ ٟب َٔ ايص ٬ملُد اي كتدأثر حتد٢
َوأ ٚق برأأ ةرا أح ِٖ ٚمل نعف ةدرا اي دوق

كعًدَ ٢دٔ مل نعدف ةراحدونِٗ

()31

مجلت ألاحٍام الهػائُت السىداهُت – 1765م – ص.41
()32
اإلاىضحت :هي التي جبلـ إلى الػظم – ابً مىظىس – لسان الػشب – داس اإلاػاسف – بذون جاسٍخ ومٍان وشش – ج -4ص.111
()33
آلامت -هي التي ال ًبهى بُنها وبين الذماؽ إال حلذة -ابً مىظىس – لسان الػشب – مشحؼ سابو – ج -4ص.111
()34
الجائكت :هي الطػىت التي جبلـ الجىف – الشاصي – مخخاس الصحاح – داس الكٌش – بيروث – 1211هـ1761 -م -ج – 4ص.332
()35
ابً نذامت – اإلاؿني – مشحؼ سابو -ج -4ص .332
()36
ابً غابذًً – املحهو دمحم أمين غبذ الػضٍض -الشهير بابً غابذًً – حاشُت سد املحخاس غلى الذس املخخاس -داس الكٌش – بيروث – 1177هـ-
1775م  -ج-7ص.335
()37
نػُت حىائُت سنم ( )245لسىت 1216هـ  -محٌمت اسخئىاف أماهت الػاضمت – نػُت ؾير ميشىسة.
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ايكؽددوؿ  ٫ٚقؽددوؿ يف ايددٓفض ملًدد ٢ايددا ٟبر٥دده ةراحدد٘ ٚيهددٔ ملًٝدد٘ ايكؽددوؿ يف
اجلرا ةٕ نوٕ ممو ٜكتؾ َٓ٘ أ ٚايعكٌ 60ي.
ٚقد أث تدده احملهُدد ١ايعًٝددو بويصددٛرإ ٚاقعدد ١اظددااى أظددخوؿ يف ةرميدد ١قتددٌ يف
قفَ ١ٝركٛمل َٔ ١حه ١َٛايصٛرإ ـ اَدرأٚ ٠مخصد ١آخدر ٜٔكخهُده ملًد ٢املدتِٗ
ا٭ ٍٚبوإلمل د اّ ظددٓكوي ٭ْدد٘ بوظددر طعددٔ اجملددو ملًٝدد٘ حتددَ ٢ددسم أَعددوٚ ٙ٤حهُدده ملًدد٢
املددتِٗ ايقددوْ ٞبويص د ٔ امل٪ب د يفددرب٘ اجملددو ملًٝدد٘ بعؽددو ٙبع د إٔ طعٓدد٘ املددتِٗ ا٭ٍٚ
ٚحهُه ملً ٢ا٭ربع ١اٯخر ٜٔبويص ٔ مل  ٠ملعر شٓٛاأ يتٛاة ِٖ يف َهدوٕ ا دورث
ٚةحوطتِٗ بويك ٝف١ي 61ي َٔ اهورج َٓٚال بعفِٗ زٚة ١اجملو ملً َٔ ٘ٝاي كوب ملٓ٘ 62ي.
ٚق ٜه ٕٛا٫ظااى بفعٌ ةلوبَ ٞال كعٌ شًم كٝخهِ ملً ٢امل وظر بويكٛر ٚملًد٢
اٯخر بعكٛب ١نعسٜر ;١ٜكك ةو ٤يف قفو٤

هُ ١ةٓٛب ظرم ا٭َوْ ١ؼٓعو ٤بإٔ ٜعد ّ

املتِٗ ا٭ "..." ٍٚقؽوؼوي ظرملٝوي إلقرار ٙبكتٌ أخ ٘ٝة ٫إٔ ٜعف ٛملٓ٘ أٚيٝو ٤اي ّ كٝخد ض
ملعر شٓٛاأ َال نصً ِٝر ١ٜايعُ ايعرملٚ ١ٝا ض املتُٗ... ١ي مل  ٠أربال شدٓٛاأ يق دٛأ
املعورن ١بويرـو ٚايصهٛأ نأبصط َعورن ١يف قتٌ زٚةٗدو ٚجد ض املتُٗدوٕ ""...
 "..."ٚمل  ٠ملوّ َال ٚقف ايتٓفٝا يكٝوّ قر ١ٜٓـًٛملُٗو يف قتٌ اجملو ملً63 ٘ٝي.
ٚبع نٓوٖ ٍٚاا املٛـٛب َٚعرك ١آرا ٤ايفكٗو ٤كويا ٟأَ ٌٝةي ٘ٝأْد٘ يد ٛاظداى رةدٕ٬
أ ٚأنقر يف قتٌ ظخؾ ٚنوْه أكعومِ َتصو ١ٜٚكإْ٘ ٚةٕ نوْه رَدو ِٖ٩حكدوي ٭ٚيٝدو٤
رّ ايكتٝددٌ حص د رأ ٟمجٗددٛر ايعًُددو ٤ة ٫أْدد٘  ٜٓلدد ٞإٔ ٜ ٫صددركٛا يف قتددٌ َددٔ ٜر ٜد ٕٚ
ٚايعف ٛملُٔ ٜر ٕٚ ٜ٭ٕ ةرميتِٗ ٚاح  ٫ٚ ٠ب إٔ نتٛح ايع ايد ١يف ن ٝدل ايعكٛبد١
ة ٫إٔ ٜٛة َدٔ أحد ِٖ نؽدرف ٜٓدار بدوه ر ملًد ٢أٚيٝدو ٤ايد ّ أ ٚملًد ٢غريٖدِ ا٭َدر
اياٜ ٫ ٟصتخل َع٘ ايعف ٛيف ح ٜتٛكر ي  ٣اٯخرَ ٜٔو  ٜمل ٛيًعفٚ ٛايتصوَح
ك ٬بأط.

()41

ؤلامام الشاقعي – ألام – مشحؼ سابو -ج -4ص.46
()41
الهطُكت – حػني البِذ مً الهش وَػمل غادة في الشٍل.
()44
مجلت ألاحٍام الهػائُت السىداهُت – 1754م -ص.463
()41
نػُت حىائُت سنم ( )443لسىت 1217هـ1777 -م -محٌمت حىىب ششم ألاماهت – نػُت ؾير ميشىسة.
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ايفرب ايقوْ :ٞايكتٌ امل وظر ملً ٢ايتتوبال:
ٜكؽد بويكتددٌ امل وظددر ملًدد ٢ايتتددوبال إٔ  ٜوظددر نددٌ َددٔ املعددان ةرميدد ١ايكتددٌ يف
حوي ١اْفرار أ ٟغري جمتُع

ج ٝنتوبال اجلٓوٜدوأ ٚاحد  ٠بعد ا٭خدرٚ ٣قد نٓدوٍٚ

ايفكٗددوٖ ٤دداا ايٓددٛب َددٔ ايكتددٌ ٚن وٜٓدده آراٖ٩ددِ يف ةشددٓور املصددٛ٦ي ١ٝاجلٓوٝ٥دد ١ةت أَ ٟددٔ
املعان .
 َٔٚخ ٍ٬نٓو ٖ ٍٚداا ايفدرب ٜتفدح إٔ آرا ٤ايفكٗدو ٤ن ٓد ٢ملًد ٢ةشدٓور املصدٚ٪ي ١ٝةت
ؼوح ايفعٌ ايا ٟخيدرج اجملدو ملًٝد٘ َدٔ حهدِ ا ٝدو ٠كويفعدٌ ايدا ٟخيدرج اجملدو
ملً َٔ ٘ٝا ٝو ٖٛ ٠املعٝور ايا ٟملً ٢أشوش٘ ٜتِ ةشٓور املصٚ٪ي ١ٝةت كوملدٌ َعد

حٝد

ٖ ايفكٗو ٤ةت إٔ املصٚ٪ي ١ٝيف ايكتٌ امل وظر ملًد ٢ايتتدوبال نكدال ملًد ٢اجلٓدو ٠املتعدوق
َددو مل نددربأ ةددرا أحد ِٖ ق ددٌ ٚكددو ٠اجملددو ملًٝدد٘ أٜ ٚعًددِ بددإٔ ةددرا أحد ِٖ ٖدد ٞايد
ش ه اإلزٖوم كإ ا ق ال رةٌ  ٜاجملو ملً َٔ ٘ٝايرشس ثِ ق عٗو آخر َٔ املركدل ثدِ
َوأ اجملو ملً ٘ٝكإٕ نوْده ةراحد ١ا٭ ٍٚبر٥ده ق دٌ ق دال ايقدوْ ٞكويقدوْٖ ٞد ٛايكوندٌ
ٚح ٚ ٙملً ٘ٝايكٛر أ ٚاي ٜد ١نوًَد ١يف حويد ١ايعفدَ ٛدٔ ايكؽدوؿ ٚيد٘ ق دال ٜد ا٭ ٍٚأٚ
ْؽف اي ٚ ١ٜةٕ مل نربأ كإُْٗدو قدونٚ ٕ٬ملًُٗٝدو ايكؽدوؿ يف ايدٓفض ٚةٕ ملفدو ٚطًد
اي ٚ ١ٜة ه ملًُٗٝو 64ي.
ٚةٕ نتوبال كعٌ ملً ٢كعٌ ق ّ ا٭ق ّ كً ٛةدر ا٭ٚ ٍٚق دال ايقدوْ ٞايرق د ١كدويكٛر ملًد٢
ايقددوْٚ ٞيدد ٛأْفددا ا٭ ٍٚاملكونددٌ ثددِ أةٗددس ملًٝدد٘ آخددر كويكؽددوؿ ملًدد ٢ا٭ ٜٚ ٍٚددويس يف
ملكٛبدد ١ايقددوْٚ ٞيدد ٛق ددال أح د ِٖ  ٜد ٚ ٙاٯخددر رةًدد٘ ٚـددرب ايقويد ملٓكدد٘ قتددٌ ايكونددٌ
ٚق ال ايكوطعوٕ ٚي ٛأْفا أح ُٖو َكونً٘ ٚأةٗس ملً ٘ٝاٯخر ككٜ ٌٝكتدٌ ا٭ٜٚ ٍٚعوقد
ايقوْٚ ٞق ٌٝايعهض ٚا٭ ٖٛ ٍٚا٭ظٗر 65ي.
ٚي ٛظل ب ٓ٘ كأخرج حعٛن٘ كك عٗو كأبوْٗو َٓ٘ ثِ ـدرب ملٓكد٘ آخدر كويقدوْٖ ٞدٛ
ايكونٌ ٭ٕ ا٭ ٍٚق ٜعٝغ َقً٘ ٚايقوْٜ ٫ ٞعٝغ َقً٘ 66ي.
()42

ابً نذامت – اإلاؿني – مشحؼ سابو -ج -5ص.452
()43
الحطاب الػُني -مىاهب الجلُل – مشحؼ سابو -ج -4ص.422
()44
الؿضالي – حجت ؤلاسالم دمحم بً دمحم الؿضالي – الىسُط في اإلازهب – داس السالم للطباغت واليشش – الهاهشة – 1215هـ1775 -م – ج-4
ص.457
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ٚا٭حٓوف مل ميٝسٚا ب ظل اي ٔ ٚةخراج ا عٛرٚ ٠ب ظدكٗو َدٔ ر ٕٚةخراةٗدو
ٚيف ٖاا ةو ٤ملٓد ِٖ :ة ا ندوٕ ا يكتدٌ ملًد ٢ايتعوقد بدإٔ ظدل رةدٌ ب ٓد٘ ثدِ حد ّس آخدر
رق ت٘ كويكؽوؿ ملً ٢ا وز ٭ْ٘ ٖ ٛايكونٌ  ٫ايعوم  ٚيو بدإٔ اجملدو ملًٝد٘ قد ٜعدٝغ
بع ظل اي ٔ ة ا َو

خٝوطد٘  ٫ٚحيتُدٌ ٜعدٝغ بعد حدس رق تد٘ ملدورٚ ٠ملًد ٢ايعدوم

أرػ ايعل ٖٚاا ة ا نوٕ ايعل ممو حيتٌُ إٔ ٜعٝغ بعد َٜٛ ٙدوي أ ٚبعدم ٜد ّٛأَدو ة ا
مل ٜهٔ بع ايعل ة ٫غُراأ املٛأ ٚا٫ـ رابوأ كويكؽوؿ ملً ٢ايعدوم ٭ْد٘ ايكوندٌ
 ٫ٚـُوٕ ملً ٢ا وز ٭ْ٘ قتٌ املكت َٔ ٍٛح ٝاملعٓ ٢يهٓ٘ ٜعسر ٫رنهوب٘ ةٓوٜد ١يدٝض
مو ح َك ر 67ي.
 ٬ةراحد ١مل ٜعد بٗدو يف ايكتًد ٢ثدِ ـدرب٘ رةدٌ ـدرب ١ككتًد٘
ٚة ا ةر رة ٕ٬رةد ي
كُوأ َٓٗو َهوْ٘ كٗ ٛايكونٌ ر ٕٚاجلدورح ا٭ٚيد

ٚةٕ ملدوػ بعد ٖو َد  ٠قؽدري ٠أٚ

ط ١ًٜٛكٗ ٛظرٜو يف قتً٘ يًا ٜٔةرحو ٙأ٫ٚي ٜ ٫ٚهَٓ ٕٛفرراي بويكتٌ ة ا نوٕ َدو ْويد٘
ب٘ ةةٗوزاي ملً ٘ٝبابح أ ٚق ال حع ٠ٛأَ ٚدو يف َعٓوُٖدو أ ٚبفدرب ١ميدٛأ َٓٗدو َهوْد٘ ٫ٚ
ٜعٝغ طرك ١بع ٖو 68ي.
ٚي ٛنوٕ ةر ا٭ٜ ٍٚفف ٞةت املٛأ ٫

وي ١ة ٫أْ٘  ٫خيرج ب٘ َٔ حهِ ا ٝو٠

ٚن كَ ٢ع٘ ا ٝوَ ٠صتكرَ ٠قٌ خرم ا٭ ٍٚا٭َعو ٤ك و ٤ايقوْ ٞكفرب ملٓك٘ كويكوندٌ ٖدٛ
ايقوْ ٞ٭ْ٘ كٛأ حٝوَ ٠صتكر ٠ب ي ٌٝإٔ ملُر بٔ اه وب رـد ٞاهلل ملٓد٘ ملدو ةدر رخدٌ
ملًٝدد٘ اي  ٝد كصددكو ٙي ٓ دوي كخددرج َددٔ اجلددر

كعًددِ اي  ٝد أْدد٘ َٝدده ككددوٍ :املٗ د ةت

ايٓوط كعٗ ةيٚ ِٗٝأٚؼٚ ٢ةعٌ اه٬ك ١ةت أٌٖ ايعٛر ٣كك ٌ ايؽخوب ١ملٗ ٖٚ ٙاا
ٜعو إٔ حهِ ا ٝو ٠نوٕ بوقٝوي 69ي.
ٚي ٛنوٕ ايًداإ ةرحدو ٙاجلدرا ا٭ ٍٚاثدٓ

ثدِ أند ٢أحد ُٖو ككتًد٘ ندوٕ اٯخدر

قددون٬ي ملًٝدد٘ ايكتددٌ أ ٚايعكددٌ متوَدوي ٚنددوٕ ملًدد ٢ا٭ْ ٍٚؽددف أرػ اجلددرا
أح د ُٖو

ٚةٕ اْفددرر

ددرا كعًٝدد٘ ايكددٛر يف ةراحدد٘ اي د اْفددرر بٗددو أ ٚأرظددٗو متوَ د يو ٭ٕ ايددٓفض

ؼددورأ َتًفدد ١بفعددٌ غددري ٙكعًٝدد٘ ةراحدد٘ نوًَدد ١بويلددَ ١ددو بًلدده ٚنددايو يدد ٛةرحدد٘
()45

الٍاساوي – بذائؼ الطىائؼ – مشحؼ سابو – ج -4ص.461
()46
ؤلامام الشاقعي – ألام – مشحؼ سابو -ج -4ص.51
()47
ابً نذامت – اإلاؿني – مشحؼ سابو -ج -5ص.462
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رةدد ٕ٬ثددِ جدد٘ رةددٌ ثوي د

كويقوي د ايكونددٌ ٚملًدد ٢ا٭ٚي د َددو يف اجلددرا َددٔ ملكددٌ

ٚقٛر 70ي.
ٜٚعاط املويه ١ٝيف قتٌ اجلُومل ١بويٛاحد إٔ  ٫نتُٝدس ايفدربوأ ٚة ٫قد ّ ا٭قد٣ٛ
نُو ٜعاط ٕٛبإٔ ٜؽ ٘ ٝاجلرا يف َكتٌ جٜ ٫ ٝصت ٝال ا٭نٌ ٚايعرب أَو يدٛ
ملوػ ٚأندٌ ٚظدرب كًدٝض أَدوّ أٚيٝو٥د٘ ة ٫ايكصدوَ ١ملًد ٢أَ ٟدٔ اجلٓدوٜ ٫ٚ ٠كصدِ يف
ايعُ ة ٫ملًٚ ٢اح 71ي.
ممو ش ل ٜتفح إٔ ايكتٌ امل وظر ملً ٢ايتعوقد ٜكتفد ٞإٔ ٜهدٖٓ ٕٛدوى كدورم زَدو
ب أكعوٍ نٌ َٔ املعان يف ةرمي ١ايكتٌ ٚنهدور بُدال آرا ٤ايفكٗدو ٤بدإٔ املصدٛ٦ي١ٝ
نكددال ملًدد ٢ؼددوح ايفعددٌ ايددا ٟخيددرج اجملددو ملًٝدد٘ َددٔ حهددِ ا ٝددو ٠غددري إٔ ٖدداا ٜ ٫عفددٞ
أؼخوب ا٭ك عوٍ ا٭خر َٔ ٣املصٛ٦ي ١ٝملٔ ا٭كعوٍ اي ظورنٛا بٗو.
ٚماا كإٕ ايفكٗو ٤ق حوزٚا قؽ ايص ل بويٓص  ١يًٓعرٜوأ املختًفد ١يع٬قد ١ايصد ١ٝ
يف ايكٛاْ ايٛـع ١ٝح ٝنفُٓه آراٖ٩دِ جمُدٌ َدو قويد٘ ككٗدو ٤ايكدوْ ٕٛايٛـدع ٞيف
ٖاا اجملوٍ.
املطمب الجالح  :االشرتاك يف القتن العىد بالتشبب
ايفرب ا٭ :ٍٚايص

ا صٞ

املصأي ١ا٭ٚت :ا٫ظااى ب َكهرلَٚ ٙكهَرٙ
يك اختًف ايفكٗو ٤حد ٍٛنٛزٜدال املصدٚ٪ي ١ٝبد املهَدرلٚ ٙاملهَدرٚ ٙأنقدرِٖ ميًٝدٕٛ
ةت قتددٌ امله درلٚ ٙاملهَددر ٙكُددٔ أنددر ٙرة د٬ي ملًدد ٢قتددٌ رةددٌ ظًُ دوي قتددٌ امل وظددر ٭ٕ
اإلنراٝ ٜ ٫ ٙح ي٘ قتٌ املصًِ ظًُ يو ٜٚكتٌ املهر ٙأٜفوي ٭ٕ املهر ٙنوٯي72 ١ي.

()51

ؤلامام الشاقعي – ألام – مشحؼ سابو – ج -4ص.51
()51
الحطاب – مىاهب الجلُل لششح مخخطش خلُل – مشحؼ سابو -ج -5ص.11
()54
دمحم بً ًىسل بً أبي الهاسم – الخاج وؤلاًلُل ملخخطش خلُل – داس الكٌش -بيروث -الطبػت الثاهُت – 1176هـ1756 -م – ج -4ص,424
والذسىقي – الػالمت شمس الذًً دمحم غشقت الذسىقي ,حاشُت الذسىقي غلى الششح الٌبير ألبي البرًاث سُذي أحمذ الذسدًش -داس إحُاء
الترار الػشبي -بذون مٍان وجاسٍخ وشش – ج -2ص ,422والؿضالي – الىسُط في اإلازهب – مشحؼ سابو -ج – 4ص ,442والبهىحي :الػالمت
مىطىس بً ًىوس بً إدسَس البهىحي – ششح مىخهى ؤلاساداث -مشحؼ سابو – ج -3ص.315
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ٖٚدداا َددو ٖ د ةيٝدد٘ املويهٝددٚ ١ايعددوكعٚ ١ٝا ٓوبًدد ١ملًدد ٢ا٭رةددح يف ح د ٜ ٫ددر٣
ا٭حٓوف ايكؽوؿ يف حل املهَرل ٙ٭ْ٘ َتص

ٚيٝض َ وظريا كُٝدو ٜعد املهَدر ٙمبقوبد١
73ي

اٯيٚ ١ماا ٜفُٓ ٕٛاي  ١ٜيٛةٛر ايكتٌ َُٓٗو .
ٚملً ٘ٝكإٕ أنرلَ ٙكهًف ملًد ٢قتدٌ ظدخؾ كويكؽدوؿ ملًُٗٝدو ٭ٕ املهَدرل ٙنصد
ةت قتً٘ مبو ٜفف ٞةي ٘ٝغوي يو ٚاملهَدر ٙقتًد٘ ظًُد يو يًخفدوظ ملًدْ ٢فصد٘ ٚةٕ ؼدور ا٭َدر
ٖٚاا خ٬ف َو ْؾ ملًٝد٘ ايكدوْ ٕٛاجلٓدو ٞ٥ايصدٛراْٞ

ةت اي  ١ٜكعًُٗٝو نويعرٜه

ٚايا ٟاملترب كعدٌ املهدر ٙيف ةرميد ١ايكتدٌ َدٔ ق ٝدٌ ايكتدٌ ظد ٘ ايعُد ٚ :مداا كدٜ ٬كدوّ
ملً ٘ٝايكؽوؿ 74ي.
َٚصدٚ٪ي ١ٝقتددٌ املهدرلٚ ٙاملهددر ٜٓ ٙددل يف حويدَ ١ددو ة ا نددوٕ اجملدو ملًٝدد٘ ظخؽدوي
َعٓٝدوي أَددو ة ا مل ٜهددٔ نددايو كددإٕ ايكؽددوؿ ملًدد ٢ايكونددٌ ٚحد  ٙكددإ ا قددوٍ املهددرٙ
يًُهدددر :ٙأقتدددٌ أمحد د اي أٚ

ُد د اي أ ٚأقتدددٌ أحد د ٖدددا ٜٔككتدددٌ أحد د ُٖو كٗددداا يدددٝض

ةنراٖ دوي ٚنددايو يدد ٛقددوٍ :أقتددٌ ْفصددو ٚة ٫قتًتددو

75ي

ٚقٝددٌ ٖدداا ٜع د ةنراٖ دوي ة ا

ؼ ر َٔ قورر كٝكتٌ ب٘ ةٕ قتٌ ْفص٘ 76ي.
ٚيد ٛقدوٍ :اقدتًو ٚة ٫قتًتددو كٗداا ةندراٚ ٙةٕ أندر ٙشددٗ ٌٝؼدوك ملًد ٢إٔ ٜكهددرٙ
شددع اي ملًدد ٢قتددٌ بهددر ككتًدد٘ قتددٌ ايق٬ثدد ١٭ٕ ايكونددٌ َ وظددر ٚاٯخددرإ َتص د وٕ ةت
ايكتددٌ ملددو ٜكففدد ٞةيٝدد٘ غوي ددوي

77ي

ٚقٝددٌ ٜكتددٌ ا٭ٚ ٍٚيف َددٔ بعدد  ٙقددٜ :ٕ٫ٛككددت ٬أ٫ ٚ

ٜككت78 ٬ي.
ٚة ا أنرَ ٙهًف ملً ٢قتٌ آخر ككتً٘ كإٕ قًٓو ل ايٛقٛر ملًُٗٝو كًًدٛي ٞإٔ ٜكتدٌ
َٔ ظوَُٗٓ ٤و ٜٚأخا َٔ اٯخر ْؽف اي ٜد ١٭ُْٗدو نويعدرٜه يف ايكتدٌ ة ا نوْدو
َٔ أٌٖ ايكٛر ٚةٕ قًٓو  ٫ل ايكٛر ة ٫ملً ٢املهر – ٙاٯَر – كًًٛي ٞإٔ ٜكتً٘ ٜٚأخا
()51

الٍاساوي – بذائؼ الطىائؼ – مشحؼ سابو -ج – 4ص.464
()52
الكهشة الثاهُت مً اإلاادة ( )111مً هكس الهاهىن الجىائي السىداوي.
()53
الؿضالي – الىسُط – مشحؼ سابو – ج -4ص ,442والبهىحي :الػالمت مىطىس بً ًىوس بً إدسَس البهىحي -يشاف الهىاع – غالم الٌخب -
بيروث – بذون جاسٍخ وشش  -ج -4ص.315
()54
دمحم بً أحمذ الكخىحي – مىخهى ؤلاساداث – بذون مٍان وشش1241 -هـ4111 -م – ج -1ص.453
()55
البهىحي – يشاف الهىاع – مشحؼ سابو -ج -3ص.315
()56
الؿضالي – الىسُط في اإلازهب – مشحؼ سابو  -ج -4ص.442
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َٔ اٯخر ْؽف اي  ١ٜ٭ُْٗو نويعرٜه

غري إٔ ايكؽوؿ ٜصكط بويعد ٗ ١كٝصدكط

ملٓ٘ ٚاي  ٫ ١ٜنصكط بويع ٗ ١كٛة ملًْ ٘ٝؽفٗو 79ي.
ٚيف حويددَ ١ددو ة ا أَددر اإلَددوّ بكتددٌ رةدٌ آخددر ككتًدد٘ املددأَٛر كعًدد ٢اإلَددوّ ايكددٛر ة ٫إٔ
ٜأخا أٚيٝو ٤اي ّ اي ٚ ١ٜيٝض ملً ٢املأَٛر ملكٌ  ٫ٚقدٛر ة ٫ة ا ندوٕ املدأَٛر ٜعًدِ بدإٔ
اإلَوّ ق أَر ٙبكتً٘ ظًُ يو كدإٕ ايكدٛر ملًٝد٘ ٚملًد ٢اإلَدوّ ٚيد ٛملًدِ أْد٘ أَدر ٙبكتًد٘ ظًُد يو
ٚيهددٔ ايددٛاي ٞأنرٖدد٘ ملًٝدد٘ كددإٕ ملًدد ٢اإلَددوّ ايكددٛر يف نددٌ ا٭حددٛاٍ ٚيف املددأَٛر
املهر ٙق ٕ٫ٛأح ُٖو ملً ٘ٝايكٛر ٭ْد٘ يدٝض َدٔ حكد٘ إٔ ٜكتدٌ أحد يا ظًُد يو ٚاٯخدر ٫
قٛر يًع ٗٚ ١ملًْ ٘ٝؽف اي 80 ١ٜي.
أَو ة ا أَر ايٛاي ٫ َٔ ٞميٝس أ ٚجمْٓٛوي أ ٚمل د ٙك ايداٜ ٫ ٟعًدِ إٔ ايكتدٌ

درّ ككتدٌ

كويكؽوؿ ملً ٢اٯَر ٚنداا يد ٛندوٕ املدأَٛر ند رياي يهٓد٘ لٗدٌ ايتخدر81 ِٜي ٚة دو
ٜه ٕٛاملأَٛر َهرٖوي ة ا نوٕ  ٫ميهٓ٘ املخويف ١هٛف قتٌ اٯَر ي٘ كدإٕ مل خيدف
املأَٛر اقتؾ َٓ٘ ككط 82ي.
ٚايدددا ٟأَٝدددٌ ةيٝددد٘ ٚأ٫حعددد٘ ٖدددٚ ٛةدددٛب ايكدددٛر َدددٔ املهدددرٚ ٙاملهدددر ٙملُدد٬ي بكدددٍٛ
اجلُٗٛر ٭ٕ املهرل ٙنص

يف قتٌ ْفض

رَد ١بد ٚ ٕٚةد٘ حدل ٚاملهَدر ٙآثدر حٝوند٘

ملًد ٢حٝددو ٠ظددخؾ آخددر أ ٚأظدخوؿ آخددر ٜٔبددٌ ةٕ ايتٗددوَ ٕٚدال اجلٓددوَ ٠ددٔ ٖدداا ايك ٝددٌ
لعٌ نٌ َٔ ٜر ٜقتٌ ظخؾ إٔ ٜعُ ةت ةنرا ٙآخر ك ٝعد ْفصد٘ َدٔ ايكؽدوؿ
ٚماا نسرار ةرمي ١ايكتٌ ٜٚتع ٌ حهِ ايكؽوؿ َٔ أؼً٘ ك ٬حيؽدٌ ايدررب ٚايسةدر
ملٔ نص ٍٛي٘ ْفص٘ بوقااف َقٌ ٖا ٙا٭كعوٍ اي حرَٗو ة ٫بو ل.
املصأي ١ايقوْ :١ٝا٫ظااى ب قونٌ َٚكُصو:

()57

الىىوي – أبى صيشٍا ؤلامام ًحيى بً ششف الىىوي – املجمىع ششح اإلاهزب – مشحؼ سابو –  -16ص.7
()61
ؤلامام الشاقعي -ألام – مشحؼ سابو -ج -4ص.41
()61
اإلاشدادي – ؤلامام الػالمت غالء الذًً أبى الحسً غلي بً سلُمان اإلاشدادي – ؤلاهطاف في مػشقت الشاصح مً الخالف – مشحؼ سابو  -ج-7
ص.267
()64
الذسىقي – حاشُت الذسىقي – مشحؼ سابو -ج -2ص.422
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ة ا اظدداى ظخؽددوٕ يف قتددٌ ثوي د كأَصدده٘ أح د ُٖو ٚقتًدد٘ اٯخددر قتددٌ ايكونددٌ
ٚحك ض املوشو حت ٢ميٛأ  ٚيو يعوٖر قٛي٘ نعدوت :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ

(البق – .)918

َٚو ر ٟٚملٔ ملُر بٔ اه وب رـ ٞاهلل ملٓ٘ إٔ ايرش ٍٛؼدً ٢اهلل ملًٝد٘ ٚشدًِ قدوٍ:
املتد د  ٣بويكتدددٌ كٝكتدددٌ ٚاملُصدددو املتد د  ٣بدددو

ض كٝخد د ض ةت إٔ ميدددٛأٖٚ .ددداا رأٟ

ا٭حٓددوف ٚايعددوكع ١ٝيف ا٭ظٗددر ٚا ٓوبًدد ١يف رٚاٜدد١

83ي

ٜٚكدد ٍٛايعددوكع :ٞة ا حدد ض

ايرةددٌ يًرةددٌ رة د٬ي أ ٟبهتددوف أ ٚربددط اي ٝد  ٜٔأ ٚةَصددونُٗو أ ٚةـ د ومل٘ يدد٘ ٚركددال
ٝتد٘ ملددٔ حًكد٘ ككتًدد٘ اٯخددر قتدٌ بدد٘ ايكونددٌ  ٫ٚقتدٌ ملًدد ٢ايددا ٟح صد٘  ٫ٚملكددٌ ٜٚعددسر
ٚحي ضي 84ي.
ٚقدددوٍ املويهٝددد :١يف ايرةدددٌ ٜكُصدددو ايرةدددٌ يًرةدددٌ كٝفدددرب٘ كُٝدددٛأ َهوْددد٘ ةٕ
أَصه٘ ٜ ٖٛٚر ٣أْ٘ ٜر ٜقتً٘ قت ٬بد٘ مجٝعد يو ٚةٕ أَصده٘ ٖٚدٜ ٛدر ٣أْد٘ ة دو ٜرٜد
ايفرب ممو ٜفرب ب٘ ايٓوط كإْ٘ ٜكتدٌ ايكوندٌ ٜٚكعوقد املُصدو أظد ايعكٛبدٜٚ ١صد ٔ
شددٓ ١٭ْدد٘ أَصدده٘ ٜ ٫ٚهدد ٕٛملًٝدد٘ ايكتددٌ ٚنددايو ايد اٍ ايددا ٟيدد ٫ٛر٫يتدد٘ َددو قتددٌ
امل ي ٍٛملً ٘ٝقٝوشوي ملً ٢املُصو 85ي.
ًٜٚخددل بوملُصددو ةٕ نتَّددف ةْصددوٕ ٚطرحدد٘ يف أرري َص د ع ١أٚ ٚاأ حٝددوأ ككتًتدد٘
كخهُدد٘ حهددِ املُصددو

86ي

ٚندداا يدد ٛكددتح كُدد٘ ٚشددكو ٙاٯخددر ل دوي كٝككتددٌ ايصددوقٞ

 ٬يٝكتًد٘ كٗدرب ايرةدٌ كأررند٘ آخدر
ٜٚكخ ض املُصو حتد ٢املدٛأ أ ٚن دال َكهًدف رةد ي
كك ددال رةدددٌ كخ صدد٘ كأررنددد٘ ككتًدد٘ قتدددٌ ايكونددٌ ٚأقٝدد َددٔ املُصدددو ٚحدد ض حتددد٢
ميٛأ

87ي

َٚفٗ ّٛايه ّ٬أْ٘ ٜهتف ٢ج ض املُصو حت ٢املٛأ ٚيٝض ملًٝد٘ رٜد ١بعد

()61الٍاساوي – بذائؼ الطىائؼ – مشحؼ سابو -ج -4ص ,464والشيراصي -ؤلامام أبى إسحام إبشاهُم بً غلي بً ًىسل الكيروص آبادي الشيراصي
– اإلاهزب في قهه ؤلامام الشاقعي – داس الكٌش – بيروث – بذون جاسٍخ وشش -ج -4ص ,155والضسيش ي – ششح الضسيش ي – مشحؼ سابو-
ج -4ص ,411واإلاهذس ي – غبذ الشحمً بً إبشاهُم اإلاهذس ي – الػذة ششح الػمذة – مؤسست نشطبت – ا لهاهشة – 1214هـ1771 -م-
ج -4ص.514
()62
ؤلامام الشاقعي – ألام – مشحؼ سابو -ج -4ص.24
()63
ابً غبذ البر – ًىسل بً غبذ هللا بً دمحم بً غبذ هللا بً غبذ البر -الاسخزًاس – داس نخِبت للطباغت واليشش – بيروث – 1212هـ1771 -م –
ج -43ص -435والحطاب الػُني – مىاهب الجلُل – مشحؼ سابو – ج -4ص.424
()64
الذسىقي -حاشُت الذسىقي – مشحؼ سابو -ج -2ص.424
()65
اإلاشدادي – ؤلاهطاف – مشحؼ سابو -ج -7ص.237
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يددو  ٫ٚغريٖددو نُددو أْدد٘  ٜعددِ ٜٚصددكٚ ٢قٝددٌ حيدد ض ملددٔ اي عددوّ ٚايعددراب حتدد٢
ميٛأ

88ي

ٚا٭ؼح ٖ ٛا٭ ٍٚ٭ْ٘ ة ا مل  ٜعِ ٜٚصدكَ ٢دوأ حٝد ٜ ٫د  ّٚطد٬ٜٛي حتد٢

نسٖل رٚح٘.
ٚايا ٟأَ ٌٝةيٚ ٘ٝاختدورٖ ٙد ٛرأ ٟاملويهٝد ٚ ١يدو ة ا ندوٕ املُصدو ٜعًدِ أْد٘ ٜرٜد
قتًدد٘ كإُْٗددو ٜككددت ٕ٬قؽوؼدد يو حٝدد ؼددور املُصددو َعددورن يو يف ةرميدد ١ايكتددٌ ايعُدد
ايع ٚإ أَو ة ا مل ٜهٔ ٜعرف بٓ ١ٝايكتٌ ي  ٣ايكونٌ كٗداا ٖد ٛجمدوٍ ن ٝدل ا د ٜ
ايعرٜف ٚا٭قرب ةت نفصريٚ ٙاهلل أملًِ.
ايفرب ايقوْ :ٞايص

ايعرملٞ

ٖ د املويهٝددٚ ١ايعددوكعٚ ١ٝا ٓوبًدد ١يف ةح د  ٣ايددرٚاٜت بددإٔ ايكؽددوؿ ٖدد ٛملكٛبدد١
املعدددان يف ظدددٗور ٠ايدددسٚر املاندد ملًٗٝدددو قتدددٌ ظدددخؾ أ ٚأظدددخوؿ ة ا َدددو نوْددده
ظٗورنِٗ قو ١ُ٥ملً ٢ايعُ ايع ٚإ أَو ة ا ظٗ ٚا ملً ٢رةٌ مبو ٜٛةد ايكتدٌ أ ٚايك دال
بلري حل ِٖٚ

 ٕٛ٦كإٕ ملً ِٗٝر ١ٜايكتٌ اه أ نٛزب حص مل رِٖ كً ٛظدٗ ةثٓدوٕ

ملً ٢رةدٌ بويكتدٌ ككتدٌ بعدٗورنُٗو بلدري حدل ثدِ رةعدو ملدٔ ظدٗورنُٗو ندوٕ حهُُٗدو
حهِ ايعرٜه يف ايكتٌ كإ ا نوْو َتعُ  ٜٔكويكٛر ٚةٕ نوْو

 ٦كوي 89 ١ٜي.

ٚق اشت ٍ مجٗٛر ايفكٗو ٤مبو ر ٟٚملٔ اإلَوّ ملًد ٞرـد ٞاهلل ملٓد٘ إٔ رةًد ظدٗ ا
ملًدد ٢آخددر ملٓ د  ٙملًدد ٢أْدد٘ شددرم كك عدد٘ ثددِ رةعددو ملددٔ ظددٗورنُٗو ككددوٍ ملً :ٞيدد ٛأملًددِ
أْهُو ملُ متو يك عه أٜ ٜهُوي ٚغرَُٗو اي 90 ١ٜي.
ٚيدد ٛظددٗ اثٓددوٕ ملًدد ٢ثوي د بكؽددوؿ – أ ٟمبددو ٜٛة د ملًٝدد٘ ايكؽددوؿ َددٔ ْفددض أٚ
طرف أ ٚشرق ١ككتٌ أ ٚق دال بدأَر ا دونِ بٓدو ً ٤ملًد ٢ظدٗورنُٗو ثدِ رةعدو ملٓٗدو ٚقدو٫
نعُ ْو ايهاب كٗٝدو ٚملًُٓدو أْد٘ ٜكتدٌ بٗدو أ ٚقدوٍ ندٌع نعُدهك ايهداب أ ٚزار  ٫ٚأملًدِ
حوٍ ؼوحم يسَُٗو ايكؽوؿ كإٕ ملف ٞملٓ٘ ك ٜدَ ١لًعد ١يتصد ُٗو ةت ةٖ٬ند٘ مبدو
()66

البهىحي -يشاف الهىاع – مشحؼ سابو – ج -3ص.317
()67
غلِش – الػالمت الشُخ دمحم أحمذ غلِش – ششح مىح الجلُل غلى مخخطش الػالمت خلُل ,مشحؼ سابو – ج -2ص ,467والىىوي – ششح
اإلاهزب – مشحؼ سابو – ج -17ص ,6والبهىحي – يشاف الهىاع – مشحؼ سابو – ج -3ص ,411وابً نذامت – اإلاؿني – مشحؼ سابو –
ج -7ص.361
()71
البخاسي
البخاسي
البخاسي
–ج-4
الجػكي -صحُح
 ؤلامام الحاقظ أبى غبذ هللا دمحم بً إسماغُل بً إبشاهُم بً اإلاؿيرة بً بضدوٍهؤلامام
ص.21
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ٜكتددٌ غوي دوي ٚيدد ٛقددوٍ أح د ُٖو نعُ د أ أْددو ٚؼددوحم ٚقددوٍ اٯخددر أخ ددأأ ٚأخ أْددو أٚ
نعُ د أ ٚأخ ددأ ؼددوحم قتددٌ ا٭ ٍٚإلقددرارٙ

91ي

نددايو ا ددوٍ بويٓصدد  ١يًُددسنٝ

ٚايكوـ ٞكِٗ يف حهِ ايعٗٛر ة ا َو نعُ ٚا قتٌ املعٗٛر ملًٝد٘ ٚملًد ِٗٝايكتدٌ يتصد ِٗ
يف امدد٬ى مبددو ٜكتددٌ غوي دوي َٛٚة د ايكتددٌ َكرن د َددٔ ايرةددٛب ٚايتعُ د َددال ايعًددِ ٫
ايهاب ٚملً ٢يو ي ٛنٝكٓو نابِٗ بإٔ ظوٖ ْو املعٗٛر بكتً٘ حٝوي ك ٬قؽوؿ جلٛاز
مل ّ نعُ ِٖ ٚي ٛقوٍ ايعد وٖ إ مل ْعًدِ أْد٘ ٜككتدٌ بعدٗورنٓو أ ٚمل ْعًدِ ق د ٍٛظدٗورنٓو
ٚة ددده رٜددد ١ظد د ٘ ايعُدد يف َومُدددو ةٕ مل نؽدد قُٗو ايعوقًدددٖٚ ١ددداا ة ا أَهدددٔ ق دددٍٛ
ؼ قُٗو ة ا نوْو قرٜم ملٗ بوإلش ّ٬أْ ٚعأ ب ور ١ٜبع ٠ ٝملٔ ايعًُو92 ٤ي.
ٚي ٛأقر ايٛي ٞايا ٟبوظر ايكتدٌ بعًُد٘ بهداب ايعدٗٛر ٚنعُد قتًد٘ كعًٝد٘ ايكؽدوؿ
ٚح  ٙ٭ْ٘ بوظدر ايكتدٌ ملُد يا بلدري حدل كدإٕ أقدر ايعدوٖ إ ٚايدٛيٚ ٞا دونِ مجٝعد يو
بويهدداب ٚايتعُد

كعًدد ٢ايددٛي ٞامل وظددر بويكتددٌ ايكؽددوؿ ٚحد  ٙمل وظددرن٘ ايكتددٌ ملُ د اي

مل ٚاْ يو ٚيتص ِٗ ةت يو نوي اكال َال ا وكس أَو ة ا بوظر ايكتٌ ٚنٝدٌ ايدٛي ٞكدإٕ
نوٕ ملوملوي كعً ٘ٝايكؽوؿ ٚي ٛرةال ايٛيٚ ٞايعٗٛر ـُٓ٘ ايٛيٚ ٞح  ٙمل وظرن٘ ايكتٌ
ٚي ٛقوٍ بعفِٗ ملُد ْو ٚبعفدِٗ أخ أْدو كد ٬قدٛر ملًد ٢املتعُد ٚملًٝد٘ حؽدت٘ َدٔ اي ٜد١
امللًعٚ ١املخ  ٧حؽت٘ َٔ اي  ١ٜاملخفف93 ١ي.
ٚيًُويه ١ٝرأ ٟبع ّ نلر ِٜايعٗٛر يف حوي ١ةقرارُٖو بويلًط ة ي ٛغرّّ ايعدٗٛر يف
حويدد ١اه ددأ يعسكددٛا ملددٔ أرا ٤ايعددٗور٠

94ي

ٚملٓ د ا٭حٓددوف ٜ ٫كددتؾ َددٔ ايعددٗٛر ٚةٕ

ملُ ٚا ة ا َو قف ٢ايكوـ ٞبٓو ٤ملً ٢نًو ايعٗورٚ ٠قتٌ املعٗٛر ملً ٘ٝثِ رةعو أ ٚرةعدٛا
ملٓٗو ٚة و نًسّ اي  ٚ ١ٜيو ٭ٕ ايعٗورٚ ٠قعه نص وي ةت ايكتٌ بُٓٝدو ايكؽدوؿ ٜتعًدل
بويكتٌ َ وظر ٫ ٠نصد يو ٚملٓد أبدٜٛ ٞشدف إٔ ايعدٗٛر ٜفدُٓ ٕٛاي ٜد ١يدٛي ٞايكتدٌ ٭ٕ
ايعٗور ٠ةن٬ف يًٓفض اي نؽري ممًٛن ١يٛي ٞايكتْ ٖٞٚ ٌٝفضع نصو ٟٚأيف رٜٓور 95ي.
()71

الششواوي والػبادي – غبذ الحمُذ الششواوي وأحمذ بً ناسم الػبادي – حىاش ي الششواوي وابً ناسم الػبادي غلى جحكت املحخاج إلى
ششح اإلانهاج – داس الٌخب الػلمُت – بيروث – بذون جاسٍخ وشش – ج -11ص.13
()74
الشملي – الشُخ شمس الذًً دمحم بً أحمذ بً حمضة بً شهاب الذًً الشملي اإلاىىفي اإلاػشوف بالشاقعي الطؿير – نهاًت املحخاج إلى ششح
اإلانهاج -مشحؼ سابو -ص.32
()71
البهىحي -يشاف الهىاع – مشحؼ سابو -ج3ص  ,311وابً مكلح -الكشوع – مشحؼ سابو -ج -3ص.443
()72
غلِش – ششح مىح الجلُل – مشحؼ سابو -ج -2ص.467
()73
الحطاب الػُني – مىاهب الجلُل – مشحؼ سابو -ج -4ص.411
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ٚايك ٍٛاملختور ايا ٟأرةخ٘ ٖ ٛق ٍٛمجٗٛر ايفكٗو ٤٭ْد٘ ٚةٕ ندوٕ ايكتدٌ َدٔ ق ٝدٌ
ايتص

 ٫امل وظر ٠ة ٫إٔ ْ ١ٝةزٖوم ايٓفض اي

حرَٗو اهلل َٛةدٛرٚ ٠قد اٛيده ايٓٝد١

ةت كعددٌ ةةراَددٖٚ ٞدد ٛايعددٗور ٠اي د نرن د ملًٗٝددو ةزٖددوم ايددرٚ

نُددو إٔ مل د ّ ايكددٍٛ

بويكؽددوؿ  ٜد كال بعددم ايٓددوط ةت نعددوط ٞظددٗور ٠ايددسٚر يًددتخًؾ َددٔ املعددٗٛر ملًددِٗٝ
ٚند ٕٛايعددٗٛر يف أَددوٕ َددٔ ةْددساٍ حهددِ ايكؽدوؿ ايددا ٟظددرب يٝهدد ٕٛحٝددو ٠يًٓددوط
ٚاهلل أملًِ.
ايفرب ايقوي  :ايص

ايعريف:

نٓو ٍٚايفكٗو ٤اه ٖاا ايفرب نك  ِٜاي عوّ املصُ ّٛأَ ٚدو ندوٕ يف حهُد٘ يف
َصأيت ا٭ٚت :حو٫أ ٚةٛب ايكؽوؿ ٚايقوْ :١ٝحو٫أ مل ّ ٚةٛب ايكؽوؿ.
املصأي ١ا٭ٚت :ا و٫أ اي

ل كٗٝو ايكؽوؿ:

ٖ املويه ١ٝةت ملكوب َٔ ق ّ طعوَوي َصدَُٛوي يلدري ٙملدومل بد٘ بعكٛبد ١ايكؽدوؿ
كإ ا ق َّّ ظخؾ طعوَوي أ ٚظرابوي أ ٚي وشوي ةت ظخؾ آخر ٜ ٫عدرف أْد٘ َصدُ ّٛكتٓوٚيد٘
كإٕ ملً َٔ ٢ق َ٘ ايكٛر شٛا ً٤أنوٕ املتٓو ٍٚؼلرياي أّ ن رييا ٚأ كٛا بايو رَ ٞح١ٝ
أ ٚثع وٕ ملً ٢ظخؾ شٛا ٤نوْه ملً ٢ق ٝا ٝو ٠أّ َٝت ١أّ نوْه ند ري ٠ظدأْٗو إٔ
نكتٌ كإ ا َوأ َٔ رَٝده ملًٝد٘ ك ٝد ايكدٛر َدٔ ايراَد ٞشدٛاَ ٤دوأ َدٔ يد غتٗو أّ َدٔ
اهٛف ٚشٛا ٤أنوٕ ايراَ ٞملً ٢شد  ٌٝاملدسا ٚايًعد أّ ايعد اٚ ٠ٚايعد ٚإ ٚندايو
ٚة ايكٛر َٔ ايراَدٞ

ٝد ١ؼدلري ٠أَٝ ٚتد ١ملًد ٢ظدخؾ كُدوأ ة ا ندوٕ ايراَد ٞملًد٢

ش  ٌٝايع ا96 ٠ٚي.
ٚقوٍ ايعوكع :١ٝايكٛر يف حدل َدٔ ـدَّٝف ب عدوّ َصدُ ّٛؼد  ٝيو أ ٚجمْٓٛد يو أ ٚأمل ُٝد يو
ٜددر ٣طوملدد ١أَددر ٙ٭ْدد٘ أجلددأ ٙةت يددو شددٛا ٤قددوٍ ٖدداا َصددُ ّٛأّ ٖٚ ٫ددِ ٜكٝصددٖ ٕٛدداا
بوإلنرا ٙ٭ٕ يف يو نلرٜريا ملً ٢اٯندٌ ٚيد ٛأندر ٙملًٝد٘ ظدخؾ آخدر ٖٚدٜ ٫ ٛعدرف
أْ٘ َصُ ّٛكأنً٘ أ ٚظرب٘ كُوأ كويكٛر ملً ٢املهرٚ ٙي ٛأقُٝده بٓٝد٘ بدإٔ َدو أمل دوٙ
َٔ ايصِ ٜكتٌ غوي وي ٚارمل ٢ايكونٌ مل َ٘ كويكٛر ٚأَو ة ا مل نكِ ب ١ّٓٝؼ م ب97 ُ٘ٓٝٝي.
()74

الذسىقي ,حاشُت الذسىقي -مشحؼ سابو -ج -2ص.422
()75
الششواوي والػبادي – الحىاش ي – مشحؼ سابو -ج -11ص.15
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ٚقددوٍ ا ٓوبًدد :١ة ا شددكو ظددخؾ لدوي ٯخددر ٜ ٫عددرف املكتدد ٍٛبدد٘ أ ٚخً دد٘ ب عددوّ ثددِ
أطعُ٘ ةٜو ٙأ ٚخً د٘ ب عدوّ أنًد٘ ٖٚدٜ ٫ ٛعًدِ كأنًد٘ كُدوأ كعًٝد٘ ايكدٛر ة ا ندوٕ
يو ايصِ َقً٘ ٜكتٌ غوي وي ٚشٛا ً٤أنوٕ املكتَ ٍٛهًفوي غري ملدومل أّ ؼدلرياي أّ جمْٓٛدوي
ٚةٕ نددوٕ ملددومل ٭ْدد٘  ٫ملددرب ٠بفعًددُٗو ٚندداا ة ا خً دد٘ ب عددوّ ْفصدد٘ كأنًدد٘ ةْصددوٕ
بإ ْ٘ يسَ٘ ايكٛر ٚة ا ارَّمل ٢مل ّ ملًُ٘ بإٔ ايصِ قوندٌ كدٜ ٬ككتدٌ ٚقٝدٌ ٜككتدٌ ٚقٝدٌ ٫
ٜكتٌ ة ا نوٕ َقً٘ لًٗ٘ 98ي.
ٚق اشت ٍ ايعًُو ٤ملًٚ ٢ةٛب ايكؽوؿ يف حل َٔ قد ّ طعوَدوي َصدَُٛوي مبدو رٟٚ
إٔ ٜٛٗر ١ٜأنه ايٓم ؼً ٢اهلل ملًٝد٘ ٚشدًِ بعدوَ ٠صدُ ١َٛكأندٌ َٓٗدو ايدٓم ؼدً ٢اهلل
ملًٚ ٘ٝشدًِ ٚبعدري بدٔ ايعد ٤٬كًُدو َدوأ بعدري أرشدٌ ةيٗٝدو ايدٓم ؼدً ٢اهلل ملًٝد٘ ٚشدًِ
كوملاكه كأَر بكتًٗوي 99ي.
املصأي  ١ايقوْ :١ٝحو٫أ مل ّ ٚةٛب ايكتٌ
ا٭حٓددوف ٜٛ ٫ة دد ٕٛايكددٛر يف ايكتددٌ بويتصد

ٚة ددو ٜٛة دد ٕٛاي ٜدد ١ملًدد ٢ايعوقًدد ١يف

حويددَ ١ددو ٜدد٪ةر اجلددوْ ٞملًدد ٢اجملددو ملًٝدد٘ ةلددوراي ٚأَددو ا ددو٫أ ايد ٜعددسر كٗٝددو َكد ّ
اي عوّ املصدُ ّٛكٗد ٞحويدَ ١دو ة ا ركدال اجلدوْ ٞيًُ دو ملًٝد٘ لد يو كأنًد٘ ٚمل ٜعًدِ أْد٘
َصُ ّٛكُوأ ك ٬ل ايكؽوؿ  ٫ٚاي ٚ ١ٜة و حي ض ٜٚعسر املك ّ ٚنايو ة ا ركدال
ب٘ يف ظرب٘ كعرب٘ َٚوأ ك ٬قؽوؿ  ٫ٚرٜد ١٭ْد٘ ظدرب بوختٝدور ٙة ٫إٔ ايد كال خ ملد١
ك ٬ل ة ٫ايتعسٜر ٚا٫شتلفور 100ي.
ٚبويٓص  ١يًخو٫أ اي

 ٜٗ ٫ر كٗٝو َٔ نٓو ٍٚلوي أ ٚطعوَوي َصدَُٛوي كُٓٗدو حويدَ ١دو

ة ا نوٕ املتٓو ٍٚملوملوي بويصِ  ٖٛٚبويس ملوقٌ ك ٬ـُوٕ ملًد ٢املكد ّ ٜٚعتدرب نُدٔ قد ّ
ةي ٘ٝشهٓٝوي ككتٌ بٗو ْفص٘ ٚناا ة ا خًط ايصِ ب عوّ ْفص٘ كأنً٘ كٗد ر ٭ْد٘ قتدٌ

()76

ابً مكلح – الكشوع – مشحؼ سابو – ج -3ص.442
()77
ؤلامام أبى داود – ؤلامام الحاقظ سلُمان بً ألاشػث السجسخاوي ألاصدي – سنن أبي داود – داس الحذًث للطباغت واليشش – بيروث –
1751م – ج -4ص -141حذًث ( ,)4623قاإلمام أحمذ بً حىبل الشِباوي  - -اإلاسىذ – اإلاٌخب ؤلاسالمي – بيروث – 1211هـ1771 -م-
ج -1ص -113حذًث (.)4563
()111
بذون
مٍان وجاسٍخ وشش – الطبػت الثاهُت
الضٍلعي – غثمان بً غلي الضٍلعي – جبُين الحهائو ششح ينز الذنائو – داس الٌخاب ؤلاسالمي –
– ج -4ص.111
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ْفص٘ ًٜٚخل بايو مل ّ ملًِ َك ّ اي عوّ املصُ ّٛبأْد٘ ندايو ٚيد ٛقدوٍ يعوقدٌ ندٌ
ٖاا اي عوّ ٚب٘ شِ كأنً٘ ك ٬قؽوؿ  ٫ٚر101 ١ٜي.
ٚايا ٟأرةخ٘ ٖ ٛق ٍٛاملويهٚ ١ٝا ٓوبً ١يف ةْساٍ ملكٛب ١ايكؽوؿ يف حل ندٌ َدٔ
ق ّ بكؽد لد يو أ ٚطعوَد يو َصدُ َٛيو ةت ظدخؾ ٜ ٫عدرف أْد٘ َصدُ ّٛطوملدو ٜكتدٌ يدو
ايصِ غوي يو متعد ٝيو َدال كعدٌ ايدٓم
ايٛٗٝر ١ٜاي

ُد ؼدً ٢اهلل ملًٝد٘ ٚشدًِ ملٓد َو أَدر بكتدٌ املدرأ٠

ٚـعه ايصِ يف ايعوٚ ٠نأنٝد يا ملًد ٢حرَد ١ايٓفدٛط حتدٜ ٫ ٢تخدا يدو

رٜع ١إلزٖوقٗو ٚاهلل أملًِ.
ايفرب ايرابال :اظااى ش

 َٚوظر:

اختًفدده آرا ٤ايفكٗددو ٤يف ٖدداا املٛـددٛب كُددِٓٗ َددٔ لعددٌ ايكددٛر أ ٚايفددُوٕ َكؽددٛراي
ملً ٢امل وظر ر ٕٚاملتص
َٛةٛريا يف ايص

 َٔ َِٗٓٚلعً٘ يف حل امل وظدر ٚاملتصد

طوملدو ندوٕ ايتعد ٟ

ٚامل وظر حٝد ٜدر ٣ا ٓفٝد ١إٔ ايفدُوٕ ٜكتؽدر ملًد ٢امل وظدر كًدٛ

ٚـال رةٌ ح ريا يف اي رٜل كتعقر ملًٝد٘ رةدٌ كٛقدال يف ب٦در حفرٖدو آخدر كويفدُوٕ ملًد٢
ٍّ َٓ٘ كهوٕ ايفدُوٕ ملًٝد٘ ٜ ٫ٚهد ٕٛايفدُوٕ ة ٫ة ا َدوأ
ٚاـال ا ر ٚايٛـال نع
ايٛاقدال يف اي ٦در َدٔ ايٛقدٛب أَددو ة ا َدوأ ايٛاقدال ةٛملدوي أ ٚمل عدوي كد ٬ـدُوٕ ٭ْد٘ َددوأ
ملعٓ ٢يف ْفص٘ ٚقوٍ أبٜٛ ٛشف ةٕ َوأ ةٛملوي ك ٬ـُوٕ ٚةٕ َوأ غُوي ـُٔ ٭ٕ ايلِ
ش ٘ ايٛقٛب ٚقوٍ

ُ ايع ٝوْ ٖٛ ٞـؤَ يف ايٛة ٙٛنًٗو ٭ْ٘ ة و حد ث بصد

ايٛقٛب ٜٚه ٕٛايفُوٕ ملٓ ا٭حٓوف بوي  ١ٜملً ٢ايعوقً ١ؼٝوْ ١يًٓفض 102ي.
ٚقويدده املويهٝدد :١ة ا اةتُعدده امل وظددرٚ ٠ايص د
ٚاملتص

كويكؽددوؿ ملًدد ٢نددٌ َددٔ امل وظددر

 ٫ٚخيتؾ بٛاح َُٓٗو نُٔ حفر ب٦راي يٝكال كٝد٘ ظدخؾ َعد كٛقدف ملًد٢

ظفريٖو كررا ٙغري ا وكر 103ي.
ٚقددوٍ ايعددوكعٚ ١ٝا ٓوبًدد :١ةٕ امل وظددر ٠نك ددال ايص د

كددإ ا أيكدد ٢ظددخؾ رةد٬ي َددٔ

ظوٖل كتًكو ٙآخر بصٝف ككتً٘ كويكؽوؿ ملًدَ ٢دٔ قتًد٘ ٭ْد٘ كدٛأ حٝوند٘ ق دٌ املؽدري
()111

ابً مكلح – الكشوع – مشحؼ سابو -ج -3ص.442
( )114الٍاساوي – بذائؼ الطىائؼ – مشحؼ سابو -ج -4ص ,115وابً الهمام -الػالمت يماُ الذًً دمحم بً غبذ الىاحذ السُىس ي اإلاشهىس
بالٌماُ بً الهمام – ششح قخح الهذًش غلى الهذاًت – داس إحُاء الترار الػشبي – بيروث – بذون جاسٍخ وشش – ج -7ص.42
()111
الذسىقي -حاشُت الذسىقي – مشحؼ سابو -ج -2ص.144
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ةت حوٍ ايٝأط َٓٗو كأظ ٘ َو ي ٛرَو ٙةْصدوٕ بصدِٗ قوندٌ كك دال آخدر ملٓكد٘ ق دٌ ٚقدٛب
ايصِٗ أ ٚأيك ٢ملً ٘ٝؼخر ٠كأطور آخر رأش٘ بويصٝف ق ٌ ٚقٛملٗو ملً ٘ٝكهدوٕ ايفدُوٕ
ملًدد ٢امل وظددر نو ددوكر ٚايدد اكال

104ي

 ٫ٚكددرم بدد رأ ٟايعددوكعٚ ١ٝا ٓوبًدد ١يف نعًددل

ايكؽوؿ ٚاي  ١ٜبومل وظر ٠غري إٔ ايعوكعٜ ١ٝفٝف ٕٛبإٔ ايفدُوٕ ٜهد ٕٛملًد ٢امل وظدر
ة ا ةوز إٔ ٜصدًِ اجملدو ملًٝد٘ َدٔ ايصد

كدإٕ رَدوَ ٙدٔ ظدوٖل كوشدتك ً٘ رةدٌ بصدٝف

كك َّْ ٙؽف ْعرْو كإٕ نوٕ َٔ ظوٖل لدٛز إٔ ٜصدًِ َٓد٘ ايٛاقدال ٚةد ايفدُوٕ ملًد٢
ايكوطال ٭ٕ ايراَ ٞنوجلور ٚايكدوطال نويداابح ٚةٕ ندوٕ َدٔ ظدوٖل ٜ ٫صدًِ ايٛاقدال
َٓ٘ كفٚ ٘ٝةٗوٕ:
أح ُٖو :ل ايفُوٕ ملًُٗٝو ٭ٕ نٌ ٚاح َُٓٗو ش

يلن٬ف.

ٚايقددوْ :ٞإٔ ايفددُوٕ ملًدد ٢ايكددوطال ٭ٕ ايرَددٜ ٫ ٞهدد ٕٛش د وي يًتًددف ة ٫ة ا ٚقددال ملًدد٢
ا٭رري ٖٓٚو مل ٜكال ملًٗٝو.
ٚي ٛحفر ب٦راي يف اي رٜل ٚٚـال آخر ح راي كعقدر رةدٌ بدو
ٚة ايفدُوٕ ملًدٚ ٢اـدال ا

ر ٚٚقدال يف اي ٦در كُدوأ

در ٭ْد٘ ٖد ٛايدا ٟأيكدو ٙيف اي ٦در كؽدور نُدو يد ٛأيكدوٙ

بٚ ٙ ٝةٕ نوٕ ٚـال رةٌ ح راي يف اي رٜل ك كع٘ رةٌ ملًٖ ٢داا ا
ايفُوٕ ملً ٢اي اكال ٭ٕ اي اكال َ وظر ٚٚاـال ا

ر ؼوح ش

در كُدوأ ٚةد

105ي.

ٚايددا ٟاختددور ٙإٔ َدداٖ املويهٝدد ١نددوٕ أظ د حرؼ دوي ملًدد ٢أرٚا ايع ددور َددٔ خددٍ٬
ةقدددرارِٖ يعكٛبددد ١ايكؽدددوؿ يف حدددل امل وظدددر ٚاملتصد د
اإلشٚ ّ٬ة ا اةتُال ايص
ا٭ :ٍٚإٔ ٜلً د ايص د

ٖٚددداا ٜٛاكدددل حرَددد ١ايد د َو ٤يف

َال امل وظر ٠كإٕ ا٭َر  ٫خيرج ملٔ ث٬ث ١أَٛر:

امل وظددر ٠نُددو يدد ٛظددٗ ظددٗٛر ايددسٚر ملًدد ٢ظددخؾ مبددو ٜٛة د

ا دد ككتًدد٘ ايكوـددد ٞأ ٚاجلدد٬ر أ ٚمبدددو ٜٛةدد ايكؽددوؿ ككتًددد٘ ايددٛاي ٞأٚ ٚنًٝددد٘
كٝهدد ٕٛايكؽددوؿ ٖٓددو ملًدد ٢ايعددٗٛر ر ٕٚايددٛايٚ ٞايكوـددَٚ ٞددٔ ٜٛٓبُٗددو  ٚيددو ٭ٕ
امل وظر ٠يٝصه مل ٚاْوي بُٓٝو ايص

 ٖٛٚايعٗورٜ ٠ع مل ٚاْوي.

()112

الىىوي -املجمىع ششح اإلاهزب -مشحؼ سابو -ص -17ص.13
()113
هكس اإلاشحؼ السابو -ج -17ص.13
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َلًٛب دوي بومل وظددر ٠نُددو ة ا رَدد ٢اجلددوْ ٞظخؽ دوي َددٔ ظددوٖل

كتًكددو ٙآخددر بصددٝف ككد ْ ٙؽددف أ ٚـددرب رق تدد٘ ق ددٌ ٚؼددٛي٘ ا٭رري كويكؽددوؿ ٖٓددو
ملً ٢ايكور  ٫ٚظ ٤ٞملً ٢املًكٚ ٞق ٌٝل ملً ٘ٝايفُوٕ بوملوٍ ككط  ٚيدو ٭ٕ ايصد
نوٕ َلًٛبوي.
ايقوي  :إٔ  ٜعت ٍ ايص

ٚامل وظرٜٚ ٠فدرب ايفكٗدوَ ٤قدو ي ٫ملًد ٢يدو بدوإلنرا ٙحٝد

ٜكدد ٍٛأنقددر ايفكٗددو ٤بكتددٌ امله درلٚ ٙاملهددر ٙ٭ٕ ا٭ ٍٚنص د
ٚ٭ٕ ايقوْ ٞبوظر بويكتٌ اشت كو٤

يف ايكتددٌ ظًُ دوي ٚمل د ٚاْوي

ٝون٘ كوملت ٍ ايص وٕ يف اإلثِ 106ي.

المبحث الثالث :
متهًد :
ق نتفوٚأ َصٚ٪ي ١ٝاملعان

يف ةرمي ١ايكتٌ نإٔ ٜعاى َٔ ل

ايكؽوؿ َال َٔ  ٫ل ملً ٘ٝنوظااى ب

ملوَ ٚ

ٚ ٧ب

ملً٘ٝ

أب ٚأةٓم ٚب

َهًف ٚغري َهًف.
ٚملً ٘ٝكصٛف أنٓوٖ ٍٚاا امل خ يف ث٬ث َ ١وي  ٚيو ملً ٢ايٓخ ٛايتوي:ٞ
املطمب األوه  :االشرتاك بني عاود وخمطئ
ايفرب ا٭َ :ٍٚاٖ ا ٓف:١ٝ
قوٍ ا٭حٓوف بأْ٘  ٫قؽوؿ ملًد ٢ايعوَد يف حدوٍ اظداان٘ َدال اهدوط ٧يف ةرميد١
ايكتددٌ ٚح ٝد إٔ ملُ د اي فددٌ ايؽددم ٜعتددرب ْٛمل د يو َددٔ اه ددأ كددإٕ ا٭حٓددوف ق د ةددو٤
 ٬ـدربٚ ١احد ٠
ٚ ٬ؼ  ٝيو ركعو شدٝف يو بأٜد ُٜٗو كفدربو بد٘ رةد ي
ملٓ ِٖ :أرأٜتِ ي ٛإٔ رة ي
بعفٗو ملُ ك ٘ٝايكٛر ٚبعفدٗو خ دأ كدإٕ ندوٕ يدو ملٓد نِ كأُٜٗدو ايعُد ٚأُٜٗدو
اه أي 107ي.

()114

الىىوي -سوغت الطالبين – مشحؼ سابو – ج -5ص ,13والؿضالي -الىسُط – مشحؼ سابو -ج -4ص.444
()115
الٍاساوي -بذائؼ الطىائؼ – مشحؼ سابو -ج -5ص ,414وابً غابذًً – حاشُت سد املحخاس – مشحؼ سابو -ج -4ص ,341ودمحم بً
الحسً الشِباوي الحجت غلى أهل اإلاذًىت – مشحؼ سابو– ج -2ص.411
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ايفرب ايقوَْ :ٞاٖ املويه:١ٝ
 ٖ ٚاملويه ١ٝةت أْ٘  ٫قؽوؿ ملً ٢ايعرٜو ٚي ٛنع  ٣ةت ايعو ٚملً ٢املخ د٧
 ٬أحد ُٖو ملُد يا ٚاٯخدر خ دأ
ْؽف اي  ١ٜب ملً ٢ملوقًت٘ ٚق ٌٝةٕ قتدٌ رةد ٕ٬رةد ي
قتٌ املتعُ ٚملً ٢املخ ْ ٧ؽف اي ٚ ١ٜقٝدٌ ٜكخدريّ ا٭ٚيٝدو ٤يف إٔ ٜكتصدُٛا ملًد ٢ايعوَد
أ ٚملً ٢املخ 108 ٧ي.
 ٬لرحد٘ أحد ُٖو ملُد يا ٚاٯخدر
ٜٚك ٍٛاإلَدوّ ايكدرطم :ملدٔ رةًد لرحدوٕ رةد ي
خ ددأ كتكدد ّٛملًُٗٝددو اي ٓٝدد ١بددايو كُٝددٛأ اجملددرٚ

قددوٍ :خيددري ا٭ٚيٝددو ٤كددإٕ ظددوٚ٤ا

أقصددُٛا ملًدد ٢اجلددور ملُ د اي ككتًددٚ ٙٛأخدداٚا َددٔ اجلددور خ ددأ ملكددٌ اجلددر

ٚةٕ ظددوٚ٤ا

أقصُٛا ملً ٢اجلور خ أ ٚأخاٚا اي  ١ٜنوَ َٔ ١ملوقًت٘ ٚاشتكورٚا َٔ اجلور ملُ اي َقدٌ
اجلددر ايددا ٟبؽددوح ِٗ ٚيددٝض مددِ إٔ ٜكصددُٛا ملًُٗٝددو كٝصددتك َ ٕٚددٔ اجلددور ملُ د اي
ٜٚأخاٚا اي  َٔ ١ٜملوقً ١اجلور خ أ 109ي.
ايفرب ايقوي َ :اٖ ايعوكع:١ٝ
يًعوكع ١ٝملٓ اظااى ملوَ ٚ

 ٧يف ايكتٌ ق:ٕ٫ٛ

ة ا ةرح٘ أح ُٖو ملُ اي ٚاٯخر خ أ ك ٬قؽدوؿ ملًدٚ ٢احد َُٓٗدو ٚملًد ٢ملوقًد١
املخ ْ ٧ؽف ر ١ٜاه أ ٚيف َوٍ ايعوَ ْؽف ر ١ٜايعُد ةٕ نوْده ةٓوٜتد٘  ٫نٛةد
ايكؽدوؿ أ ٚآٍ ا٭َددر ةت اي ٜد١

110ي

ٜٚكدد ٍٛاإلَدوّ ايعددوكع :ٞة ا ةٓد ٢اثٓددوٕ ملًد ٢رةددٌ

ملُ اي ٚايقوي خ أ أ ٚمبو ٜه ٕٛحهُ٘ حهِ اه أ َٔ إٔ ـرب٘ بعؽدو خفٝفد ١أٚ
ج ددر خفٝددف كُددوأ كدد ٬قددٛر كٝدد٘ يعددرٜو اه ددأ ايددا ٫ ٟقددٛر كٝدد٘ ٚكٝدد٘ اي ٜدد ١ملًدد٢
ؼوح اه أ يف َوٍ ملوقًتد٘ ٚملًد ٢ؼدوحم ايعُد يف أَٛامُدو

111ي

ٖٓٚدوى قد ٍٛآخدر

يًعددوكع ١ٝبٛةددٛب ايكؽددوؿ ملًدد ٢ظددرٜو املخ دد ٧غددري إٔ املعددٗٛر املٓؽددٛؿ يف نت د

()116

الحطاب الػُني – مىاهب الجلُل – مشحؼ سابو -ج -6ص.116
()117
ابً سشذ – أبى الىلُذ دمحم بً أحمذ بً دمحم بً سشذ الهشطبي – البُان والخحطُل – داس الؿشب ؤلاسالمي – بيروث – 1214هـ1764 -م –
ج -14ص.16
()111
الىىوي -سوغت الطالبين – مشحؼ سابو -ج -5ص.17
()111
الشاقعي – ألام – مشحؼ سابو -ج -4ص.41
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ايعوكع ١ٝأْ٘  ٫قؽوؿ

112ي

 ٚيو ٭ٕ اه أ ظ ٗ ١يف كعٌ اهوطٚ ٧ايفعدَ ٕ٬فدوكوٕ

ٌ ٚاح كأٚرث ظ ٗ ١ايكؽوؿ 113ي.

ةت

ايفرب ايرابالَ :اٖ ا ٓوبً:١
ا٭ظٗر ملٓ ا ٓوبً ١أْ٘  ٫قؽوؿ ملً ٢ايعوَد ظدرٜو املخ د ٚ ٧يدو ٭ْد٘ قتدٌ مل
ٜتُخم ملُ يا ٚاَتٓوب ايٛةٛب ك ٘ٝيكؽٛر ايص

ملٔ اإللوب كإٕ كعٌ اهوط ٧غري

َٛة يًكؽدوؿ  ٫ٚؼدوك يد٘ ٚايكتدٌ َٓد٘ َٚدٔ ظدرٜه٘ كًدِ لد بد٘ ايكدٛر نعد ٘
ايعُ

نُدو يد ٛقتًد٘ ٚاحد

درح ملُد يا ٚخ د يأ ٚة دو ملًٝد٘ ْؽدف اي ٜد ١يف َويد٘

ٚايددرأ ٟايقددوْٜٛ ٞة د ملًٝدد٘ ايكؽددوؿ نعددرٜو ايعوَ د حص د َددو

نٛـددٝخ٘ يف قتددٌ

ٚملً ٢املخ ْ ٧ؽف اي 114 ١ٜي.

اجلُومل ١بويٛاح

املطمب الجانٌ  :اشرتاك أجنيب وع األب يف جرمية قتن ولده
َٔ املعً ّٛإٔ أغً  ١ٝأٌٖ ايعًِ ٜ ٫كٛي ٕٛبكتٌ ا٭ب يف ابٓ٘ أ ٚاجلد يف حفٝد ٖٚ ٙدٛ
َدو أخدا بد٘ ايكدوْ ٕٛايدُٝو ٚايصدٛراْ ٞحٝد ْدؾ قدوْ ٕٛاجلدراٚ ِ٥ايعكٛبدوأ ايددُٝو يف
َورن٘ 59ي ملً ٢إٜٔ ٫ :كتؾ َٔ ا٭ؼٌ بفرملد٘ ٚة دو حيهدِ بوي ٜد ١أ ٚا٭رػ حصد
ا٭حٛاٍ َ ٖٛٚو أن ن٘ املور233 ٠ي َٔ ْفض ايكوْْٚ ٕٛؽٗو :ة ا املت  ٣ا٭ؼٌ ملًد٢
ك رمل٘ بويكتٌ أ ٚاجلر ك ٬قؽوؿ ٚة و حيهِ بوي  ١ٜأ ٚا٭رػ ٚلٛز نعسٜدر اجلدوْٞ
ض َد  ٫ ٠نسٜد ملدٔ ثد٬ث شدٓٛاأ أ ٚبويلراَد ١يف ايكتدٌ ٚبدو

يف ٖا ٙا وي ١بو

ض

َ  ٫ ٠نس ٜملٔ ث٬ث ١أظٗر أ ٚبويلراَد ١يف اجلدر َدو مل حيؽدٌ ملفدٛي يف حد أشدكط
ايكددوْ ٕٛاجلٓددو ٞ٥ايصددٛراْ ٞايكؽددوؿ يف ملد  ٠حددو٫أ َٓٗددو :ة ا نددوٕ اجملددو ملًٝدد٘ أٚ
ٚي ٘ٝكرملوي يً وْٞي  ٚيو َو ْؽه ملً ٘ٝايفكر ٠ا٭ٚت َٔ املور31 ٠ي 115ي.
ٚق ط ل ايكفو ٤ايُٝو َ أ مل ّ قتٌ ا٭ؼٌ بفرمل٘ ح ٝقفه

هُ ١ةٓدٛب

ظرم أَوْ ١ايعوؼُ ١ؼٓعو ٤ملًد ٢ةحد  ٣ا٭َٗدوأ ايد قتًده أحد أ٫ٚرٖدو ٚظدرمله يف
قتدٌ ايقددوْ ٞبددو

ض ملد  ٠ثدد٬ث شددٓٛاأ َددٔ نددورٜع ايكد م ملًٗٝددو نعكٛبدد ١نعسٜرٜددَ ١ددال

()114

الىىوي – سوغت الطالبين – مشحؼ سابو -ج -5ص.17
()111
الؿضالي – الىسُط – مشحؼ سابو -ج -4ص.457
()112
ابً نذامت – اإلاؿني – مشحؼ سابو -ج -5ص ,455اإلاشدادي – ؤلامام الػالمت غالء الذًً أبى الحسين غلي بً سلُمان اإلاشدادي –
ؤلاهطاف في مػشقت الشاجح مً الخالف – مشحؼ سابو– ج -7ص.263
()113
هظ اإلاادجين ( )411 ,37مً ناهىن الجشائم والػهىباث الُمني – واإلاادة ( )11مً الهاهىن الجىائي السىداوي.
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نصً ِٝاي  ١ٜنوًَ ١يٛاي اجملو ملًٝد٘ نعكٛبد ١ب ًٜد ١ملدٔ ايكؽدوؿ يصدكٛط٘ ٚاَتٓوملد٘
ملٓٗددو نُددو ًٜسَٗددو نصددً ِٝأرػ ٚي د ٖو ايقددوْ ٞجص د ايكددرار اي ددم ٚة ا ث دده مل د ّ
ق رنٗو ملً ٢نصً ِٝاي  ١ٜكٝتِ نصدًُٗٝو َدٔ بٝده املدوٍ – ٚزار ٠املويٝدٚ – ١قد ةدو ٤حهدِ
هُددد ١اشدددتٓ٦وف ا٭َوْدددٜ٪َ – ١د د اي

هدددِ أ ٍٚررةددد ١يٮشد د وب ايد د بدددو ملًٗٝدددو

ا هِ 116يٚ .يًفكٗو ٤أقٛاٍ يف حويَ ١و ي ٛاظاى َدال ا٭ب أةدٓم يف قتدٌ ابٓد٘ ; شد كه
اإلظور ٠ةت إٔ ا٭حٓوف ٜ ٫كٛي ٕٛبويكٛر يف حل َٔ ٜعورى َٔ  ٫ل ملً ٘ٝايكٛر كًدٛ
اظاى اثٓوٕ يف قتٌ رةٌ ممٔ ل ملً ٘ٝايكؽدوؿ يد ٛاْفدرر ٚاٯخدر  ٫لد ملًٝد٘
ٚي ٛاْفرر ممٔ نرْو نويؽم َال اي ويس ٚاجملَٓ ٕٛال ايعوقٌ ٚاهوطَ ٧دال ايعوَد
ٚا٭ب َال ا٭ةٓم ٚاملٛت َدال ا٭ةدٓم كد ٬قؽدوؿ ٜٚعًدٌ ا٭حٓدوف رأٜٗدِ ٖداا بدإٔ
مل ّ ايكتٌ يف كعٌ نٌ ٚاحد َُٓٗدو ممهدٔ ٭ْد٘ حيتُدٌ إٔ ٜهد ٕٛكعدٌ َدٔ  ٫لد
ملً ٘ٝايكؽوؿ ي ٛاْفرر َصتك٬ي يف ايكتٌ كٝه ٕٛكعٌ اٯخدر زٜدورٚ ٠ايعهدض ؼدخٝح
ٖٚددا ٙايع د ٗ ١ثوبتدد ١يف ايعددرٜه ايًددا ٜٔيدد ٛاْفددرر أح د ُٖو ٚة د ملًٝدد٘ ايكددٛر ة ٫إٔ
ايعددرب ق د أشددكط املت ورٖددو كتخدوي ي ددوب ايكؽددوؿ ٚش د اي ي ددوب ايع د ٚإ ٚ٭ٕ اإلمجددوب
ٜه ٕٛأغً

أَو يف َٛـٛب ا٫ظااى َدال َدٔ  ٫لد ملًٝد٘ ايكدٛر يد ٛاْفدرر كوإلمجدوب

أْ كر ٚملً ٢ايعرٜه اي ٚ ١ٜنهد ٕٛملًدَ ٢دٔ  ٫لد ملًٝد٘ ايكدٛر يد ٛاْفدرر ملًد٢
ملوقًتدد٘ ٚملًدد ٢ظددرٜه٘ اي ددويس ٚايعوقددٌ ٚايعوَ د يف َويدد٘ ٭ٕ ايكتددٌ ملُ د ٚة ددو شددكط
ايكؽوؿ يًع ٗٚ ١يف ا٭ب ٚا٭ةٓم اي  ١ٜيف َومُو ٭ٕ ايكتٌ ملُ 117ي.
ٚايعوكعٜ ١ٝكٛي ٕٛبكتٌ ظرٜو ا٭ب

كً ٛقتٌ ابٓ٘ ٚقتً٘ َع٘ أةٓم نوٕ ملً ٢أبٝد٘

ْؽف رٜت٘ ٚايعكٛبٚ ١ملً ٢ا٭ةٓم ايكؽوؿ ة ا نوٕ ايفرب يف ٖا ٙا دو٫أ نًدٗو
ملُ يا ٖٚهاا ي ٛإٔ حراي ٚمل اي قدت ٬مل د اي ملُد اي ندوٕ ملًد ٢ا در ْؽدف قُٝد ١ايع د
املكتٚ ٍٛملًد ٢ايع د ايكتدٌ ٚنداا يد ٛقتدٌ َصدًِ ْٚؽدراْْ ٞؽدراْ ٝيو ندوٕ ملًد ٢املصدًِ
ْؽف ر ١ٜايٓؽراْٚ ٞملً ٢ايٓؽراْ ٞايكٛر 118ي.

()114

نػُت حىائُت سنم ( )37لسىت 1241هـ1777 -م – حٌم محٌمت حىىب ششم ألاماهت اإلاؤٍذ مً محٌمت اسخئىاف أماهت الػاضمت –
ضىػاء – نػُت ؾير ميشىسة.
()115
الٍاساوي – بذائؼ الطىائؼ – مشحؼ سابو -ج -4ص.152
()116
الشاقعي -ألام – مشحؼ سابو -ج -4ص.41
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ٚيًخٓوبًدد ١رأٜددوٕ :ا٭ٚ :ٍٚةددٛب ايكتددٌ يف ظددرٜو ا٭ب ٭ْدد٘ ظددورى يف ايكتددٌ ايعُ د
ايع د ٚإ كددٜ ُٔٝكتددٌ بدد٘ يدد ٛاْفددرر بكتًدد٘ كٛة د ملًٝدد٘ ايكؽددوؿ نْٛدد٘ متخددم ملُ د اي
مل ٚاْوي ٚاجلٓو ١ٜب٘ أملعِ ةمثوي ٚأنرب ةرَوي 119ي.
يايو خؽ٘ اهلل بويٓٗ ٞملٓ٘ بكٛي٘ نعوت :ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ إلاسر اء39ي ٚملددو شدد ٌ٦ايددٓم – ؼددً ٢اهلل ملًٝدد٘ ٚشددًِ – ملددٔ
أملعددِ ايدداْ قددوٍ :إٔ نتخددا هلل ْد اي ٖٚدد ٛخًكددو ثددِ إٔ نكتددٌ ٚي د ى خعدد ١ٝإٔ  ٜعددِ
َعوي 120ي.
ك عً٘ َدٔ أملعدِ ايداْٛب بعد ايعدرى ثدِ ةْد٘ ق دال يًدرحِ ايد أَدر اهلل بؽدًتٗو
ٚٚـددال اإلشددوَٛ ٠٤ـددال اإلحصددوٕ كٗدد ٛأٚت بٛـددال ايعكٛبددٚ ١ايسةددر ملٓدد٘ ٚة ددو اَتٓددال
ايٛةٛب يف حل ا٭ب ملعٓ٢

تؾ بوحملٌ  ٫يًكؽٛر يف ايص

املٛة

ك ٬ميتٓال ملًُد٘

يف احملٌ اياَ ٫ ٟوْال ك.٘ٝ
ايقددوْ :ٞمل د ّ ايكؽددوؿ ملًدد ٢ظددرٜو ا٭ب  ٚيددو ٭ٕ ايفعددٌ نرن د َددٔ َٛة د ٚغددري
َٛة

كًِ ل ايكؽوؿ يهد ٕٛايكتدٌ مل ٜدتُخم َٛة د يو ًٜٚخدل ا ٓوبًد ١بعدرٜو

ا٭ب نددٌ ظددرٜه اَتٓددال ايكؽددوؿ يف حددل أح د ُٖو ملعٓدد ٢كٝدد٘ َددٔ غددري قؽددٛر يف
ايص

 ٚيدو َقدٌ اظدااى َصدًِ َ ٚد ٞيف قتدٌ َدٚ ٞحدر ٚمل د يف قتدٌ مل د ملُد اي

مل ٚاْ يو كإٕ ايكؽوؿ  ٫ل ملً ٢املصًِ ٚا ر ٚل ملً ٢اياَٚ ٞايع د
ايكؽوؿ ملٔ املصًِ إلشٚ َ٘٬ملٔ ا در

٭ٕ اَتٓدوب

رٜتد٘ ٖٚداا املعٓدٜ ٫ ٢تعد  ٣ةت ظدرٜه٘

كًِ ٜصكط ايكؽوؿ ملٓ٘ 121ي.
ٚمل أملقر يف نت املويه ١ٝملً ٢ظ ٤ٞيف ٖاا اجملوٍ أثٓو ٤نٓوٚي٘ أشدت ٍ بد٘ يف ٖداا
اي خ ٚبوهلل ايتٛكٝل.

()117

ابً نذامت – اإلاؿني – مشحؼ سابو – ج -5ص.455
()141
ؤلامام البخاسي -صحُح البخاسي – مشحؼ سابو -ج -2ص.444
 حذًث سنم ( ,)2415وؤلامام مسلم بً الحجاج أبى الحسين الهشيري الىِسابىسي – صحُح مسلم – داس إحُاء الترار الػشبي -بيروث –بذون جاسٍخ اليشش -بيروث – ج -12ص -71حذًث سنم ()121
()141
ابً نذامت – اإلاؿني – مشحؼ سابو -ج -5ص.455
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املطمب الجالح  :اشرتاك وكمف وغري وكمف يف جرمية القتن
ٚات٘ أربع ١كرٚب:
ايفرب ا٭ :ٍٚيف املاٖ ا ٓف.ٞ
قوٍ ا ٓف ١ٝيف ايه ري ٚايؽلري ٜكت ٕ٬ايرةٌ مجٝعوي ملُ اي إٔ ملًد ٢ايهد ري ْؽدف
اي  ١ٜيف َوي٘ ٚملً ٢ايؽلري ْؽف اي  ١ٜملً ٢ملوقًت٘ ٚق املاري ا٭حٓوف ةت َو ٖد
ةي ٘ٝاملويهٝد ١يف قتدٌ ايهد ري بويؽدلري ٚكٓد ٚا أقدٛامِ َصدتٓهرٖ ٜٔداا ايدرأٚ ٟيف
ٖاا ٜكٍٛ

ُ بٔ ا صٔ ايع ٝوْ :ٞنٝف ٜككتٌ ايهد ري ٚقد ظدرن٘ يف ايد ّ َدٔ ٫

 ٬قتدٌ ْفصد٘ ٖدٚ ٛرةدٌ آخدر َعد٘ ندوٕ ملًد ٢يدو ايرةدٌ
قٛر ملً ٘ٝأرأٜدتِ يد ٛإٔ رةد ي
ايكٛر ٚق ظرن٘ يف رّ املكتْ ٍٛفص٘  ٜٓل ٞملٔ قوٍ ايك ٍٛا٭ ٍٚإٔ ٜكٖ ٍٛاا 122ي.
ةـوك ١ةت إٔ املهًف ٚايؽم ة ا نعُ ندٌ َُٓٗدو قتدٌ يدو ايعدخؾ ٚقدتَ ٙ٬دٔ
غددري متددويٚ ٪انفددوم َُٓٗددو ملًدد ٢قتًدد٘ كدد ٬قددٛر ملًدد ٢املهًددف املعددورى يًؽددم ٫حتُددوٍ
ندد ٕٛرَدد ٞايؽددم ٖدد ٛايكونددٌ ٚة ددو ملًٝدد٘ ْؽددف اي ٜدد ١يف َويدد٘ ْٚؽددفٗو ملًدد ٢ملوقًدد١
ايؽددم ة ٫إٔ  ٜد مل ٞأٚيٝددو ٤املكتدد ٍٛأْدد٘ َددوأ َددٔ كعددٌ املهًددف كددإِْٗ ٜكصددُ ٕٛملًٝدد٘
ٜٚكتًْٛدد٘ كٝصددكط ْؽددف اي ٜدد ١ملددٔ ملوقًدد ١ايؽددم ٭ٕ ايكصددوَٜ ١كتددٌ بٗددو ٜٚصددتخل بٗددو
ٚاح
اي ١ٜ

أَو ة ا متوٯ ملً ٢قتً٘ كويكؽوؿ َٔ ظرٜو ايؽم ٚملً ٢ملوقًد ١ايؽدم ْؽدف
123ي

.

ايفرب ايقوْ :ٞيف املاٖ املويه.ٞ
كرّم املويه ١ٝب ظرٜو ؼم ٚظرٜو جمٓ ٕٛكري ٕٚملً ٢ظرٜو ايؽم ايكؽوؿ
 ٬ملُد يا قتدٌ ايرةدٌ ٚملًد ٢ملوقًد ١ايؽدم
ةٕ متوٯ ملًد ٢قتًد٘ كدإٕ قَتدٌ رةدٌ ٚؼدم رةد ي
ْؽف اي  ١ٜة ا نعُ ا مجٝعوي قتً٘ ٚنعوق ا ملًٚ ٘ٝنعوْٚو أَو اجملٓ ٕٛكخهِ املخ د٧
أ ٫ ٟقؽوؿ ملً ٢ظرٜه٘ 124ي.
ٚق ٌٝي ٛنوْه رَ ١ٝايؽم خ أ ٚرَ ١ٝايرةٌ ملُ اي َٚوأ َُٓٗو َعوي كوي  ١ٜملًُٗٝو
َعوي كف ٞرٚا ١ٜشخٓ ٕٛملٔ ابٔ ايكوشِ ملٔ اإلَدوّ َويدو قدوٍ :أرأٜده ة ا اةتُدال يف قتدٌ
()144

الٍاساوي -بذائؼ الطىائؼ – مشحؼ سابو -ج -5ص.414
()141
دمحم بً الحسً الشِباوي – الحجت غلى أهل اإلاذًىت – مشحؼ سابو -ج -2ص.451
()142
ؤلامام مالَ – ؤلامام الحاقظ إمام داس الهجشة مالَ بً أوس بً مالَ ألاضبحي -اإلاذوهت الٌبري -مشحؼ سابو -ج -5ص.4351
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رةٌ حر ؼم ٚرةٌ ككت ٙ٬ملُ يا كعًد ٢ملوقًد ١ايؽدم ْؽدف اي ٜدٜٚ ١ككدور َدٔ ايرةدٌي
ٚي ٛنوْه رَ ١ٝايؽم خ أ ٚرَ ١ٝايرةٌ ملُ اي كُوأ َُٓٗو مجٝعوي قوٍ :أر ٣اي ٜد١
ٚأشتخصٔ إٔ نه ٕٛملًُٗٝو مجٝعوي ٭ْ ٫ ٞأررَ ٟدٔ أُٜٗدو ٚة دو قدوٍ َويدو ة ا ندوٕ
ايعُ َُٓٗو مجٝعوي 125ي.
ايفرب ايقوي  :يف املاٖ ايعوكع.ٞ
قوٍ اإلَوّ ايعوكع ٞةٕ ظرٜو غري املهًف ل إٔ ٜكتؾ َٓ٘ كً ٛقتٌ رةدٌ رةد٬ي
ملُ يا ٚقتً٘ َع٘ ؼدم أ ٚرةدٌ َعتد ٙٛندوٕ مدِ إٔ ٜكتًدٛا ايرةدٌ ٜٚأخداٚا َدٔ ايؽدم
ٚاملعت – ٙٛأُٜٗدو ندوٕ ايكوندٌ – ْؽدف اي ٜدٚ ١بٓد ٢اإلَدوّ ايعدوكع ٞقٛيد٘ ٖداا ملًد ٢إٔ
كعٌ ايؽم ٚاجملٓ ٕٛة ا نعُ اٜ ٙع ملُ اي ٭ُْٗو ٜكؽ إ ايكتٌ ٚة و شكط ايكؽدوؿ
ملُٓٗدددو ملعٓددد ٢كُٗٝددددو ٖٚددد ٛملددد ّ ايتهًٝدددف كًددددِ ٜكدددتم شددددكٛط٘ ملدددٔ ظددددرٜهُٗو
نو٭ب126 ٠ٛي.
ٚكرَّم بعم ايعوكع ١ٝب ؼم ٜعكدٌ ملكدٌ َقًد٘ ٚجمٓد ٕٛيد٘ ْدٛب َدٔ ايتُٝٝدس ٚةعًدٛا
ملًدد ٢ظددرٜو ايعوقددٌ ايكددٛر نُددو ش د ل أَددو َددٔ  ٫متٝٝددس يدد٘ جددوٍ ك عًددٛا ملُ د  ٙخ ددأ
ٚظرٜه٘ ظرٜو

.٧

ٚماا ةدو ٤ملٓد اإلَدوّ ايٓد ٟٚٛيف ايرٚـد :١ةٕ ٚةدٛب ايكؽدوؿ ملًد ٢ظدرٜو ايؽدم
ٚاجملٓدد ٕٛايعوَ د ٜ ٜٔك ٓدد ٢ملًدد ٢إٔ ملُ د ُٖو ملُ د أّ خ ددأ ةٕ قًٓددو ملُ د اي ٖٚدد ٛا٭ظٗددر
ٚة

ٚة ٫كٚ ٬ملًٖ ٢اا ةر ٣ا٭127 ١ُ٥ي.

ايفرب ايرابال :يف املاٖ ا ٓ ً.ٞ
ٜر ٣ايفك٘ ا ٓ ً ٞإٔ ٜ ٫كتٌ ظرٜو ايؽدم ٚاجملٓد ٕٛكدإ ا اظداى يف ايكتدٌ ؼدم
ٚجمٓٚ ٕٛبويس مل ٜكتٌ ٚاح َِٓٗ ٚملً ٢ايعوقٌ ثًد اي ٜد ١يف َويد٘ ٚملًد ٢ملوقًد ١ندٌ
َٔ ايؽم ٚاجملٓ ٕٛثً اي ٚ ١ٜملتل رق ت يف أَٛامُو ٭ٕ قتًُٗو خ دأ ٖٚدِ ٜعًًدٕٛ
يو بإٔ املهًف ظورى َٔ  ٫ةثِ ملً ٘ٝيف كعً٘ كًِ ًٜسَ٘ قؽدوؿ نعدرٜو اهدوط٧
ٚ٭ٕ ايؽددم ٚاجملٓدد ٫ ٕٛقؽ د مُددو ؼددخٝح ٚمدداا ٜ ٫ؽددح ةقرارُٖددو كهددوٕ حهددِ
()143

الذسىقي – حاشُت الذسىقي – مشحؼ سابو -ج -2ص.424
()144
ؤلامام الشاقعي – ألام – مشحؼ سابو -ج -4ص.41
()145
الىىوي – سوغت الطالبين – مشحؼ سابو -ج -5ص.21
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كعًُٗو حهدِ اه دأ ٜٚصدت ٟٛيف يدو ايؽدم ٚايعوقدٌ ٚغدريٚ ٙقٝدٌ ةٕ ملُد ايؽدم
ايعوقددٌ يف َويدد٘ ٭ٕ يدد٘ قؽدد يا ؼددخٝخ يو يف اجلًُدد ١بدد ي ٌٝؼددخ ١ؼدد٬ن٘  ٚدد ٛيددو
ٚشكٛط ايكؽوؿ ملٓ٘ يع ّ ةرٜوٕ ايعًِ اه وب ٞملً128 ٘ٝي.
ٚيف رٚا ١ٜأخر ٣يلَوّ أمح

كفَ ٞصأيَ ١دال ةشدخوم بدٔ راٖٜٛد ١قدوٍ :قًده :رةدٌ

ٚؼم قت ٬ن رييا قوٍٜ :كتٌ ايهد ري ٜٚهدْ ٕٛؽدف اي ٜد ١ملًد ٢ملوقًد ١ايؽدلريي

129ي

ٜٚعًٌ ايفكٗوٖ ٤اا ايرأ ٟبإٔ ايكؽوؿ ملكٛب ١ب ملًٝد٘ ةدسا ً٤يفعًد٘ كُدٔ ندوٕ كعًد٘
ملُ يا مل ٚاْ يو ٚة ملً ٘ٝايكؽدوؿ نعدرٜو ا٭ةدٓم َدال ا٭ب  ٚيدو إٔ اإلْصدوٕ ة دو
٪ٜخا بفعً٘  ٫بفعٌ غري ٙأَو ملٔ ٚةٛب ايهفور ٠بويٓص  ١يعدرٜو ايعوقدٌ شدٛا ٤أندوٕ
ؼد ٝوي أّ جمْٓٛد يو كددٮٕ اهلل ةعددٌ يف ايكتددٌ اه ددأ اي ٜددٚ ١ايهفددورٖٚ ٠دداا ايكتددٌ ةددور
جمر ٣اه أ كأمل  ٞحهُ٘.
ٚاملعددٗٛر ملددٔ اإلَددوّ أمح د إٔ ملًدد ٢نددٌ ٚاح د َددٔ املعددان نفددورٚ ٠يف رٚاٜدد١
أخر ٣نفورٚ ٠اح  ٠ملًد ٢ندٌ املعدان َدٔ غدري املهًفد

نهفدرييا يًفعدٌ  ٚدٛيا

٭ثر130 ٙي.
ٚايا ٟأَ ٌٝةي ٖٛ ٘ٝمل ّ ايكؽوؿ َدٔ املهًدف ايداٜ ٟعداى َدال غدري َهًدف رٕٚ
نفرق ١بد ؼدم ٚجمٓد ٚ ٕٛيدو ٭ْد٘ اظداى يف كعدٌ َدٔ  ٫ةثدِ ملًٝد٘ ٚملًد ٢املهًدف
ْؽف اي  ١ٜيف َوي٘ ٚملً ٢ملوقً ١غري املهًف ْؽفٗو.
ٚيف حويَ ١و ة ا نوٕ ٖٓوى متوي ٪ب املهًف ٚغري املهًف كويا ٟأرةخ٘ ا٭خدا
بددرأ ٟا٭حٓددوف بددإٔ ٜككصددِ أٚيٝددو ٤املكتدد ٍٛملًٝدد٘ ٜٚصددتخك ٕٛبددايو رَدد٘  ٚيددو حتدد٫ ٢
نتخا رٜع ١اشتخ اّ غري املهًف يًٗرب َٔ ايكؽوؿ ٚنصكط ْؽف اي  ١ٜملٔ ملوقًد١
املهًف ٚاهلل أملًِ.

()146

الضسيش ي – ششح الضسيش ي – مشحؼ سابو -ج -4ص.75
()147
ؤلامام أحمذ بً حىبل – مسائل ؤلامام أحمذ بً حىبل وإسحام بً ساهىٍت بشواًت إسحام بً مىطىس اإلاشوصي – بذون داس ومٍان وشش –
1243هـ 4112 -م – ج -5ص ,1111وابً نذامت – اإلاؿني – مشحؼ سابو -ج -5ص. 455
()111
ابً نذامت – اإلاؿني – مشحؼ سابو -ج -5ص ,456والضسيش ي – ششح الضسيش ي – مشحؼ سابو -ج -4ص.61
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خاتمة البحث وتوصياته :
أمح اهلل نعوت ٚأظهر ٙملً ٢نٛكٝك٘ ي ٞبإمتوّ ٖاا اي خ ٚايا ٖٛ ٟاده ملٓدٛإ
املصدٚ٪ي ١ٝاجلٓوٝ٥د ١يف ةرميدد ١قتدٌ اجلُوملدد ١بويٛاحد يف ايفكد٘ اإلشدد َٞ٬رراشدَ ١كورْدد١
بويكددوْ ْٛايددُٝو ٚايصددٛراْ ٞح ٝد نٛؼددًه يف ٖددا ٙاي راشدد ١ةت ايٓتددوٚ ٥ايتٛؼددٝوأ
ايتوي:١ٝ
أوالً :النتائج:
1ي أٚـخه اي راش ١إٔ ايفكٗوٚ ٤ـعٛا يف ايفك٘ اإلشدَ َٞ٬دٔ ا٭حهدوّ ٚا٫ةتٗدوراأ
َددو ٜفددُٔ يًفكدد٘ ا٫شددتُرار يعؽددٛر طًٜٛدد ١٭ْدد٘ اظددتٌُ ملًدد ٢ا٭ريددَ ١ددٔ ايهتددوب
ٚايصٓٚ ١آراٚ ٤اةتٗوراأ ككٗو ٤شًف ٖا ٙا٭َٚ ١اي  ٫نٛةد يف أ ٟظدرٜع ١أ ٚرٜوْد١
شوبك ١اي تٚ ١ة و َٖٔ ٞ
ٚاي ٚاّ

وشٔ ٚممٝساأ ٖا ٙايعرٜع ١ايلدرا ٤يٝخكدل مدو اهًدٛر

ٌ َعونٌ ٚقفوٜو املصًُ ةت إٔ ٜرث اهلل ا٭رري  َٔٚملًٗٝو.

2ي نعددفه اي راشدد ١إٔ ككٗددوٚ ٤ملًُددو ٤املصددًُ ْعُددٛا أحهددوّ ايع ددوراأ ٚاملعددوَ٬أ
ٚايكفددوٜو اجلٓوٝ٥ددٚ ١غددري يددو َٚددو ٜتفددرب ملددٔ ٖددا ٙاملٛـددٛملوأ َددٔ مل٬قددوأ ربوْٝدد١
ٚةْصوْ ١ٝملً٢

تًف َااٖ ِٗ ٚةعًٖٛو نك ّٛملً َ ٢ورٚ ٨أشض ق ١ٜٛثوبتَٚ ١ت.١ٓٝ

3ي نأن يً وح إٔ اإلش ّ٬اٖتِ بؽٝوْٚ ١محو ١ٜرّ اإلْصدوٕ املصدًِ ايدانر ٚا٭ْقد٢
ٚايؽددلري ٚايه د ري ملًدد ٢ح د شددٛا ٤نُددو اٖددتِ جرَدد ١رَددو ٤ايدداَٚ ٝاملصددتأَٓ
 ٚيددو ملًدد ٢أشددوط قددَ ٟٛددٔ ايتعددرٜال ا هدد ِٝايددا ٟنٓتٗدد ٞيف ظًدد٘ نددٌ ايفددٛارم
اي كٝددٚ ١املؽددوك اياانٝددٚ ١ايعددوراأ اجلوًٖٝدد ١٭ْدد٘ ٜعُددٌ ملًدد ٢نك د ٜض ٚاحددااّ
ا٭رٚا ٚاي َوٚ ٤برَٚ ِٜعوق  ١أ ٟاملت ا ٤ملًٗٝو.
4ي أث تده اي راشد ١بدإٔ اهلل حدرّ قتدٌ ايددٓفض بلدري حدل ٚأْدسٍ أظد ايعكٛبد ١مبرنهد
يدددددددددو ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ (النسر ء .)13نُو حرّ اهلل اْ٫تخور ككوٍ نعدوت :ﭽ ﭹ
ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁﭼ (النس ء.)91 :

5ي أظٗرأ اي راش ١ملً ٢أْ٘ ة ا ٚة أ ظد ٗ ١يف ملكٛبد ١ايكؽدوؿ كإْد٘ ٜصدكط يف حدل
ايكرٚ ٜاي ع َٔٚ ٝبوب أٚت ة ا نوٕ اجلدوْٖ ٞد ٛا٭ب أ ٚا٭ّ ٭ُْٗدو أٚت بدويرب
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ٚاإلحصوٕ ٚايعف َٔ ٛغريُٖو ٚأحدل جكدٔ رَوُٗ٥دو ٚبكدو ٤حٝونُٗدو ٭ُْٗدو ايصد
يف ٚةٛر أبٓوُٗ٥و ملًٖ ٢ا ٙا ٝو ٠نُدو إٔ ظدفك ١ا٭بدٚ ٠ٛا٭ََٛدٚ ١اجلسٝ٥دٜ ١د ٕ٫
ملً ٢مل ّ قؽ ُٖو قتٌ أبٓوُٗ٥و  ٫ايعهض.
6ي أٚـدددخه اي راشددد ١إٔ أحهدددوّ ايكؽدددوؿ يف ايفكددد٘ اإلشددد َٞ٬ندددسرب يف ايٓفدددٛط احدددااّ
ٚحفغ ا٭رٚا

ٚاي ع ملدٔ ايدتفهري يف ايكتدٌ أ ٚا٫ملتد ا ٤ملًد ٢ا٭ْفدض بلدري حدل  ٚيدو

ُو ١ٜحٝو ٠ايٓوط ٚنكرٜر َ أ ايع اي ١يف اإلش.ّ٬
7ي أندد أ اي راشددد ١إٔ ٖٓدددوى نكدددورب ندد ري بدد قدددوْ ٕٛاجلدددراٚ ِ٥ايعكٛبدددوأ ايدددُٝو
ٚايكددوْ ٕٛاجلٓددو ٞ٥ايصددٛراْ ٞنُددو إٔ ٖٓددوى كددرم ب د ن د  ٜٔٚايصددٛابل ايكفددو١ٝ٥
ايصددٛراْٚ ١ٝايصددٛابل ايكفددو ١ٝ٥ايُٝٓٝدد ١كويصددٛراَْ ١ٝتددٛكرٚ ٠شددًٗ ١ا ؽدد ٍٛملًٗٝددو
جلُٝال اي وحق اي ارش

يف ح إٔ ٖٓوى ظدخٚ ١قًد ١يف ٚةدٛر ايصدٛابل ايُٝٓٝد١

٭ْ٘ مل ٜٗتِ بت ٜٗٓٚو ا٭َر ايا ٟلعٌ اي وحد  ٜداٍ ةٗد اي ند رياي يًخؽد ٍٛملًد٢
ايع ٤ٞايكًٚ ٌٝايٓورر َٓٗو.
ثانًاً :التىصًات:
1ي ْٛؼ ٞبوحااّ ٚنك ٜض حل ا ٝو ٠يلْصوٕ ايا ٟمحو ٙاإلش ّ٬ك ٬لٛز ٭حد إٔ
ٜصً حٝو  ٠أح نو ٓ٥يو َدٔ ندوٕ بدٌ حتد ٢اجلدٓ يف ب دٔ أَد٘ يد٘ حرَد ٫ ١لدٛز
ةشكوط٘ ٚاملصوط ب٘ حتٚ ٢ي ٛنوٕ َٔ شفو

٭ْٗو ْفض

رَ ٫ ١حيدٌ ا٫ملتد ا٤

ملًٗٝددو ٭ٕ اإلشدد ّ٬محدد ٢حٝددو ٠ا ٝددٛإ كفدد ٞا د  ٜايؽددخٝح :إٔ اَددرأ ٠رخًدده
ايٓددور يف ٖددر ٠ح صددتٗو حتددَ ٢وندده كددٖ ٬دد ٞأطعُتٗددو ٖ ٫ٚدد ٞنرنتٗددو نأنددٌ َددٔ
خعدددوػ ا٭رريي ٚيف املكوبدددٌ ٜدددانر ايرشددد ٍٛؼدددً ٢اهلل ملًٝددد٘ ٚشدددًِ يف ا د د ٜ
ايؽخٝح :قؽ ١رةدٌ غفدر اهلل يد٘ ملًد ٢نك ميد٘ املدو ٤يهًد ٚةد ًٜ ٙدٗ َدٔ ظد ٠
ايع غي.
2ي ْٛؼ ٞايفرر أ ٚا٭كرار بع ّ ايكٝوّ بو٫ملتد ا ٤ملًد ٢ظدخؾ أ ٚأظدخوؿ  ٚيدو ةَدو
بإزٖددوم أرٚاحٗددِ أ ٚشددفو رَددو ِٗ٥أ ٚشددً أَددٛامِ أ ٚق ددال طرقددونِٗ أ ٚاخت ددوكِٗ
ٚاحت دددوزِٖ ٭ٕ يدددو ٜددد٪ر ٟةت ةخدددوكتِٗ ٚندددرٜٚعِٗ ٚةحددد ٍ٬ايعدددكوٚ ٤ايتعوشددد١
بوإلْصوْٚ ١ٝزملسمل ١ا٭َٔ ٚا٫شتكرار ٚةق٬م ايصه ١ٓٝايعوَ.١
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3ي ْٛؼ ٞبويعٛرٚ ٠ايرةٛب ةت ايكفدو ٤ايعدرمل ٞإلحكدوم ا دل  ٚيدو يف حويد ١ا٫ملتد ا٤
ملًددد ٢ا٭ْفدددض بويكتدددٌ ٚملددد ّ ا٭خدددا بويقدددأر ٭ْددد٘ ةكصدددور يف ا٭رري  ٚوربددد ١هلل
ٚيرشٛي٘ نُو إٔ ايقأر ٚق ال اي رقوأ ٚا٫خت وف ٚايكتوٍ نٌ ٖا ٙا٭َدٛر ند٪رٟ
ةت نٛقف مل ً ١ايتُٓ ١ٝا٫قتؽورٚ ١ٜةربدوى ا ٝدو ٠ا٫ةتُوملٝدٚ ١ايصٝوشدٚ ١ٝةؼدوبتٗو
بويفعٌ ٚا٫ـ راب ٜٚه ٕٛشد اي َوْعدوي يف طرٜدل ا رٜدٚ ١ا ٝدو ٠ايهرميد ١ايد
ٜٓع ٖو نٌ َٛاطٔ

٭َٔ ٚٚطٓ٘.

4ي ْٛؼددد ٞاي ٚيدددٚ ١اجلٗدددوأ املعٓٝددد ١يًكٝدددوّ مبخوربددد ١ايعدددٛاٖر ايدد ندد ملٛا ةت ايكًدددل
ٚاهٛف ٚةرشو ٤قٛامل اإلخوٚ ٤ايتعوٚ ٕٚايصدٚ ّ٬ايتعدوٜغ ايصدًُ ٞبد اجلُوملدوأ
ٚاملااٖ ٚا٭حساب كوإلميوٕ ميوٕ ٚا هُ ١ميوْ.١ٝ
5ي ْٛؼ ٞبع ّ ايتعرري أ ٚا٫ملت ا ٤ملً ٢اإلْصوٕ نوٓ٥دوي َدٔ ندوٕ ٭ٕ ا٫ملتد ا ٤ملًٝد٘
املت د ا ٤ملًدد ٢اجلُوملدد ١بددٌ املتدد ا ٤ملًدد ٢ايٓعددوّ ايعددوّ يًُ تُددال بددٌ املتدد ا ٤ملًدد٢
ايعددرا٥ال ايصددُوٚ ١ٜٚايددٓعِ ا٭رـددٚ ١ٝايكددٛاْ اي عددر ١ٜايد ةددو٤أ َددٔ أةددٌ ةشددعور
اإلْصوْٚ ١ٝأَٓٗو ٚاشتكرارٖو.
شو ً٥املٛت ملس ٚةٌ إٔ ٜٗد ٜٓو ةت شدٛا ٤ايصد ٚ ٌٝإٔ ٜرٜٓدو ا دل حكد يو ٜٚرزقٓدو ان وملد٘
ٚإٔ ٜرٜٓو اي وطٌ بوط٬ي ٜٚرزقٓو اةتٓوب٘.
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المصادر والمراجع :
أوالً :القرآن الكريم
ثانًاً :كتب احلديح
1ي أمح بٔ حٓ دٌ ايعد ٝوْ – ٞاملصدٓ – املهتد اإلشد – َٞ٬بدريٚأ – ٖ1413دد -
.ّ1993
2ي أب ٛراٚر – اإلَدوّ ا دوكغ شدًُٝوٕ بدٔ ا٭ظدع ايص صدتوْ ٞا٭زر - ٟشدٓٔ أبدٞ
راٚر  -رار ا

 ٜيً وملٚ ١ايٓعر – بريٚأ – .ّ1973

3ي اجلٛز - ٟايعٝع مل ايرمحٔ بٔ ملً ٞاجلٛز – ٟايتخكٝل يف أحور ٜاهد٬ف –
اكٝل نُوٍ ا ٛأ – َهت  ١ايرظ – ايرٜوري ٖ1409 -د.
4ي ابٔ أب ٞظ :٘ ٝمل اهلل بٔ

ُ بٔ أب ٞظَ - ٘ ٝؽٓف بدٔ أبد ٞظد – ١ ٝاكٝدل

نُوٍ ا ٛأ – َهت  ١ايرظ – ايرٜوري – ٖ1409د.
5ي

اإلَوّ اي خدور :ٟاإلَدوّ ا دوكغ أبد ٛمل د اهلل

ُد بدٔ ةلوملٝدٌ بدٔ ةبدراٖ ِٝبدٔ

امللري ٠ابٔ برزر ٜ٘اي خور ٟاجلعف – ٞؼخٝح اي خدور – ٟرار ةحٝدو ٤ايدااث ايعربدٞ
– ب َ ٕٚهوٕ ٚنورٜع ْعر.
6ي اإلَوّ َصًِ بٔ ا

وج أب ٛا ص ايكعدري ٟايٓٝصدوبٛر - ٟؼدخٝح َصدًِ – رار

ةحٝو ٤ايااث ايعرب - ٞبريٚأ ب  ٕٚنورٜع ْعر.
ثالجاً :كتب الفقه
أ٫ٚي :نت ايفك٘ ا ٓف:ٞ
7ي ايسًٜع – ٞاإلَوّ كخر اي  ٜٔملقُوٕ بٔ ملً ٞايسًٜع – ٞن  ٝا كو٥ل – ظر نٓس
اي قو٥ل – رار ايهتوب اإلش – َٞ٬ب َ ٕٚهوٕ ٚنورٜع ْعر.
8ي ايهوشوْ – ٞاإلَوّ ايع ١َ٬ايفك ٘ٝمل ٤٬اي  ٜٔأب ٞبهر بٔ َصعٛر ايهوشوْ– ٞ
ب ا٥ال ايؽٓو٥ال يف نرن ٝايعرا٥ال – َ٪شص ١ايتورٜع ايعرب – ٞبريٚأ – ٖ1421د -
.ّ2000
9ي ابٔ ملوبد  – ٜٔاحملكدل

ُد أَد مل د ايعسٜدس ايعدٗري بدوبٔ ملوبد  – ٜٔحوظد ١ٝرر

احملتور ملً ٢اي ر املختور  -رار ايفهر – بريٚأ – ٖ1399د .ّ1997 -
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10ي ايع ٝوْ – ٞاإلَوّ

ُ بٔ ا صٔ ايع ٝوْ – ٞا

 ١ملً ٢أٌٖ امل ٜٓد – ١اكٝدل

َٗ  ٟايه ْٞ٬ٝايكورر – ٟب َ ٕٚهوٕ ٚنورٜع ْعر.
11ي ايع ٝوْ– ٞ

ُ بٔ ا صٔ ايع ٝوْ – ٞامل صٛط – ملومل ايهتد – ٖ1410دد -

.ّ1990
12ي ابددٔ امُددوّ – ايعَ٬دد ١نُددوٍ اي د ٜٔ

ُ د بددٔ مل د ايٛاح د ايصٛٝشدد ٞاملعددٗٛر

بويهُوٍ بٔ امُوّ – ظر كتح ايك ٜر ملً ٢ام اٜد – ١رار ةحٝدو ٤ايدااث ايعربد– ٞ
بريٚأ – ب  ٕٚنورٜع ْعر.
13ي ب ر اي  ٜٔايعٝو – ايفك٘ٝ

ُٛر بٔ أمح بٔ َٛش ٢املعدرٚف ب د ر ايد  ٜٔايعدٝو

– اي ٓوٜددد ١يف ظدددر ام اٜددد – ١رار ايهتد د ايعًُٝددد – ١بدددريٚأ – اي عددد ١ا٭ٚت –
ٖ1420د .ّ2000 -
ثانًاً :كتب الفقه املالكٌ
14ي ابددٔ َفًددح :أبدد ٛةشددخوم برٖددوٕ اي د  ٜٔةبددراٖ ِٝبددٔ

ُ د بددٔ مل د اهلل بددٔ َفًددح

املددويه – ٞامل د ب يف ظددر املكٓددال – املهت د اإلشدد – َٞ٬بددريٚأ – ٖ1402ددد -
.ّ1982
15ي اإلَوّ َويو :اإلَوّ ا وكغ َويو بٔ أْدض ا٭ؼد خ ٞاملد ْ – ٞامل ْٚد ١ايهدرب– ٣
رٚا ١ٜاإلَدوّ شدخٓ ٕٛبدٔ شدع ٝايتٓدٛخ – ٞملدٔ اإلَدوّ مل د ايدرمحٔ بدٔ ايكوشدِ –
َهت ددْ ١ددسار َؽ د ف ٢اي ددوز – َهدد ١املهرَدد – ١اي عدد ١ا٭ٚت – ٖ1419ددد -
.ّ1999
16ي اي ل ار :ٟمل د ايٖٛدوب بدٔ ملًد ٞبدٔ ْؽدر اي لد ار ٟاملدويه – ٞملٝد ٕٛاجملدويض –
َهت  ١ايرظ – ايرٜوري – ٖ1421د .ّ2000 -
ُ بٔ مل اي وق ٞبٔ ٜٛشدف ايسرقدوْ – ٞظدر ايسرقدوْ ٞملًدَٛ ٢طدأ

17ي ايسرقوْ:ٞ

اإلَدددوّ َويدددو – رار ايهتددد ايعًُٝددد – ١بدددريٚأ – اي عددد ١ا٭ٚت – ٖ1411دددد -
.ّ1990
18ي ايعٝع

ُ ملًٝغ – ظر َٓح اجلًٝدٌ ملًد٢

تؽدر خًٝدٌ – رار ؼدورر – بد ٕٚ

َهوٕ ٚنورٜع ْعر.
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19ي ابددٔ رظ د  :أبدد ٛايٛي ٝد

ُ د بددٔ أمح د بددٔ

ُ د بددٔ رظ د ايكددرطم – اي ٝددوٕ

ٚايتخؽ – ٌٝرار ايلرب اإلش– َٞ٬بريٚأ – ٖ1406د .ّ1986 -
ُد بددٔ ملركدد ١اي شددٛق - ٞحوظدد ١ٝاي شددٛقٞ

20ي اي شددٛق :ٞايعَ٬دد ١تددض ايد ٜٔ

ملًدد ٢ايعددر ايه د ري ٭بدد ٞايربنددوأ شدد ٟ ٝأمح د اي د ررٜر – رار ةحٝددو ٤ايددااث
ايعرب – ٞب َ ٕٚهوٕ ٚنورٜع ْعر.
21ي ا
بو

ددوب – أبدد ٛمل دد اهلل

ُدد بددٔ

ُدد بددٔ مل دد ايدددرمحٔ امللربدد ٞاملعدددرٚف
تؽددر خًٝددٌ – رار ايهتد ايعًُٝدد– ١

دوب ايعددٝو– َٛاٖد اجلًٝددٌ يعددر

بريٚأ – ٖ1416د .ّ1995 -
22ي

ُ بٔ ٜٛشف بٔ أب ٞايكوشِ – ايتوج ٚاإلنً ٌٝملختؽدر خًٝدٌ – رار ايفهدر –
ب َ ٕٚهوٕ ْعر – اي ع ١ايقوْٖ1398 – ١ٝد .ّ1978 -
ُد د بدددٔ مل د د اهلل بدددٔ مل د د ايدددرب -

23ي ابدددٔ مل د د ايدددربٜٛ :شدددف بدددٔ مل د د اهلل بدددٔ

ا٫شتانور – رار قت ١ ٝيً وملٚ ١ايٓعر – بريٚأ – ٖ1414د .ّ1993 -
24ي ابددٔ مل د ايددربٜٛ :شددف بددٔ مل د اهلل بددٔ

ُ د بددٔ مل د ايددرب ايُٓددر ٟايكددرطم –

ايهويف يف كك٘ أٌٖ امل  – ١ٜٓرار ايهت ايعًُ – ١ٝبريٚأ – ب  ٕٚنورٜع ْعر.
ثالجاً :كتب الفقه الشافعٌ
25ي ايعرياز :ٟاإلَوّ أب ٛةشخوم ةبراٖ ِٝبٔ ملً ٞبٔ ٜٛشف ايفريٚز آبدور ٟايعدرياز– ٟ
املٗاب يف كك٘ اإلَوّ ايعوكع – ٞرار ايفهر – بريٚأ – ب  ٕٚنورٜع ْعر.
26ي ايعرٚاْٚ ٞايع دور :ٟمل د ا ُٝد ايعدرٚاْٚ ٞأمحد بدٔ قوشدِ ايع دور – ٟحٛاظدٞ
ايعرٚاْٚ ٞابٔ ايكوشِ ايع ور – ٟملً ٢اف ١احملتوج ةت ظر املٓٗوج – رار ايهت
ايعًُ – ١ٝبريٚأ – ب  ٕٚنورٜع ْعر.
27ي ايرًَ :ٞابٔ ظٗوب اي  ٜٔايرًَ ٞاملٓٛيف املؽرْٗ – ٟو ١ٜاحملتوج ةت ظر املٓٗدوج –
رار ايهت ايعًُ – ١ٝبريٚأ – ٖ1414د .ّ1993 -
28ي اإلَوّ ايعوكع :ٞاإلَوّ ا وكغ أبد ٛمل د اهلل

ُد بدٔ ةررٜدض ايعدوكع – ٞا٭ّ –

رار قت – ١ ٝب َ ٕٚهوٕ ْعر – ٖ1416د .ّ1986 -
29ي ايلساي :ٞح  ١اإلش ّ٬أب ٛحوَ

ُ بٔ

ُ ايلساي – ٞايٛشٝط يف املداٖ –

رار ايص ّ٬يً وملٚ ١ايٓعر – ايكوٖرٖ1417 – ٠د .ّ1997 -
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30ي ايٓددد :ٟٚٛأبددد ٛزنرٜدددو اإلَدددوّ حيٝددد ٢بدددٔ ظدددرف ايٓددد – ٟٚٛرٚـددد ١اي دددوي

– رار

ايهت ايعًُ – ١ٝبريٚأ – ب  ٕٚنورٜع ْعر.
31ي ايٓدد :ٟٚٛاإلَددوّ حيٝدد ٢بددٔ ظ درف ايٓدد – ٟٚٛاجملُددٛب ظددر املٗدداب – رار ايفهددر –
ب َ ٕٚهوٕ ٚنورٜع ْعر.
رابعاً :كتب الفقه احلنبمٌ
32ي اإلَددوّ أمح د ٚابددٔ راٖٜٛدد – ١اإلَددوّ أمح د بددٔ حٓ ددٌ ٚةشددخوم بددٔ راٖٜٛدد ١برٚاٜدد١
ةشخوم بٔ َٓؽٛر املرٚزَ – ٟصو ٌ٥اإلَوّ أمح بٔ حٓ ٌ – بد َ ٕٚهدوٕ ٚندورٜع
ْعر.
33ي اي ٗٛن :ٞايفكَٓ ٘ٝؽٛر بٔ ةررٜدض اي ٗدٛن – ٞظدر َٓتٗد ٢اإلراراأ – رار اي خدٛث
ايعًُٚ ١ٝا٫كتو ٤ايصعٛر – ١ٜب  ٕٚنورٜع ْعر ٚنعوف ايكٓوب ملًَ ٢دنت اإلقٓدوب –
ملومل ايهت – بريٚأ – ب  ٕٚنورٜع ْعر.
34ي ابددٔ َفًددح :أبدد ٛةشددخوم برٖددوٕ ايد  ٜٔةبددراٖ ِٝبددٔ

ُد بددٔ مل د اهلل بددٔ َفًددح –

امل ب يف ظر املكٓال – املهت اإلش – َٞ٬بريٚأ – اي ع ١ا٭ٚت – ٖ1399دد -
.ّ1979
35ي املك شدد :ٞمل د ايددرمحٔ بددٔ ةبددراٖ ِٝاملك شدد – ٞايع د  ٠ظددر ايعُ د ٪َ – ٠شصدد١
قرط  – ١ايكوٖرٖ1412 – ٠د .ّ1991 -
36ي املددررار :ٟملًدد ٞبددٔ شددًُٝوٕ بددٔ أمحد املددررار – ٟاإلْؽددوف يف َعركدد ١ايددراةح َددٔ
اه٬ف ملًَ ٢اٖ اإلَوّ أمح بٔ حٓ ٌ – رار ةحٝو ٤ايدااث ايعربد – ٞبدريٚأ –
اي ع ١ا٭ٚت – ٖ1419د .ّ1998 -
37ي ايفرا :٤ايكوـ ٞأبٜ ٛعًٞ

ُ بٔ ا صٔ ايفدرا ٤ا ٓ ًد – ٞا٭حهدوّ ايصدً وْ١ٝ

– رار ايهت ايعًُ – ١ٝبريٚأ – ٖ1403د .ّ1983 -
38ي ايسرنعدد:ٞ

ُ د بددٔ مل د اهلل ايسرنعدد ٞا ٓ ًدد – ٞظددر ايسرنعدد – ٞملًدد٢

تؽر اهرقَ - ٞهت  ١ايرظ – ايرٜوري – ٖ1413د .ّ1993 -
39ي ابٔ ق اَ :١اإلَوّ ايعَٛ ١َ٬كل اي  ٜٔأبٛ

ُ مل د اهلل بدٔ أمحد بدٔ

ُد بدٔ

ق اَ – ١امللو – َ ع ١اإلَوّ – ايكوٖر – ٠ب  ٕٚنورٜع ْعر.
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خاوشاً :كتب الفقه الزيدٍ
40ي اجل :ٍ٬ا صٔ بٔ أمح اجل – ٍ٬ـ ٤ٛايٓٗور املعدرم ملًد ٢ؼدفخوأ ا٭زٖدور -
َهت  ١غُفوٕ – ؼٓعو – ٤ب  ٕٚنورٜع ْعر.
سادساً :كتب الفقه اجلعفرٍ
41ي اي ٛش:ٞ

ُ بٔ ا صٔ اي ٛش – ٞنٗا ٜا٭حهدوّ  -اكٝدل ايصدٝ

ُد

بٔ حصٔ اهرشوْ - ٞرار ا٭ـٛا – ٤بريٚأ – ٖ1406د .ّ1985 -
سابعاً :كتب الفقه الظاهرٍ
42ي ابٔ حسّ :اإلَوّ اجلً ٌٝاحمل ث ايفك ٘ٝأبٛ

ُ ملً ٞبٔ شع ٝبدٔ حدسّ – احملًد٢

بوٯثددور – اكٝددل جلٓدد ١ةحٝددو ٤ايددااث ايعربددَٓ – ٞعددٛراأ رار اٯكددوم اجل  ٜد – ٠
بريٚأ – ب  ٕٚنورٜع ْعر.
ثاوناً :كتب الفقه الشرعٌ احلديح
43ي ايعددٝع :مل ٝدد١

ُد شددومل – ايد َو ٤يف اإلشدد – ّ٬رار اي عددري يًٓعددر ٚايتٛزٜددال –

ايكوٖر – ٠اي ع ١ا٭ٚت – ٖ1418د .ّ1997 -
44ي ر .أبدد ٛاملعددوط ٞحددوكغ أبدد ٛايفتدد – ٛايٓعددوّ ايعكددوب ٞاإلشدد – َٞ٬ب د َ ٕٚهددوٕ
ٚنورٜع ْعر.
45ي ر.

ُد كددورٚم ايٓ ٗددوٕ – َ وحد يف ايتعددرٜال اجلٓددو ٞ٥اإلشدد – َٞ٬رار ايكًددِ –

بريٚأ – .ّ1981
تاسعاً :الدوريات والقىانني
46ي جمً ١ا٭حهوّ ايكفو ١ٝ٥ايصدٛراْ ١ٝيصدٓ2001 1990 1999 1988 1987 ١
 ام ١٦ٝايكفو – ١ٝ٥املهت ايفو يًُخهُ ١ايعًٝو.47ي مل د ر َددٔ ا٭حهددوّ ايؽددورر ٠ملددٔ بعددم احملددونِ ايُٝٓٝدد ١ا٫بت اٝ٥ددٚ ١ا٫شددتٓ٦وك١ٝ
قفوٜو غري َٓعٛر.٠
48ي ايكدددرار اجلُٗدددٛر ٟبويكدددوْ ٕٛرقدددِ 12ي يصدددٓ ّ1994 ١بعدددإٔ اجلدددراٚ ِ٥ايعكٛبدددوأ
ايُٝو.
49ي ايكوْ ٕٛاجلٓو ٞ٥ايصٛراْ – ٞيصٓ.ّ1991 ١
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