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ُج الحسُج هلِل الحي أندَل عمي عبِجِه الكتاب، ولع يجعْل لو ِعَػَجًا، وأشي 
أن ال إلَو إال هللُا وحَجُه ال شخيظ لو، ُبعث في األمييغَ  رسػاًل مشيع يتمػ 

 عمييع آياِتِو، ويدَكيِيْع، ويعمسيع الكتاَب، والحكسة.

وأشيُج أن ُمَحسجًا رسػل هللا الشبي األمي أرسمُو هللُا بذيخًا، ونحيخًا، 
وأّدى األمانة، وجاىج  وداعيًا إلي هللا بإذنو، وسخاجًا مشيخًا ، فبمغ الخسالة،

 في هللا حق جياِده، حتى أتاُه اليقيغ.

والحيغ اتبعػه بإحداٍن إلي  -ملسو هيلع هللا ىلص –ورضي هللُا عغ أصحاب رسػل هللا 
 يػم الجيغ. 

 ٔتعـذ..........
فإنو لسا كانت الذخيعة اإلسبلمية صالحة لكل زماَن، ومكان، ومغ ثع 

إحياء األحكام التى تشاولتيا الذخيعة )، ومغ  امفإنيا َقْج تشاولت جسيع األحك
السػات ( ؛ وقج اختخت ىحا السػضػع والكتابة فيو ألىسيتو فى حياتشا 

 . السعاصخة 

 أًْٛح ادلٕضٕع ، ٔعثة إخرٛاسِ:
، واالقترادية، رض السػات مغ السرصمحات الدراعيةيعتبخ مرصمح األ 

شةةح فجةةخ اإلسةةبلم، وحتةةى والبيئيةةة السيسةةة التةةي حطيةةت بعشايةةة السدةةمسيغ م
يػمشا ىحا؛ وذلظ لسةا لمتذةخيعات السختبصةة ايةحا الشةػع مةغ األراض مةغ أثةخ 
كبيةخ فةةي الشطةةام البيئةةي أواًل، وعمةةى الكا شةةات التةةي تعةةير فيةةو ثانيةةًا، وعمةةى 
اإلندان بذكل خةاص ثالاةًا، خاصةة إذا عمسشةا أن إحيةاء األرض السةػات قةج 
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اعية، والتي تمعب دورًا كبيةخًا وممحػضةًا يديع في زيادة إنتاج السحاصيل الدر 
 عمى كافة السدتػيات والرعج. 

وفيسا يمي تػضيح لسرصمح األرض السػات، ولبعس ما يتعمق بو مغ 
م أيَّ مشفعٍة : األرض السػات ُتعخَّف بأّنيا فجػانب.   األرُض التي ال ُتقجِّ

ن ذلظ ناتجًا عغ ُتحَكُخ لعاّمة الّشاس، فيي أرٌض ُميسمٌة ومتخوكٌة، وقج يكػ
ة مغ ايشيا: عجم وجػد وسيمة لتػصيل الساء إلييا، وشبيعة  أسباب ِعجَّ

األسباب األخخى. وقج تريخ  تخبتيا، أو رماليا، فزبًل عغ العجيج مغ 
األرض مػاتًا بعج أن كانت حيًة، ُتغِجُق مغ خيخاتيا عمى الشاس لدبب مغ 

ال ذلظ األراضي الرحخاوية، األسباب، أو أّنيا قج تكػن مػاتًا أصبًل، وما
 وغيخىا.

إن األرض اليػم تتعخَّض لسذكبلت ال ُتحرى، ولعلَّ أاخز ىحه 
ع الجول القػية بالجول  الُسذكبلت: انتذار الترحُّخ، ونقران الغحاء، وتحكُّ
الزعيفة، والفقخ، وما إلى ذلظ. ولعلَّ في إحياء األرض السػات حلٌّ مشاسب 

الػجػه في الحج مغ مال ىحه الُسذكبلت،  وفعَّال، قج يديع اػجو مغ
ىشا فإن عمى حكػمات الجول خاصة والتقميل مشيا، والترجي ليا، ومغ 

الشامية مشيا واجب اثِّ ثقافة استربلح األراضي، وإحياء األراضي السػات 
ايغ الشاس. ىحا وتعتبخ السشصقة العخبية مغ أكاخ السشاشق التي تعاني مغ 

% مغ سصح ٖٓمى الرعيج العالسي يتعخض فع بعس ىحه السذكبلت؛
األرض لخصخ الترحخ، مسا يؤثخ سمًبا عمى حياة اميػن شخز في العالع، 

مميػن ىكتار مغ  ٓٔوالسدألة في تدايج خصيخ؛ فالعالع يفقج سشػيًّا نحػ 
الترحخ يجفع الدكان في ىحه السشاشق األراضي بدبب الترحخ. وىحا 
إلى البقاع والجول السجاورة. ويكفي أن  السشكػبة إلى مغادرتيا، والمجػء
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مبلييغ الجئ في عام  ٓٔنعخف أن عجد البلجئيغ بدبب الترحخ قج امغ 
م فقط!! وتتدبَّب مذكمة الترحخ في خدارة اقترادية سشػية تقجر ٜٛٛٔ
اميػن دوالر، ىحا إضافًة إلى السذاكل الرحية، واالجتساعية،  ٕٗاشحػ 

ىحه األعجاد اليا مة مغ  ىجخة نتيجة ؛ فاقع والدياسية، والعدكخية التي تت
 .البذخ مغ امج إلى امج
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 خطح انثذث
 ٚركٌٕ ْزا انثذث يٍ يقذيح ، ٔثالثح يثادث :

ختياره ، وخصة إفتذتسل عمى أىسية السػضػع، وسبب  :ادلقذيحأما 
 .، والخاتسة البحث

 خطح انثذث 
رًم ٔٚش يفٕٓو ادلال فٗ انفقّ اإلعاليٗ، ادلثذث األٔل : 
 عهٗ ثالثح يطانة: 
 .مفيػم السال فى الفقو اإلسبلمى :ادلطهة األٔل

 واإلصصبلح . فى المغة إحياء األرض السػات :  ادلطهة انثاَٗ

 .حكع إحياء األرض  السػات:  ادلطهة انثانث

 أستعح هٗ ، ٔٚشرًم عأقغاو األسض ادلٕاخ  ادلثذث انثاَٗ :
 يطانة :
 .السػات  أقدام األرض :  ادلطهة األٔل 

 ما يابت بو السمظ فى السػات. :  ادلطهة انثاَٗ

 .حياءكيفية اإل : ادلطهة انثانث

 .السعادن فى أرض السػات:  ادلطهة انشاتع

،  سعـحاعقـذ ادلضإعرثًاس ادلال عٍ طشٚق  ادلثذث انثانث :
 ح يطانة .مخغ ٔٚشرًم عهٗٔادلغاقاج ، 
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 .رعةةاتعةخيف عقةج السد :  ادلطهة األٔل

 .رعةةاحكةع عقةج السد  : طهة انثاَٗادل

 .السداقةاة عقةجإستاسار السال عغ شخيق  : انثانثادلطهة 

 .حكةع عقةج السداقةاة :   شاتعادلطهة ان

 دور الجولة فى إستاسار األرض السػات .  :  اخلايظادلطهة 

 فتذتسل عمى أىع الشتا ج التى يذتسل عمييا البحث .،  اخلامتحوأما 
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 ألٔل ادلثذث ا
 يفٕٓو ادلال فٗ انفقّ اإلعاليٗ 

 ثة مصالب بل ويذتسل عمى ث

 ادلطهة األٔل 
 يفٕٓو ادلال فٗ انفقّ اإلعاليٗ

 انرعشٚف انهغٕٖ نهًال :
َأو عُخوض ، َأو تسمكو اْلَجَساَعة مغ َمَتاع ، كل َما يسمكُو اْلَفخد  :الَسال
َوقج أشمق ، َأْمَػال  ع عمى :، ويجسَأو َحَيَػان  ، َأو نقػد، َأو عقار ، ِتَجاَرة 

ِال ، مػال ،  َمالو ،  (ٔ)ُذو َمالأى  :َوُيَقال رجل َمال ،ِفي اْلَجاِىِميَّة عمى اإلِْ
 .كاخ َمالو  :ومػوال

 إصطالدا :ذعشٚف ادلال 
ويسكغ ادخاره ، ما يسيل إليو الصبع  عشج الحشفية  : السخاد بالسال 

س كافة أو بعزيع، والتقػم يابت لػقت الحاجة، والسالية تابت اتسػل الشا
ال يكػن ماال كحبة  ، وبإباحة االنتفاع بو شخعا؛ فسا يباح ببل تسػل، ايا 

                                                 
ىخة )إاةةخاىيع مرةةصفى / أحسةةج السؤلةة : مجسةةع المغةةة العخبيةةة بالقةةاالسعجةةع الػسةةيط  (ٔ)

الشاشةةةخ: دار الةةةجعػة ، مختةةةار ( ٕٜٛ/ ٕ) الديةةةات / حامةةةج عبةةةج القةةةادر /   الشجةةةار(
الرحاح السؤل : زيغ الجيغ أاػ عبج هللا   اغ أاي بكخ اغ عبج القةادر الحشفةي الةخازي 

السحقةةةةق: يػسةةةة  الذةةةةيا   الشاشةةةةخ: السكتبةةةةة  (ٖٔٓ)ص:   ىةةةةة(ٙٙٙ)الستةةةةػفى: 
 م.ٜٜٜٔىة / ٕٓٗٔصيجا الصبعة: الخامدة،  –الجار الشسػذجية، ايخوت  -ية العرخ 
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ال يكػن متقػما كالخسخ، وإذا عجم ، وما يتسػل ببل إباحة انتفاع  ، حشصة
 (ٔ).غيخ متقػم  الجممال  ، األمخان لع يابت واحج مشيسا

ويدتبج بو ، ا يقع عميو السمظ م بأنو :السال  فعخفػا  السالكيةأما 
، والذخاب ، ، ويدتػي في ذلظ الصعام ةالسالظ عغ غيخه إذا أخحه مغ وجي

والمباس عمى اختبلفيا، وما يؤدي إلييا مغ جسيع الستسػالت، فمػ ارتفع 
ذلظ لع يكغ بقاء، وىحا كمو معمػم ال يختاب فيو مغ عخف تختيب أحػال 

  الجنيا، وأنيا زاد لآلخخة.

 -التعخيف يعخف السال انصبلقا مغ كػن السال محل السمظ، والسمظىحا 
ال يتعمق إال بسا لو قيسة ايغ الشاس،  -الحي ىػ في حقيقتو اختراص

وإال، فبل معشى لبلختراص بو، فأساس السالية ىػ العبلقة التي تقػم ايغ 
 (ٕ) .وذلظ لحاجة االنتفاع بو اػجػه االنتفاع السذخوعة  ؛ الشاس والذيء

                                                 
رد السحتار عمةى الةجر السختةار .السؤلة : ااةغ عااةجيغ،   أمةيغ اةغ عسةخ اةغ عبةج  (ٔ)

-الشاشةخ: دار الفكةخ(ٔٓ٘/ ٗ) ىةة(ٕٕ٘ٔالعديد عااةجيغ الجمذةقي الحشفةي )الستةػفى: 
 .مٕٜٜٔ -ىة ٕٔٗٔايخوت، الصبعة: الاانية، 

السػافقات .السؤل : إاخاىيع اغ مػسةى اةغ   المخسةي الغخنةاشي الذةييخ بالذةاشبي  (ٕ)
الشاشةخ:  (ٕٖ/ ٕ)ىة( السحقق: أاػ عبيجة مذيػر اغ حدةغ آل سةمسانٜٓٚ)الستػفى: 

 م.ٜٜٚٔىة/ ٚٔٗٔدار ااغ عفان.الصبعة: الصبعة األولى 
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: ال يقع اسع مال إال عمى ما لو قيسة يباع السال، فقالوعخف الذافعى 
وتمدم متمفو، وإن قمت وما ال يصخحو الشاس، مال الفمذ وما أشبو ، ايا 
 (ٔ)ذلظ. 

أي في كل  اً ما يباح نفعو مصمق: بأنو السال شخعاوعخف الحشاامة 
وما  ،كالحذخاتفخخج ما ال نفع فيو ، أو يباح اقتشاؤه ببل حاجة  ،األحػال 

فيو نفع محخم كخسخ، وما ال يباح إال عشج االضصخار كالسيتة، وما ال يباح 
 النتفاع الشاس ؛كبغل وحسار ، اقتشاؤه إال لحاجة كالكمب 

و كصيخ لقرج صػتو ، وتبايعيسا في كل عرخ مغ غيخ نكيخ ، ايسا 
 (ٕ).وكجود قد، ونحػىسا  وببغاء ، كيدار
 

                                                 
اةةي بكةةخ، جةةبلل الةةجيغ السؤلةة : عبةةج الةةخحسغ اةةغ أ (ٕٖٚاألشةةباه والشطةةا خ )ص:  (ٔ)

 -ىةة ٔٔٗٔىة( الشاشخ: دار الكتب العمسية. الصبعةة: األولةى، ٜٔٔالديػشي )الستػفى: 
 م.ٜٜٓٔ

السؤلةة : مشرةةػر اةةغ  شةةخح مشتيةةى اإلرادات ا دقةةا ق أولةةي الشيةةى لذةةخح السشتيةةى  (ٕ)
ىةةة( ٔ٘ٓٔيةػنذ اةغ صةةبلح الةجيغ ااةغ حدةةغ اةغ إدريةذ البيةةػتى الحشبمةى )الستةػفى: 

كذةاف القشةاع عةغ  م،ٖٜٜٔ -ىةة ٗٔٗٔشخ: عالع الكتب.الصبعةة: األولةى، الشا(ٚ/ ٕ)
السؤل : مشرػر اغ يػنذ اغ صبلح الجيغ ااغ حدغ اغ إدريذ البيةػتى متغ اإلقشاع 

 الشاشخ: دار الكتب العمسية. (ٕ٘ٔ/ ٖ)ىة( ٔ٘ٓٔالحشبمى )الستػفى: 
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 يقاسَح تني انرعشٚفاخ 
ما سبق مغ تعخيفات لمسال عشج فقياء الذخيعة اإلسبلمية تسال وجية 

 ويتزح لشا مشيع أنيع اتخحوا مشياجا يتسال فى اآلتى :، نطخىع لمسال 

 أن الحشفية يذتخشػن فى السال : -ٔ 

 ة اإلنتفاع ايا .حأن يكػن لمذئ قيسة معتبخة شخعا مع إبا -أ

وىحا يختم  باختبلف كل ، أن يكػن متسػال أى يعجه الشاس ماال  -ب
فقج يعج الفمذ ماال وفى أوقات أخخى ال يعج  ،مكان وضخوفو االقترادية

 شيئا . 

انصبلقا مغ كػن السال  عشجىع كسا ذكخت  تعخيف السالأما السالكية ف
والسشافع ؛ ألنو يقع عمييا السمظ ،  ، وىحا يذسل األعيانسمظ، لم محبل

يترخف دون سػاه سػاء كانت عيشا أم ولمسالظ الحق فى أن يدتبج ايا و 
 مشفعة .

الذافعية فيخون أن السال الاج لو مغ قيسة يباع ايا ويزسشيا مغ أما 
 يتمفو ، وال فخق ايغ قميمو وكايخه  .

أما الحشاامة فيخون أن ماال نفع فيو أصبل كالحذخات ، وما فيو مشفعة 
 محخمة كالخسخ ال يعج ماال .
 .ح ؛ ألنو الجامع ليحه التعخيفاتة ىػ الخاجلحا أجج أن تعخيف الحشفي
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 ٔاإلصطالح . فٗ انهغح ادلطهة انثاَٗ : إدٛاء األسض ادلٕاخ 
 سض ادلٕاخأإدٛاء 

 يقذيح:

مغ أاخز معالع الجيغ اإلسبلمي أنو ديغ يجسع ايغ االىتسام بالجنيا  
وشمب الجشة في تشاسق ، مع اآلخخة، ويجسع ايغ شمب عسارة األرض 

يل أن يػجج في أي قانػن وضعي، أو شخع محخف.. ال إن عجيب يدتح
قزية إعسار األرض تأتي كقزية أساسية مغ قزايا الجيغ، وكيجف 

وكدبٍب مباشخ لسعيذة اإلندان عمى   ر يدي مغ أىجاف خمق اإلندان،
األرض.قال تعالى:}ُىَػ َأْنَذَأُكْع ِمَغ اأَلْرِض َواْسَتْعَسَخُكْع  سصح ىحا الكػكب

  .(ٔٙ)ىػد:{ ِفيَيا

 :"ومغ أاخز لػازم إعسار األرض "إحياء األرض السػات

وفيسا يمي تػضيح لسرصمح األرض السػات، ولبعس ما يتعمق بو مغ 
 جػانب. 

، والبقاء ، الشسػ  :اْلَحَياة و ىػ جعل الذئ حيا ، :اإلدٛاء فٗ انهغح
والشباتات  ،ي اْلَحَيَػاَناتَمْجُسػع َما ُيَذاىج فِ  :وِفي عمع اأْلَْحَياء، َواْلَسْشَفَعة 

والتشاسل ، والشسػ، َوَبيغ الجسادات مال التغحية، مغ مسيدات تفخق َايشَيا
 .َوَنْحػ َذِلظ 

  فى المغة :  اإلحياءالسخاد مغ ومغ خبلل ىحه السعانى يتبيغ أن 
  . الحياة الشامية
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اخ
َ
ٕ
َ
مباَشَختيا : ياُؤىا اأَلرض الَِّتي َلْع َيْجِخ َعَمْيَيا ِمْمُظ َأحج، وإحْ  :ادل

َوَنْحِػ َذِلَظ َتْذِبيًيا ، َأو ِعَساَرٍة ، َأو َزْرٍع ، اتْأثيخ َشْيٍء ِفيَيا ِمْغ ِإَحاَشٍة 
 (ٔ) ِبِإْحَياِء اْلَسيِِّت.

إعجاد االرض : السػات معشاه األرض إحياء ومسا سبق يتزح أن :
بلنتفاع ايا في وجعميا صالحة ل، وتييئتيا ، السيتة التي لع يدبق تعسيخىا 

، فذبيت العسارة بالحياة ، وتعصيميا بعجم والدرع ونحػ ذلظ، الدكشى 
 الحياة ، وإحياؤىا عسارتيا .

 ادلٕاخ اصطالدا:
ىي أرض خارج البمج لع تكغ ممكا  :بأنيا األرض السػاتعخف الحشفية 

فبل يكػن داخل البمج مػات أصبل، وكحا ما كان  ، وال حقا لو خاصا ،  ألحج
أو مخعى ليع ال يكػن مػاتا ، رج البمجة مغ مخافقيا محتصبا ايا ألىميا خا

                                                 
ل الةجيغ ااةغ مشطةػر لدان العخب. السؤل :   اغ مكخم اغ عمى، أاػ الفزةل، جسةا (ٔ)

ايةةةخوت ج  -ىةةةة(. الشاشةةةخ: دار صةةةادر ٔٔٚاألنرةةةاري الخويفعةةةى اإلفخيقةةةى )الستةةةػفى: 
 (.الصبعة:ٖٕٔ-ٕٗٔ/ ٗٔ)

السعجةع الػسةةيط السؤلة : مجسةع المغةةة العخبيةة بالقةاىخة )إاةةخاىيع ىةة ،  ٗٔٗٔ -الاالاةة 
خ: دار الةجعػة الشاش(ٖٕٔ/ ٔ مرصفى / أحسج الديات / حامج عبج القادر /   الشجار(

السؤلة : أحسةج اةغ   اةغ عمةي (،ٓٙٔ/ ٔ)، السرباح السشيخ في غخيب الذةخح الكبيةخ
 –ىةة( الشاشةخ: السكتبةة العمسيةة ٓٚٚالفيػمي ثع الحسةػي، أاةػ العبةاس )الستةػفى: نحةػ 

 .ايخوت
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فيػ حق ، حتى ال يسمظ اإلمام إقصاعيا؛ ألن ما كان مغ مخافق أىل البمجة 
 (ٔ) وفي اإلقصاع إبصال حقيع.، أىل البمجة كفشاء دارىع 

أو لغمبتو عمييا ، ىي أرض تعحر زرعيا النقصاع الساء عشيا : أٔ ْٗ
 ؛وإنسا سسيت مػاتا إذا كانت ايحه الرفة ؛(ٕ)مػكة بعيجة مغ العامخغيخ مس

 (ٖ).وبصل االنتفاع بو ،تذبييا ليا بالحيػان إذا مات ،لبصبلن االنتفاع ايا

، السػت  -بزع السيع  - :ادلٕاخ تأَّإدٛاء األسض عشف ادلانكٛح 
ال و ، وعمى األرض التي ال مالظ ليا ، السيت  فيصمق عمى :وأما بفتحيا

أو ىى  : األرض الخالية  ،انتفاع ايا فيػ بالفتح مغ األلفاظ السذتخكة
 (ٗ)عغ االختراص. 

                                                 
اةةجا ع الرةةشا ع فةةي تختيةةب الذةةخا ع السؤلةة : عةةبلء الةةجيغ، أاةةػ بكةةخ اةةغ مدةةعػد اةةغ  (ٔ)

( ٜٗٔ/ ٙىةةةة( الشاشةةةخ: دار الكتةةةب العمسيةةةة)ٚٛ٘سةةةاني الحشفةةةي )الستةةةػفى: أحسةةةج الكا
 م.ٜٙٛٔ -ىة ٙٓٗٔالصبعة: الاانية، 

(  السؤلةة : عاسةةان اةةغ ٖٗ/ ٙتبيةيغ الحقةةا ق شةةخح كشةةد الةةجقا ق وحاشةية الذةةمبي ) (ٕ)
ىةة(   الحاشةية:  ٖٗٚعمي اغ محجغ البارعي، فخةخ الةجيغ الديمعةي الحشفةي )الستةػفى: 

ةةةْمِبيُّ شةةةياب الةةةجيغ  أحسةةةج اةةةغ   اةةةغ أحسةةةج اةةةغ يةةةػنذ اةةةغ إسةةةساعيل اةةةغ يةةةػنذ الذِّ
اةةةػالق، القةةةاىخة الصبعةةةة:  -ىةةةة( الشاشةةةخ: السصبعةةةة الكبةةةخى األميخيةةةة  ٕٔٓٔ)الستةةػفى: 
 ىة. ٖٖٔٔاألولى، 

السرجر الدااق ،اليجاية في شخح اجاية السبتجي السؤل : عمي اغ أاي بكخ اغ عبج  (ٖ)
ىةة(السحقق: شةبلل ٖٜ٘ني، أاػ الحدغ اخىان الجيغ )الستػفى: الجميل الفخغاني السخغيشا

 .لبشان –ايخوت  -( الشاشخ: دار احياء التخاث العخبي ٖٖٛ/ ٗ)يػس 
حاشةةية الجسةةػقي عمةةى الذةةخح الكبيةةخ السؤلةة :   اةةغ أحسةةج اةةغ عخفةةة الجسةةػقي  (ٗ)

 الشاشخ: دار الفكخ.  (ٙٙ/ ٗ) ىة(ٖٕٓٔالسالكي )الستػفى: 
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 (ٔ) : أرض ال مالظ ليا، وال يشتفع ايا أحج.انشافعٛح تأَّ اعشفٓٔ

: ىةةةةي األرض السشفكةةةةة عةةةةغ  تأَــــّادلــــٕاخ  عــــشف احلُاتهــــحٔ
 (ٕ). وممظ معرػم، االختراصات

 يقاسَح تني انرعشٚفاخ :
التى وردت عمى مختم  السحاىب كميا فةى مزةسػن واحةج ؛  لتعخيفاتا

 حاشةية الجسةػقي عمةى الذةخح الكبيةخ لحا أرى أن تعخيف اإلمام الجرديخ  فى
 . ، وعميو فيكػن ىػ التعخيف الخاجح واضح  وشامل ، ومانع  

وباإلستشاد إلى ىحه التعخيفات الفقيية لؤلراضى السػات ، عخفيةا قةانػن 
 فى مادتو الدادسة بسا يمى :العاسانى  ىاألراض

                                                 
ح الةةػجيد السعةخوف بالذةخح الكبيخ،السؤلةة : عبةج الكةخيع اةةغ   اةغ عبةةج العديةد شةخ  (ٔ)

 -ىةة(.السحقق: عمةةي   عةةػض ٖٕٙالكةخيع، أاةةػ القاسةةع الخافعةي القدويشةةي )الستةةػفى: 
 –الشاشةةةةةخ: دار الكتةةةةةب العمسيةةةةةة، ايةةةةةخوت  (ٕٙٓ/ ٙ)عةةةةةادل أحسةةةةةج عبةةةةةج السػجةةةةةػد

 م. ٜٜٚٔ -ىة  ٚٔٗٔ،الصبعة: األولى،  ٕٚٓ/ٙلبشان
دقا ق أولي الشيى لذخح السشتيى السعخوف بذخح مشتيةى اإلرادات السؤلة : مشرةػر  (ٕ)

ىةة( ٔ٘ٓٔاغ يػنذ اغ صبلح الجيغ ااغ حدغ اغ إدريذ البيػتى الحشبمى )الستةػفى: 
م، الةخوض السخبةع ٖٜٜٔ -ىةة ٗٔٗٔ( الصبعةة: األولةى، ٕٖٙ/ ٕالشاشخ: عالع الكتب)

  اةةةةغ قاسةةةةع العاصةةةةسي الحشبمةةةةي  شةةةةخح زاد السدةةةةتقشع السؤلةةةة : عبةةةةج الةةةةخحسغ  اةةةةغ
 ىة.ٜٖٚٔ -( الصبعة: األولىٗٚٗ/ ٘ىة( )ٕٜٖٔالشججي)الستػفى: 

أو السػات: وىي األرض الةجاثخة التةي ال يعةخف ليةا مالةظ. )الكةافي فةي فقةو اإلمةام أحسةج 
السؤل : أاػ   مػفق الجيغ عبج هللا اغ أحسج اةغ   اةغ قجامةة الجسةاعيمي السقجسةي 

( ٖٕٗ/ ٕىةةة( )ٕٓٙالحشبمةةي، الذةةييخ بةةااغ قجامةةة السقجسةةي )الستةةػفى:  ثةةع الجمذةةقي
 م(. ٜٜٗٔ -ىة  ٗٔٗٔالشاشخ: دار الكتب العمسية.الصبعة: األولى، 
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" إذا كانةت ليدةت فةى ترةخف أحةج مةغ األشةخاص ، : األساض ادلٕاخ
وال متخوكة ومخررة لؤلىالى ىى السحبلت البعيجة عةغ القةخى، والقرةبات 
اجرجة التدسع ايةا مةغ أقاصةى العسةخان صةيحة الذةخز الجييةخ الرةػت، 

يعشةى  اً نر  تخسيشيعشى الشا ية التى تبعج عغ أقرى العسخان مدافة ميل و 
 (ٔ)مقجار نر  ساعة ".

وذلظ لتسييدىةا عةغ األراضةى األميخيةة فةى السشةاشق التةى يزةيق عمييةا 
قةةانػن األراضةةى كالبقةةاع،  وواليتةةى ايةةخوت ، وسةةػرية ، أمةةا فةةى مشةةاشق 

مةغ مجمةة األحكةام العجليةة  (ٕٓٚٔ)األراضى السسمػكة ، فقةج حةجدت السةادة
 اأْلََراِضي الَِّتي َلْيَدْت ِمْمًكا  بأنيا :"اأْلََراِض اْلَسَػاُت 

َوَتُكةةػُن َبِعيةةَجًة َعةةْغ  ،أِلََحةةٍج َواَل ِىةةَي َمْخًعةةى َواَل ُمْحَتَصةةٌب ِلَقَرةةَبٍة َأْو َقْخَيةةٍة 
ةةْػِت ِمةةْغ َأْقَرةةى  َأْقَرةةى اْلُعْسةةَخاِن َأْي الَِّتةةي اَل ُيْدةةَسُع ِمْشَيةةا َصةةْػُت َجِييةةِخ الرَّ
وِر الَِّتي ِفي َشَخفِ   (ٕ)."اْلَقَرَبِة َأْو اْلَقْخَية الجُّ

إن تحجيةج قةانػن األراضةى ، ومجمةة األحكةام العجليةة لةؤلراض السةػات ، 
ىةةةةػ تحجيةةةةج مذةةةةػش ، وغةةةةامس بحيةةةةث يذةةةةسل كافةةةةة األراض الحخجةةةةة ، 

الرةةةةالحة لمدراعةةةةة،   والسػحذةةةةة ، والرةةةةخخية الةةةةػعخة السدةةةةالظ ، واألراض

                                                 
-ٔٙٛٔأشةةكال السمكيةةة وأنةةػاع األراضةةى فةةى مترةةخفية جبةةل لبشةةان وتدةةيل البقةةاع  (ٔ)

 ٜٜ٘ٔخوت دراسةةةة مقارنةةةة فةةةى التةةةاريا الخيفةةةى إسةةةتشادا إلةةةى وثةةةا ق أصةةةمية ايةةةٜٗٔٔ
 . ٚٔٔ-ٙٔٔشباعة:شخكة تكشػبخس الحجياة ص 

مجمةة األحكةةام العجليةةة. السؤلةة : لجشةةة مكػنةةة مةغ عةةجة عمسةةاء وفقيةةاء فةةي الخبلفةةة  (ٕ)
العاسانية. السحقةق: نجيةب ىةػاويشي الشاشةخ: نةػر  ، كارخانةو تجةارِت كتةب، آرام بةا ، 

 .(ٕٗٗ)ص:  كخاتذي
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يةةة أراضةةى جبةةل لبشةةان، والبعيةةجة عةةغ الدةةكغ الخيفةةى ، ومةةغ ىشةةا فةةإن أكاخ 
وأقدام مغ البقاع تجخل ضسغ ىحا التحجيج ؛ لػعػرتيا وبعجىا عغ الدةكغ، 

القخى الجبمية فةى بعةس األمةاكغ عةغ بعزةيا الةبعس ، بةالخغع مةغ  وتباعج
لمدراعةةة ايشيةةا ، ولكةةغ حاجةةة اإلندةةان لمدراعةةة ، وجةةػد فدةةحات صةةالحة 

حيةاة حػلةت ىةحه األراضةى قيةج المةى مة الجػع ، واإلستسخار عو واإلنتاج لسقا
، واستػلى كبار السالكيغ اً وإحيا يا تجريجيي، إلى أرض زراعية بإستربلحيا 

عمةةى السةةػات، وجعمػىةةا ممكيةةات خاصةةة اخشةةػة مةةأمػرى السدةةاحة فةةى جبةةل 
 لبشان.

وفى جبل لبشان ، أعتبخت األراضى غيخ األميخية ، وغيخ السسمػكة مغ 
وية أى السذاعات ، مغ األراضى األفخاد ، واألوقاف، والجساعات القخ 

كمع مخبع ،أو اشدبة ٓٓٔٔالخالية أو السػات ، وقجرت مداحتيا بحػالى 
%مغ مجسل مداحة الجبل آنحاك ، ولع تذسل ىحه األراضى ٖٔ، ٖٗ

الخالية أى جدء مغ األراضى الدراعية كألرشػبخ والدشجيان واألرز ، فمحلظ 
عمى األودية العسيقة السقفخة ، يسكغ إشبلق األرضى الخالية ، أو السػات 

وأعالى الجبال الجخداء السػحذة ، والرخخية وغيخىا مغ األراضى التى لع 
 تصأىا قجم اإلندان  .

مةةةغ قةةةانػن األراضةةةى :" عمةةةى السحةةةبلت ٖٓٔ:جةةةاء فةةةى نةةةز السةةةادة 
الخالية التى لع تكةغ فةى ترةخف أحةج بالصةااق تخرةز مةغ القةجيع ألىةالى 

عةةةغ القرةةةبة، أو القخيةةةة اجرجةةةة ال تدةةةسع ايةةةا القةةةخى،  والقرةةةبات وتبعةةةج 
صيحة الخجل الجييخ مغ أقرةى العسةخان كالجبةال ، والفقةار، والسخاعةى ىةى 

، خورة أن يشقب فى مال ىةحه األراضةىاألراضى السػات، ويسكغ لراحب الز
عمةةى أن تكةةػن رقبتيةةا عا ةةجة إلةةى ايةةت  اً ويتخةةح مةةدارع بةةأذن السةةامػر مجانةة
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نيةةةةة السخعيةةةةة اإلجةةةةخاء فةةةةى حةةةةق سةةةةا خ األراضةةةةى السةةةةال ، واألحكةةةةام القانػ 
 فى مال ىحه األراضى ". اً السػزوعة جارية تسام

( مفيػم إحياء األراضى السػات بالزخورة ٖٓٔوىكحا حجدت السادة ) 
الدراعى ، فكان الفبلح الحى يحتاج ألرض إضافية  اإلقترادية ، واإللدام

 اً سقجوره، أن يشقبيا مجانمغ األراضى السػات الرالحة لمدراعة فى البقاع ب
، ومختارىا وإماميا ، ويتخحىا احلظ  بأذن مأمػرىا السسال لذيا البمجة 

بذخط أن تكػن رقبة األرض عا جة إلى ايت السال ، وأن تجخى عمييا  حقبلً 
 األحكام القانػنية السخعية اإلجخام بحق سا خ األراضى السدروعة. مغ 

 (ٔ)يا . تدجيج أعذارىا ، وعجم إىسال زراعت

 : دكًح يششٔعٛح إدٛاء ادلٕاخ
إحياء السػات فيو اتداع دا خة الخزق، وانتفاع السدمسيغ بسا يخخج 

ق عمى السدتحقيغ، وفيو  وغيخه مشيا مغ شعام الخفق،  ، ومغ زكاة ُتَفخَّ
تػفيخ أو  (ٖ)،  التدبب لمخرب في أقػات األنامو  (ٕ) ، والحث عمى العسارة

السحافطة عمى نقاء الجػ ، و  مغ الكا شات الحيةاء لئلندان وغيخه حالغ
                                    .وامتراص ما يمػثو

                                                 
-ٔٙٛٔمترةةخفية جبةةل لبشةةان وتدةةيل البقةةاع  أشةةكال السمكيةةة وأنةةػاع األراضةةى فةةى (ٔ)

 ٜٜ٘ٔدراسةةةة مقارنةةةة فةةةى التةةةاريا الخيفةةةى إسةةةتشادا إلةةةى وثةةةا ق أصةةةمية ايةةةخوت ٜٗٔٔ
 .ٚٔٔشباعة:شخكة تكشػبخس الحجياة ص  

 (.ٕ/ ٙمػاىب الجميل في شخح مخترخ خميل ) (ٕ)
عبةةج  رد السحتةةار عمةةى الةةجر السختةةار السؤلةة : ااةةغ عااةةجيغ،   أمةةيغ اةةغ عسةةخ اةةغ (ٖ)

( ٖٔٗ/ ٙايةخوت)-ىةة( الشاشةخ:دارالفكخٕٕ٘ٔالعديد عااجيغ الجمذقي الحشفي)الستػفى:
 م.ٕٜٜٔ -ه ٕٔٗٔالصبعة: الاانية،
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جاء فى كتاب الفقو اإلسبلمى وأدلتو لمجكتػر وىبو الدحيمى ما نرو :" 
أن  الذخع رغب فى اإلحياء ، لحاجة الشاس إلى مػارد الدراعة ، وتعسيخ 

 .(ٔ)قتراديا ، ويػفخ ثخوة عامة كبخى" الكػن ، مسا يحقق ليع رفاىا إ

 :فضم إدٛاء األسض ادلٕاخ
لقج استصاَع اإلسبلُم تذجيَع الّشاِس عمى إحياِء األراضي السػات  

بُصُخَق مختمفٍة، ولعلَّ أاخز ىحه الصُّخق: ربط إحيا يا اشيل أجخ عطيع مغ 
َعْغ روى ما  ،  هللا تعالى يػم القيامة، ومغ أاخز الشرػص الجالة عمى ذلظ

ْحَسغِ  ، َعْغ َجاِاِخ ْاِغ َعْبِج َّللاَِّ، َأنَّ  ِىَذاِم ْاِغ ُعْخَوَة، َعْغ َعْبِج َّللاَِّ ْاِغ َعْبِج الخَّ
َمْغ َأْحَيا َأْرًضا َمْيَتًة، َفَمُو ِفيَيا َأْجٌخ، »َرُسػَل َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع، َقاَل: 

 (ٕ). «، َفُيَػ َلُو َصَجَقةٌ َوَما َأَكَمِت اْلَعاِفَيةُ 

أعصى اإلسبلُم حقَّ تسمُِّظ األرِض السيتة لكل مغ يقػم عمييا، ويحيييا، 
ومغ ىشا فإنَّ مػاقف الّدم  الرالح في العشاية باألرض كايخٌة، وىحا إن دلَّ 

                                                 
 دار الفكخ . ٔ٘٘ص ٘ج الفقو اإلسبلمى وأدلتو لمجكتػر وىبو الدحيمى (ٔ)
امبةان السؤلة :   اةغ حبةان اةغ أحسةج اةغ حبةان اةغ صحيح ااغ حبان اتختيب ااةغ  (ٕ)

ىة(السحقق: شعيب ٖٗ٘ذ اغ َمْعبَج، التسيسي، أاػ حاتع، الجارمي، الُبدتي )الستػفى: معا
ِكَتاُب ِإْحَياِء اْلَسَػاِت. ِذْكُخ ِكْتَبِة َّللاَِّ َجلَّ َوَعبَل اأْلَْجَخ ِلُسْحِيي اْلَسَػاِت ِمْغ َأْرِض َّللاَِّ .األرنؤوط

« الرةةحيحة» -لباني:صةةحيح تعميةةق األ   ٕٕٓ٘( حةةجيث رقةةع :ٖٔٙ/ َٔٔجةةلَّ َوَعةةبَل )
 ايةةخوت –الشاشةةخ: مؤسدةةة الخسةةالة  (. تعميةةق شةةعيب األرنةةؤوط: حةةجيث صةةحيحٛٙ٘)

وعمقةةةو اإلمةةةام البخةةةاري فةةةي "صةةةحيحو"  برةةةيغة  .ٖٜٜٔ – ٗٔٗٔالاانيةةةة،  الصبعةةةة:
 التسخيس في كتاب الحخث والسدارعة: باب مغ أحيا أرضا مػاتًا.

إندةان أو دابةة أو شةا خ أو غيةخ ذلةظ وإذا أتةي : قال البغػي كل شالب رزقةًا مةغ والعافيو
 الخجل الخجل يصمب حاجة، فقج عفاه، يعفػه، وىػ عاف، وجسع العافي عفاه.



 

 املشاقاة( -عةااملزر -اإلستثمار عن طريق اإلحياء )املعادن 

544 

وتعاليسو الفيَع السصمػب،  ،عمى شيء فإنسا يجلُّ عمى أّنيع فيسػا الجيغ
 :حاجة إلحياء األرض السػات، كسا أن ىشاك لحياة إال بوالحي ال تدتقيع ا

كسا سبق أن ايشت فى  إن األرض اليػم تتعخَّض لسذكبلت ال ُتحرى،ف
 أىسية السػضػع .
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 .دكى إدٛاء األسض  ادلٕاخ: ادلطهة انثانث 
  يءالسحة تسمكةو يو  ،جةا د  السػاتاألرض إحياء اتفق الفقياء عمى أن 

 (ٔ). احلظ

 يا ٚهٗ : ك رنٔاألصم يف 
 أٔال : انغُح  انُثٕٚح :

ٔ-  ، ةةةةاٍر، َقةةةةاَل: َأْخَبَخَنةةةةا َعْبةةةةُج الَػىَّةةةةاِب الاََّقِفةةةةيُّ ةةةةُج ْاةةةةُغ َبذَّ َثَشا ُمَحسَّ َحةةةةجَّ
َقةةةاَل: َأْخَبَخَنةةةا َأيُّةةةػُب، َعةةةْغ ِىَذةةةاِم ْاةةةِغ ُعةةةْخَوَة، َعةةةْغ َأِايةةةِو، َعةةةْغ َسةةةِعيِج ْاةةةِغ 

                                                 
المباب في شخح الكتاب السؤل : عبج الغشي اغ شالب اغ حسادة اةغ إاةخاىيع الغشيسةي  (ٔ)

و، ( حققةو، وفرةمو، وضةبصٜٕٔ/ ٕىةة( )ٜٕٛٔالجمذقي السيجاني الحشفةي )الستةػفى: 
لبشةان،    –وعمق حػاشيو:   محيي الجيغ عبج الحسيج الشاشخ: السكتبة العمسيةة، ايةخوت 

التةةاج واإلكميةةل لسخترةةخ خميةةل السؤلةة :   اةةغ يػسةة  اةةغ أاةةي القاسةةع اةةغ يػسةة  
( الشاشةخ: ٔٓٙ/ ٚىةة( )ٜٚٛالعبجري الغخناشي، أاػ عبج هللا السػاق السالكي )الستػفى: 

م،  الحاوي الكبيخ فةي فقةو مةحىب ٜٜٗٔ-ىةٙٔٗٔبعة: األولى، دار الكتب العمسية الص
اإلمام الذافعي وىػ شخح مخترخ السدني السؤل : أاػ الحدغ عمي اغ   اةغ   اةغ 

ىةة( السحقةق: الذةيا عمةي ٓ٘ٗحبيب البرخي البغجادي، الذييخ بالسةاوردي )الستةػفى: 
 –الكتةب العمسيةة، ايةخوت  الذيا عةادل أحسةج عبةج السػجةػد الشاشةخ: دار -  معػض 

م ، العديةةةةد شةةةةخح الةةةةػجيد  ٜٜٜٔ-ىةةةةة  ٜٔٗٔ( الصبعةةةةة: األولةةةةى، ٚٚٗ/ ٚلبشةةةةان)
(، الةةةخوض السخبةةةع شةةةخح زاد ٖٚٗ/ ٚ. البيةةةان فةةةي مةةةحىب اإلمةةةام الذةةةافعي )ٕٚٓ/ٙ

السدتقشع السؤل : عبج الخحسغ اغ   اةغ قاسةع العاصةسي الحشبمةي الشجةجي )الستةػفى: 
السغشي الاغ قجامةة السؤلة : أاةػ  ىة،  ٜٖٚٔ -عة: األولى ( الصبٗٚٗ/ ٘ىة( )ٕٜٖٔ

  مػفق الجيغ عبج هللا اغ أحسج اغ   اةغ قجامةة الجسةاعيمي السقجسةي ثةع الجمذةقي 
/ ٘) ىةة( الشاشةخ: مكتبةة القةاىخةٕٓٙالحشبمي، الذييخ بااغ قجامة السقجسةي )الستةػفى: 

ٗٔٙ.) 
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َتةةًة َفِيةةَي "َمْيةةِو َوَسةةمََّع َقةةاَل: َزْيةةٍج، َعةةِغ الشَِّبةةيِّ َصةةمَّى َّللاَُّ عَ  َمةةْغ َأْحَيةةا َأْرًضةةا َميِّ
 (ٔ) ."َلُو َوَلْيَذ ِلِعْخٍق َضاِلٍع َحقٌّ 

ةةةةاٍر، َقةةةةالَ   -ٕ ةةةةُج ْاةةةةُغ َبذَّ َثَشا ُمَحسَّ َثَشا َعْبةةةةُج الَػىَّةةةةاِب، َقةةةةاَل:  َحةةةةجَّ : َحةةةةجَّ
َثَشا َأيُّةةػُب، َعةةْغ ِىَذةةاِم  َكْيَدةةاَن، َعةةْغ َجةةاِاِخ  ْاةةِغ ُعةةْخَوَة، َعةةْغ َوْىةةِب ْاةةغِ  َحةةجَّ

ِبةةةيِّ َصةةةمَّى َّللاَُّ َعَمْيةةةِو َوَسةةةمََّع َقةةةاَل: َمةةةْغ َأْحَيةةةا َأْرًضةةةا  ْاةةةِغ َعْبةةةِج هللِا، َعةةةِغ الشَّ
َتًة َفِيَي َلُو.  (ٕ) َميِّ

َثَشا َأُاةةةػ ُأَسةةةاَمَة، َعةةةْغ ِىَذةةةاِم ْاةةةِغ أ -ٖ ِ ْاةةةُغ َسةةةِعيٍج، َحةةةجَّ ْخَبَخَنةةةا َعْبةةةُج َّللاَّ
ْحَسِغ ْاةةِغ َراِفةةٍع، َأنَّ َجةةاِاَخ ْاةةةَغ ُعةةْخَوَة، َقةةاَل:  َأْخَبَخِنةةي ُعَبْيةةُج َّللاَِّ ْاةةُغ َعْبةةِج الةةخَّ

َمةةةْغ َأْحَيةةةا »َعْبةةةِج َّللاَِّ، َأْخَبةةةَخُه: َأنَّ َرُسةةةػَل َّللاَِّ َصةةةمَّى هللُا َعَمْيةةةِو َوَسةةةمََّع َقةةةاَل: 
ْشَيةةةةةا، َفَمةةةةةُو ِفيَيةةةةةا َأْرًضةةةةةا َمْيَتةةةةةًة َفَمةةةةةُو ِفيَيةةةةةا َأْجةةةةةٌخ َوَمةةةةةا َأَكَمةةةةةِت اْلَعاِفَيةةةةةُة مِ 

 (ٖ).َقاَل َأُاػ ُمَحسَّج:"اْلَعاِفَيُة: الصَّْيُخ َوَغْيُخ َذِلَظ "«َصَجَقةٌ 

                                                 
  اةةغ عيدةةى اةةغ َسةةْػرة اةةغ مػسةةى اةةغ سةةشغ التخمةةحي السؤلةة :  -الجةةامع الكبيةةخ  (ٔ)

ىةةةة( السحقةةةق: بذةةةار عةةةػاد معةةةخوف ٜٕٚالزةةةحاك، التخمةةةحي، أاةةةػ عيدةةةى )الستةةةػفى: 
.كتاب : األحكام .َباُب َمةا  م ٜٜٛٔايخوت سشة الشذخ:  –الشاشخ: دار الغخب اإلسبلمي 
 (.ٙ٘/ ُٖذِكَخ ِفي ِإْحَياِء َأْرِض اْلَسَػاِت)
ٌغ َغِخيٌب َوَقةْج َرَواُه َبْعُزةُيْع، َعةْغ ِىَذةاِم ْاةِغ ُعةْخَوَة، َعةْغ َأِايةِو، وقال عشو :َىَحا َحِجيٌث َحدَ 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع ُمْخَسبًل.  َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَّ
، وقةال كتاب : األحكام .َباُب َما ُذِكَخ ِفي ِإْحَياِء َأْرِض اْلَسَػاتِ ( ٚ٘/ ٖسشغ التخمحي ) (ٕ)

 َدٌغ َصِحيٌح.عشو :َىَحا َحِجيٌث حَ 
سشغ الجارمى . السؤل : أاػ   عبج هللا اةغ عبةج الةخحسغ اةغ الفزةل اةغ َايةخام اةغ  (ٖ)

ىة( تحقيق: حديغ سةميع أسةج ٕ٘٘عبج الرسج الجارمي، التسيسي الدسخقشجي )الستػفى: 
( ٓٓٚٔ/ ٖ) الجاراني.الشاشةةخ: دار السغشةةي لمشذةةخ والتػزيةةع، السسمكةةة العخبيةةة الدةةعػدية

== 
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َمْغ َأْحَيا »َوَرَأى َذِلَظ َعِميٌّ ِفي َأْرِض الَخَخاِب ِبالُكػَفِة َمَػاٌت َوَقاَل ُعَسُخ: 
َتًة َفِيَي َلوُ  ٍف، َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى هللُا َوُيْخَوى َعْغ َعْسِخو ْاِغ َعػْ « َأْرًضا َميِّ
« ِفي َغْيِخ َحقِّ ُمْدِمٍع، َوَلْيَذ ِلِعْخٍق َضاِلٍع ِفيِو َحقٌّ »َعَمْيِو َوَسمََّع َوَقاَل: 

 (ٔ)َوُيْخَوى ِفيِو َعْغ َجاِاٍخ: َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع.

َثشَ  -ٗ َثَشا َيْحَيى ْاُغ ُبَكْيٍخ، َحجَّ ا المَّْيُث، َعةْغ ُعَبْيةِج َّللاَِّ ْاةِغ َأِاةي َجْعَفةٍخ، َحجَّ
ْحَسِغ، َعةْغ ُعةْخَوَة، َعةْغ َعاِ َذةَة َرِضةَي َّللاَُّ َعْشَيةا، َعةِغ  َعْغ ُمَحسَِّج ْاِغ َعْبِج الخَّ

، «قُّ َمْغ َأْعَسَخ َأْرًضا َلْيَدْت أِلََحٍج َفُيةَػ َأَحة»الشَِّبيِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَل: 
 (ٕ).«َقَزى ِبِو ُعَسُخ َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو ِفي ِخبَلَفِتوِ »َقاَل ُعْخَوُة: 

 ٔجّ انذالنح يٍ األدادٚث:
و ىةي التةي ، أنو يجػز إحياء األرض السيتة :ضاىخ األحاديث السحكػرة

، واإلحيةاء أن يعسةج  وتعصيميةا بةالسػت ، لع تعسخ، شةبيت عسارتيةا بالحيةاة
، أو الةدرع ، عمييةا ألحةج فيحيييةا بالدةقي  تقجم ممظشخز إلى أرض لع ي

                                                                                                               

== 

،  .]تعميةق السحقةقإ إسةشاده حدةغ والحةجيث صةحيح َمْغ َأْحَيا َأْرًضا َمْيَتةًة َفِيةَي َلةوُ َباُب: 
 م ٕٓٓٓ -ىة  ٕٔٗٔالصبعة: األولى، 

السؤل :   اغ إسساعيل أاػ عبةجهللا البخةاري الجعفةي .  السحقةق:  صحيح البخاري  (ٔ)
دةمصانية بإضةافة   زىيخ اغ ناصةخ الشاصةخ الشاشةخ: دار شةػق الشجةاة )مرةػرة عةغ ال

( كتةةةاب: ٙٓٔ/ ٖ)  ىةةةةٕٕٗٔتةةةخقيع تةةةخقيع   فةةةؤاد عبةةةج البةةةاقي( الصبعةةةة: األولةةةى، 
 السدراعة،  َباُب: َمْغ َأْحَيا َأْرًضا َمَػاًتا.

 ( كتاب: السدراعة،  َباُب: َمْغ َأْحَيا َأْرًضا َمَػاًتا.ٙٓٔ/ ٖ) صحيح البخاري  (ٕ)
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كسةةةا تةةةجل عميةةةو األحاديةةةث ، أو البشةةةاء فترةةةيخ اةةةحلظ ممكةةةو ، أو الغةةةخس 
 (ٔ).السحكػرة

 اإلمجاع :
 (ٕ)والتسمظ بو.  ،السػات األرض أجسع السدمسػن عمى جػاز إحياء

                                                 
اغ   اغ عبج هللا الذػكاني اليسشي )الستػفى: .السؤل :   اغ عمي   نيل األوشار (ٔ)

 (ٕٖٙ/ ٘) ىةةة( تحقيةةق: عرةةام الةةجيغ الرةةبابصي .الشاشةةخ: دار الحةةجيث، مرةةخٕٓ٘ٔ
 م.ٖٜٜٔ -ىة ٖٔٗٔالصبعة: األولى، 

 (.٘ٚٗ/ ٚالبيان في محىب اإلمام الذافعي ) (ٕ)
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ويذتسل عمى أربعة  ، أقغاو األسض ادلٕاخ  ادلثذث انثاَٗ :
 : مصالب

 أقغاو األسض ادلٕاخ  دلطهة األٔل  :ا
 ادلٕاخ ضشتاٌ:األسض  

 (ٔ) ما لع يدل عمى قجيع الجىخ مػاتا لع يعسخ قط . :أدذًْا

 :ػليغ عمى قفى حكع ممكيتو  اختم  الفقياء : دكًّ

   (ٕ).كالسدمع، وأحسج: يسمكو الحمي باإلحياء ، حشيفة  اىقال أ : األٔل

، مغ أحياه مغ السدمسيغ فقج ممكوعى: ، والذاف (ٖ)قال مالظ:  انثاَٗ
 (ٗ)وإن أحياه ذمي لع يسمكو. 

 عثة إخرالف انفقٓاء :
فةى محةل  األدلةة يخجع الدبب فى إختبلف الفقياء ؛ إلى التعارض فةى 

واألخةةخ يفيةةج الخرةةػص ، وكةةل ، الشةةداع ، حيةةث أن بعزةةيا يفيةةج العسةةػم 
 استشج إلى ما يؤيج روايتو.  

                                                 
 ( ،ٔٓٙ/ ٚالتةةاج واإلكميةةل لسخترةةخ خميةةل ) (ٕٛٔ/ ٕالمبةةاب فةةي شةةخح الكتةةاب ) (ٔ)

(، ٖٕٗ/ ٕ،الكةةافي فةةي فقةةو اإلمةةام أحسةةج ) ٛٚٗ/ ٚ(البيةةان ٚٚٗ/ ٚالحةةاوي الكبيةةخ )
 . ٙٔٗ/٘السغشى 

(، ٖٕٗ/ ٕ(، الكةةةافي فةةةي فقةةةو اإلمةةةام أحسةةةج )ٕٛٔ/ ٕالمبةةةاب فةةةي شةةةخح الكتةةةاب ) (ٕ)
 . ٙٔٗ/٘السغشى 

 .(ٔٓٙ/ ٚالتاج واإلكميل لسخترخ خميل ) (ٖ)
 ( .ٚٚٗ/ ٚالحاوي الكبيخ ) (ٗ)
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 األدنح :
 ٔل :أدنح انقٕل األ
 انُثٕٚح ، ٔأمحذ عهٗ قٕذلًا تانغُحدُٛفح ٗأتاعرذل اإلياو 

 :، ٔانقٛاط انششٚفح
 :انششٚفح  أٔال : انغُح  انُثٕٚح 

َعْغ ِىَذةاِم ْاةِغ ُعةْخَوَة، َعةْغ َوْىةِب ْاةِغ َكْيَدةاَن، َعةْغ َجةاِاِخ ْاةِغ َعْبةِج  روى 
َتًة َفِيَي َلوُ  "َقاَل:َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع  هللِا، َعِغ الشَِّبيِّ   (ٔ)."َمْغ َأْحَيا َأْرًضا َميِّ

 ٔجّ انذالنح يٍ احلذٚث :
العسػم الػارد فى الحجيث يجل عمى أن مغ أحيا أرضا مػات فيى لو، 

 (ٕ) .ذمى  سػاء كان مدمع أو

 ثاَٛا :انقٛاط
والحمي ، فجاز أن يدتػي في تسمكيا السدمع ، أنيا أعيان مباحة  
صح ، واالحتصاب  ،ب؛ وألن مغ صح أن يسمظ باالصصيادوالحص ، كالريج

فػجب أن ، كالسدمع؛ وألنو سبب مغ أسباب التسميظ  ، أن يسمظ باإلحياء

                                                 
،  كتةةاب : األحكةةام .َبةةاُب َمةةا ُذِكةةَخ ِفةةي ِإْحَيةةاِء َأْرِض اْلَسةةَػاتِ (   ٚ٘/ ٖشغ التخمةةحي )سةة (ٔ)

 وقال عشو :َىَحا َحِجيٌث َحَدٌغ َصِحيٌح.
 (.ٚٔٗ/ ٘، السغشي الاغ قجامة ) (ٕٖٙ/ ٘)   نيل األوشار (ٕ)
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وألن ىحه جية مغ جيات التسميظ، ؛ كالبيع، يدتػي فيو السدمع والحمي 
   (ٔ).والحمي، كدا خ جياتو، فاشتخك فييا السدمع 

 أدنح انقٕل انثاَٗ :
 انُثٕٚح عهٗ قٕذلًا تانغُح انشافعٗ يانك ٔ  ل اإلياوذاعر
 :انششٚفح
ْٗٔ: 
َعِغ اْاِغ َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل  ،َعْغ َأِايِو  ،َعِغ اْاِغ َشاُوٍس روى  -ٔ

َرُسػُل هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع " َمَػَتاِن اأْلَْرِض ّلِلَِّ َوِلَخُسػِلِو، َفَسْغ َأْحَيا 
 (ٕ) .ِيَي َلُو "ِمْشَيا َشْيًئا فَ 

 ٔجّ انذالنح يٍ احلذٚث :
فجسع السػتان، وجعمو لمسدمسيغ. وألن مػتان الجار مغ حقػقيا، 

 (ٖ). والجار لمسدمسيغ، فكان مػاتيا ليع، كسخافق السسمػك

فجل عمى ، وأضاف ممظ السػات إلييع ، فػاجو السدمسيغ بخصابو 
 (ٗ)اختراص الحكع ايع.

                                                 
 (.ٚٔٗ/ ٘السغشي الاغ قجامة ) (ٔ)
ةيٌّ ُيْحِييةِو؛ ( كتةاب ٖٕٚ/ ٙالدةشغ الكبةخى لمبييقةي ) (ٕ) إحيةاء السةػات .َبةاُب اَل ُيْتةَخُك ِذمِّ

َد ِبةِو ُمَعاوِ  َيةُة أِلَنَّ َرُسػَل هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع َجَعَمَيا ِلَسْغ َأْحَياَىةا ِمةَغ اْلُسْدةِمِسيَغ. َتَفةخَّ
 ْاُغ ِىَذاٍم َمْخُفػًعا َمْػُصػاًل.

 .(ٔٓٙ/ ٚالتاج واإلكميل لسخترخ خميل ) (ٖ)
 (.ٚٚٗ/ ٚالحاوي الكبيخ ) (ٗ)
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ِغ ِشَياٍب، َأنَّ َرُسػَل هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع َماِلٌظ، َعِغ ااْ  روى  -ٕ
َقاَل: " اَل َيْجَتِسُع ِديَشاِن ِفي َجِديَخِة اْلَعَخِب ". َقاَل َماِلٌظ: َقاَل اْاُغ ِشَياٍب: 

َيِقيُغ َفَفَحَز َعْغ َذِلَظ ُعَسُخ ْاُغ اْلَخصَّاِب َرِضَي هللُا َعْشُو َحتَّى َأَتاُه الاََّمُج َوالْ 
َعْغ َرُسػِل هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع َأنَُّو َقاَل: " اَل َيْجَتِسُع ِديَشاِن ِفي َجِديَخِة 

َفَأْجَمى َيُيػَد َخْيَبَخ. َقاَل َماِلٌظ: َقْج َأْجَمى ُعَسُخ ْاُغ اْلَخصَّاِب َرِضَي  ،اْلَعَخِب " 
 (ٔ) .هللُا َعْشُو َيُيػَد َنْجَخاَن َوَفَجكَ 

 ٔجّ انذالنح يٍ احلذٚث :
الحجيث دليل عمى وجػب إخخاج الييػد والشرارى والسجػس مغ جديخة 

وىػ عام لكل « ال يجتسع ديشان في جديخة العخب»لعسػم قػلو  ؛ العخب
حتى أجبلىع عسخ رضي هللا عشو ، إشارة إلى إجبل يع ، ففى الحجيث ديغ

                                                 
( ِكَتةةةاُب اْلِجْدَيةةةِة، َبةةةاُب اَل َيْدةةةُكُغ َأْرَض اْلِحَجةةةاِز ٖٓ٘/ ٜالدةةةشغ الكبةةةخى لمبييقةةةي ) (ٔ)

اَرُقْصِشيُّ ِفةي "ِعَمِمةِو": َوَىةَحا َحةِجيٌث َصةِحيٌح، اْنَتَيةى،  نرةب ُٔ٘ٚٛٔمْذِخٌك. حجيث .َقاَل الجَّ
بغيةة األلسعةي فةي تخةخيج الديمعيإةة السؤلة : جسةال  الخاية ألحاديث اليجايةة مةع حاشةيتو

ىةة(قجم لمكتةاب:   ٕٙٚالجيغ أاةػ   عبةج هللا اةغ يػسة  اةغ   الديمعةي )الستةػفى: 
يػسةة  الَبُشةةػري صةةححو ووضةةع الحاشةةية: عبةةج العديةةد الجيػبشةةجي الفشجةةاني، إلةةى كتةةاب 

( كتةاب : الدةيخ ٗ٘ٗ/ ٖ) الحج، ثع أكسميا   يػس  الكاممفػري السحقق:   عػامة
لبشةان/ دار القبمةة -ايةخوت  -.باب : الجدية . الشاشخ: مؤسدة الخيان لمصباعة والشذةخ 

 م.ٜٜٚٔىة/ٛٔٗٔالدعػدية .الصبعة: الصبعة األولى،  –ججة  -لماقافة اإلسبلمية
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فأولى أن يسشعػا مغ أن  ، تةفمسا أمخ بإزالة أمبلكيع الااا ، مغ الحجاز
 (ٔ) .محجثة اً يدتبيحػا أمبلك

 ادلُاقشح 
 يُاقشح أدنح انقٕل األٔل :
 بأن  : ػن القا موىع السالكية والذافعية  ناقر أصحاب القػل الاانى

أدلة  وإن أحياه ذمي لع يسمكو. ، مغ أحياه مغ السدمسيغ فقج ممكو 
يسمكو الحمي بأنو :   ػن القا م وىع الحشفية والحشاامة أصحاب القػل األول 

 . كالسدمع، باإلحياء 

َجاِاِخ ْاِغ َعْبِج هللِا، َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ ما استجلػا  بو مغ حجيث  أما 
َتًة َفِيَي َلوُ "َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَل:  ىل أن و بأن، ب عشاجفي  ."َمْغ َأْحَيا َأْرًضا َميِّ

فرار السعشى فيسا قرج لو  ،يقع بو السمظ ىحا الخبخ وارد في ايان ما
مغ أحيا أرضا مػاتا  عمى صاحبو فرار الخبخ في التقجيخ كقػلو: " اً قاضي

 (ٕ)  مغ السدمسيغ فيي لو ".

والحصب فيػ أنو مشتقس  ،وأما الجػاب عغ قياسيع عمى الريج
ثع  ، والحمي فييا مع كػنيا أعيانا مباحة، بالغشيسة حيث لع يدتػ السدمع 

والحصب أن ال ضخر عمى ، لكان السعشى في الريج ؛ لػ سمع مغ الشقز 
ولحلظ لع يسشع السعاىج  ؛وليذ كحلظ اإلحياء ، السدمع فيو إذا أخحه الكافخ

                                                 
سةةبل الدةةبلم سةةبل الدةةبلم.السؤل :   اةةغ إسةةساعيل اةةغ صةةبلح اةةغ   الحدةةشي،  (ٔ)

ثع الرةشعاني، أاةػ إاةخاىيع، عةد الةجيغ، السعةخوف كأسةبلفو بةاألميخ )الستةػفى:  الكحبلني
 (.ٚٚٗ/ ٚالحاوي الكبيخ )، دار الحجيث (الشاشخ:ٜٛٗ/ ٕىة(. )ٕٛٔٔ

 (.ٚٚٗ/ ٚالحاوي الكبيخ ) (ٕ)
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حتصاب وإن مشع مغ اإلحياء فكان السعشى الحي فخقػا إلوا ، صصيادإلمغ ا
، حيا و واصصياده ىػ فخقشا في الحمي ايغ إ،  وبو في السعاىج ايغ إحيا

واصصياده وىػ الجػاب عغ قياسيع الااني، ويكػن السعشى في السدمع 
، واستقخاره في دار اإلسبلم بغيخ جدية مبايشة لرغار الحمة ، فزيمتو اجيشو 

 (ٔ)فاستعمى عمى مغ خال  السمة.

أنو مشتقس بالدكاة؛ ألنيا  :وأما الجػاب عغ قياسيع عمى البيع فيػ
ي يختز ايا السدمع دون الحمي، ثع السعشى سبب مغ أسباب التسميظ الح

ولسا ،جاز أن يسمظ بو الحمي، في البيع أنو لسا جاز أن يسمظ بو السعاىج 
  (ٕ)لع يجد في اإلحياء أن يسمظ بو السعاىج لع يسمظ بو الحمي.

 يُاقشح أدنح انقٕل انثاَٗ  :
، يسمكو الحمي باإلحياء بأنو : القا ل   ناقر أصحاب القػل األول:

مغ أحياه مغ  أصحاب القػل الاانى القا ل : بأن  أدلة ، كالسدمع
    بسا يمى : وإن أحياه ذمي لع يسمكو، السدمسيغ فقج ممكو 

اْاِغ َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسػُل هللِا  حجيث ِ أما ما استجلػا بو مغ  -ٔ
ُسػِلِو، َفَسْغ َأْحَيا ِمْشَيا َشْيًئا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع " َمَػَتاِن اأْلَْرِض ّلِلَِّ َوِلخَ 

  .َفِيَي َلُو "
عةادي » -ملسو هيلع هللا ىلص  -حجيايع ال نعخفو، إنسا نعةخف قػلةو: بأن  :فيجاب عشو

األرض هلل ولخسةةػلو، ثةةع ىةةػ لكةةع بعةةج، ومةةغ أحيةةا مػاتةةا مةةغ األرض، فمةةو 

                                                 
 (.ٚٚٗ/ ٚالحاوي الكبيخ ) (ٔ)
 .السرجر الدااق (ٕ)
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ىكةةحا رواه سةةعيج اةةغ مشرةةػر، وىةةػ مخسةةل، رواه شةةاوس، عةةغ « . دفيشيةةا
. ثةةةع ال يستشةةةع أن يخيةةةج بقػلةةو: " ىةةةي لكةةةع ". أي ألىةةةل دار -ملسو هيلع هللا ىلص  -الشبةةي 

 (ٔ) .اإلسبلم، والحمي مغ أىل الجار، تجخي عميو أحكاميا

َماِلةةٌظ، َعةةِغ اْاةةةِغ ِشةةَياٍب، َأنَّ َرُسةةةػَل هللِا  الةةةحى رواه  حةةجيثالأمةةا  -ٕ
فيجةةاب  َتِسةةُع ِديَشةةاِن ِفةةي َجِديةةَخِة اْلَعةةَخِب "َصةةمَّى هللُا َعَمْيةةِو َوَسةةمََّع َقةةاَل: " اَل َيجْ 

  (ٕ)مشعيع مغ تسمظ ىحه األرض .بأن ليذ فيو ما يفيج صخاحة مغ  :عشو

 انشأٖ انشاجخ :
،  مالةةةظوىةةةػ قةةػل اإلمةةةام ، القةةػل الاةةةانى  ػأرى أن الةةخأى الةةةخاجح ىةةة 

وإن أحيةةاه ذمةةي لةةع   ،مةةغ أحيةةاه مةةغ السدةةمسيغ فقةةج ممكةةو والذةةافعى: بةةأن 
ىػ الخاجح  ؛ لقةػة أدلةتيع ، وردىةع ألدلةة الةخأى السخةال  ؛ وكةى ال كو. يسم

 يكػن ىشاك والية لمكفار عمى السدمسيغ .

مةا كةان عةامخا مةغ بةبلد مغ أراضةى إحيةاء السةػات ،  انضشب انثاَٙ:
ثةةاره فرةةار مػاتةةا، فقةةج أثةةع خةةخب حتةةى ذىبةةت عسارتةو، وانجرسةةت  ، اإلسةبلم

 اإلحياء عمى ثبلثة محاىب: اختم  الفقياء في جػاز تسمكو ب

فيةةػ عمةةى ممكيةةع ال يسمةةظ  ،حشيفةةة: إن عةةخف أربابةةو اةةىقةةال أ : األٔل
 (ٖ) .باإلحياء، وإن لع يعخفػا ممظ باإلحياء

                                                 
 (.ٚٔٗ/ ٘السغشي الاغ قجامة ) (ٔ)
 (.ٚٔٗ/ ٘جامة )السغشي الاغ ق (ٕ)
 (.ٜٕٔ/ ٕالمباب في شخح الكتاب ) (ٖ)
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يرةةيخ كةةالسػات  :وىةةػ السةةحىب  وروايةةة ألحسةةج،  قةةال مالةةظ:  انثــاَٗ
 (ٔ)أو لع يعخفػا. ، الجاىمي يسمكو مغ أحياه سػاء عخف أربابو 

وروايةةة ألحسةةج: أنةةو ال يجةةػز أن يسمةةظ  ، حىب الذةةافعي مةة:  انثانــث
 (ٕ)أو لع يعخفػا.، باإلحياء، سػاء عخف أربابو 

 عثة إخرالف انفقٓاء :
َجةاِاِخ  العسػم الػارد فى حةجيث ْ ؛ إلى يخجع الدبب فى إختبلف الفقياء 

َتةةًة  ":ْاةةِغ َعْبةةِج هللِا، َعةةِغ الشَِّبةةيِّ َصةةمَّى َّللاَُّ َعَمْيةةِو َوَسةةمََّع َقةةالَ  َمةةْغ َأْحَيةةا َأْرًضةةا َميِّ
 (ٖ). "َفِيَي َلوُ 

                                                 
 .(ٖٕٗ/ ٕافي في فقو اإلمام أحسج )( ، الكٔٓٙ/ ٚالتاج واإلكميل لسخترخ خميل ) (ٔ)
الكةةافي  (ٚٔٗ/ ٘، السغشةي الاةةغ قجامةة )ٛٚٗ/ٚ( البيةةان ٛٚٗ/ ٚالحةاوي الكبيةخ ) (ٕ)

 (.ٖٕٗ/ ٕفي فقو اإلمام أحسج )
ُ َعَمْيةِو سشغ التخمحي سشغ التخ  (ٖ) محي ت بذار َأْاَػاُب. اأَلْحَكاِم َعةْغ َرُسةػِل هللِا َصةمَّى َّللاَّ

(  وقةال عشةو :َىةَحا َحةِجيٌث َحَدةٌغ ٚ٘/ َٖوَسمََّع. َبةاُب: َمةا ُذِكةَخ ِفةي ِإْحَيةاِء َأْرِض اْلَسةَػاِت )
 َصِحيٌح.



 

 العدد الثامن والعشرون     جمـلـة الـزهـــــــــــراء 

555 

 األدنح :
 أدنح انقٕل األٔل :

( تانغــُح دُٛفــح ٗأتــ اعــرذل أصــذاب انقــٕل األٔل  )اإليــاو  
 انُثٕٚح انششٚفح ، ٔادلعقٕل :

 أٔال: انغُح انُثٕٚح انششٚفح  :
َمةْغ  " َعَمْيِو َوَسمََّع َقةاَل:َعْغ َجاِاِخ ْاِغ َعْبِج هللِا، َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ روى 

َتًة َفِيَي َلوُ   (ٔ). "َأْحَيا َأْرًضا َميِّ

 ٔجّ انذالنح يٍ احلذٚث:
 (ٕ). "مغ أحيا أرضا مػاتا فيي لو" -  :ملسو هيلع هللا ىلص -عسػم قػلو 

 :ادلعقٕل : ا  ثاَٛ
حقيقةةة السةةػات: مةةا صةةار بعةةج اإلحيةةاء مػاتةةا، ومةةا لةةع يةةدل مػاتةةا فإنسةةا 

، قةةالػا: وألن مةةا صةةار مػاتةةا مةةغ العةةامخ زال عةةغ حكةةع العةةامخ اً ى مجةةاز يدةةس
 (ٖ).كدا خ السػات، كالجاىمي، وألنو مػات فجاز إحياؤه 

                                                 
ُ َعَمْيةِو  سشغ التخمحي سشغ التخمحي ت بذار َأْاَػاُب. اأَلْحَكاِم َعةْغ َرُسةػلِ  (ٔ) هللِا َصةمَّى َّللاَّ

(  وقةال عشةو :َىةَحا َحةِجيٌث َحَدةٌغ ٚ٘/ َٖوَسمََّع. َبةاُب: َمةا ُذِكةَخ ِفةي ِإْحَيةاِء َأْرِض اْلَسةَػاِت )
 َصِحيٌح.

 . (ٕٖٙ/ ٘نيل األوشار ) (ٕ)
 (.ٜٕٔ/ ٕالمباب في شخح الكتاب ) (ٖ)



 

 املشاقاة( -عةااملزر -اإلستثمار عن طريق اإلحياء )املعادن 

555 

 أدنح انقٕل انثاَٗ  :
اسةةتجل أصةةحاب القةةػل الاةةانى: )اإلمةةام  مالةةظ، وأحسةةج( بالدةةشة الشبػيةةة 

 الذخيفة:

 وىى :

 "ِغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقةاَل:َعْغ َجاِاِخ ْاِغ َعْبِج هللِا، عَ روى  -ٔ
َتًة َفِيَي َلوُ   (ٔ). "َمْغ َأْحَيا َأْرًضا َميِّ

َعْغ َشاُوٍس َقةاَل: َقةاَل َرُسةػُل هللِا َصةمَّى هللُا َعَمْيةِو  ،َعْغ َلْيٍث  روى  -ٕ
ِمةةْغ َبْعةةُج، َفَسةةْغ َأْحَيةةا َشةةْيًئا ِمةةْغ َوَسةةمََّع: " َعةةاِديُّ اأْلَْرِض ّلِلَِّ َوِلَخُسةةػِلِو ُثةةعَّ َلُكةةْع 

 (ٕ).َمَػَتاِن اأْلَْرِض َفَمُو َرَقَبُتَيا "

 ٔجّ انذالنح يٍ احلذٚث:
مةةغ أحيةةا أرضةةا ميتةةة فيةةي الةةػارد فةةى الحةةجيايغ يةةجل عمةةى أن عسةةػم ال
 (ٖ).لو

                                                 
ُ َعَمْيةِو سشغ التخمحي سشغ التخمحي ت بذار َأْاَػاُب. اأَلحْ  (ٔ) َكاِم َعةْغ َرُسةػِل هللِا َصةمَّى َّللاَّ

(  وقةال عشةو :َىةَحا َحةِجيٌث َحَدةٌغ ٚ٘/ َٖوَسمََّع. َبةاُب: َمةا ُذِكةَخ ِفةي ِإْحَيةاِء َأْرِض اْلَسةَػاِت )
 َصِحيٌح.

 َبةةاُب َمةةْغ َأْحَيةةا َأْرًضةةا َمْيَتةةةً  ( ِكَتةةاُب ِإْحَيةةاِء اْلَسةةَػاتِ ٖٕٚ/ ٙالدةةشغ الكبةةخى لمبييقةةي ) (ٕ)
 وإسشاده ضعي  .َلْيَدْت أِلََحٍج، َواَل ِفي َحقِّ َأَحٍج، َفِيَي َلُو.

 (.ٚٔٗ/ ٘، السغشي الاغ قجامة ) (ٕٖٙ/ ٘نيل األوشار ) (ٖ)
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)اإليــاو انشــافعٗ ، ٔأمحــذ(  :اعــرذل أصــذاب انقــٕل انثانــث
 تانغُح انُثٕٚح انششٚفح  :

 :  وىى

َأنَّ َرُسػَل َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو  ،َعِغ اْاِغ َعبَّاٍس  ،َعْغ ِمْقَدٍع   -ٔ
ِتِو:   اَل َيِحلُّ َلُو  ،َأاَل َوِإنَّ اْلُسْدِمَع َأُخػ اْلُسْدِمِع »َوَسمََّع َقاَل ِفي ُخْصَبِتِو ِفي َحجَّ

 ،َقاُلػا: َنَعْع  ،« َأاَل َىْل َامَّْغُت؟ ، َدُمُو َواَل َشْيٌء ِمْغ َماِلِو ِإالَّ ِبِصيِب َنْفِدوِ 
 (ٔ).«المَُّيعَّ اْشَيجْ »َقاَل: 

 ٔجّ انذالنح  يٍ احلذٚث: 
 (ٕ)ىحا مال مدمع. و 

َعْغ َسِعيِج ْاِغ َزْيٍج َرِضَي هللُا َعْشُو، َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو روى  -ٕ
 (ٖ).ْيَتًة َفِيَي َلُو، َوَلْيَذ ِلِعْخٍق َضاِلٍع َحقٌّ "َوَسمََّع َقاَل: " َمْغ َأْحَيا َأْرًضا مَ 

                                                 
( كتةاب البيةػع. ٕٕٗ/ ٖالةجارقصشي ) (، سةشغٕٔٔ/ ٖالتمخيز الحبيخ ط العمسيةة ) (ٔ)

اَرُقْصِشيُّ ِمْغ َشِخيِق ِمْقَدٍع َعْغ ا ْاِغ َعبَّاٍس َنْحةَػُه ِفةي َحةِجيٍث َوِفةي إْسةَشاِدِه اْلَعْخَزِمةيُّ َرَواُه الجَّ
 َوُىَػ َضِعيٌ .

 (ٛٚٗ/ ٚ( الحاوي الكبيخ )ٜٕٓ/ ٗنرب الخاية ) (ٕ)
ِكَتةةاب الُسَداَرَعةةِة. َبةةاُب َمةةْغ َأْحَيةةا َأْرًضةةا َمَػاًتةةا ،الدةةشغ   (ٙٓٔ/ ٖصةةحيح البخةةاري ) (ٖ)

ْحَياِء اْلَسَػاِت َبةاُب َمةْغ َأْحَيةا َأْرًضةا َمْيَتةًة َلْيَدةْت أِلََحةٍج، ( ِكَتاُب إِ ٖٕ٘/ ٙالكبخى لمبييقي )
 . َواَل ِفي َحقِّ َأَحٍج، َفِيَي َلوُ 
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 يٍ احلذٚث:ٔجّ انذالنح 
جعل زوال السمظ دل الحجيث عمى أن مغ أحيا أرضا ميتة فيى لو ، و 

فجل عمى أن ما جخى عميو  ،عغ السػات شخشا في جػاز ممكو باإلحياء
  (ٔ).لع يجد أن يسمظ باإلحياء  ،ممظ

َيا ُسَػْيَجَة ِاْشِت َجاِاٍخ،  ،َجُشػٍب ِاْشُت ُنَسْيَمَة  ُأمُّ  روى عغ   -ٖ َعْغ ُأمِّ
َيا َعِقيَمَة ِاْشِت َأْسَسَخ ْاِغ ُمَزخٍِّس، َعْغ َأِايَيا َأْسَسَخ ْاِغ ُمَزخٍِّس َقاَل:  َعْغ ُأمِّ

َبَق ِإَلى َما َلْع َأَتْيُت الشَِّبيَّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع َفَباَيْعُتُو، َفَقاَل: " َمْغ سَ 
 (ٕ).  "َيْدِبْقُو ِإَلْيِو ُمْدِمٌع َفُيَػ َلُو "، َقاَل: َفَخَخَج الشَّاُس َيَتَعاَدْوَن َيَتَخاَشْػنَ 

 ٔجّ انذالنح يٍ احلذٚث:
عمى أنو يجػز لمشبي َوِلَسْغ َبْعَجُه ِمَغ اأْلَِ سَِّة ِإْقَصاُع الحجيث يجل 

، ِاَحِلَظ ِإَذا َكاَن فيو مرمحة ِريُز َبْعٍس ُدوَن َبْعسٍ اْلَسَعاِدِن َواأْلََراِضي َوَتخْ 
مغ  ِإَلى َما َلْع َيْدِبْقُو ِإَلْيِو ُمْدِمٌع َفُيَػ َلوُ عمى أن مغ سبق الحجيث  نزو 

الساء والكؤل والحصب وغيخىا مغ السباحات ما أخح صار ممكا دون ما بقي 
 (ٖ).في ذلظ السػضع فإنو ال يسمكو

                                                 
 (.ٛٚٗ/ ٚ، الحاوي الكبيخ )  (ٕٖٙ/ ٘)   نيل األوشار (ٔ)
َمْيَتةةًة  َبةةاُب َمةةْغ َأْحَيةا َأْرًضةةا  ( ِكَتةةاُب ِإْحَيةةاِء اْلَسةَػاتِ ٖٕ٘/ ٙالدةشغ الكبةةخى لمبييقةي ) (ٕ)

َبةاٌب  ٖٔٚٓ( حةجيث ٚٚٔ/ ٖ، سشغ أاي داود )َلْيَدْت أِلََحٍج، َواَل ِفي َحقِّ َأَحٍج، َفِيَي َلو 
 ِفي ِإْقَصاِع اأْلََرِضيَغ ]حكع األلبانيإ : ضعي .

 (.ٛٚٗ/ ٚ(، الحاوي الكبيخ )ٕٕٙ/ ٛعػن السعبػد وحاشية ااغ القيع ) (ٖ)
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 ادلُاقشح
 أدنح انقٕل األٔل : يُاقشح

 ورواية ألحسج: ، ةالذافعيناقر أصحاب القػل الاالث : وىع  
 ،أو لع يعخفػا، أنو ال يجػز أن يسمظ باإلحياء، سػاء عخف أربابو  القا مػن 

فيػ عمى  ،إن عخف أربابو القا مػن : ة:فيحشاألول : وىع الأدلة القػل 
 بسا يمى :  اإلحياءممكيع ال يسمظ باإلحياء، وإن لع يعخفػا ممظ ب

َعْغ َجاِاِخ ْاِغ َعْبِج هللِا، َعِغ فيسا روى  -ملسو هيلع هللا ىلص   -وأما استجالليع بقػلو 
َتًة َفِيَي َلوُ  "الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَل: فيجاب  . "َمْغ َأْحَيا َأْرًضا َميِّ

فػجب أن يكػن أحق ايا ، اىا دليل عمييع، ألنو األول قج أحي عشو بأنو : 
 مغ الشاس ألمخيغ:

  : أنو أسبق.أدذًْا

 (ٔ) : أن ممكو قج ثبت باتفاق.ٔانثاَٙ

، وعمى الحي لع يشدل مػاتا ، عغ قياسيع عمى الجاىمي  ٔأيا اجلٕاب
  (ٕ)السعشى فييسا أنيسا لع يجخ عمييسا ممظ مدمع.فيجاب عشو بأن  : 

                                                 
 (.ٛٚٗ/ ٚالحاوي الكبيخ ) (ٔ)
 رجر الدااق .الس (ٕ)
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 يُاقشح أدنح انقٕل انثاَٗ  :
أدنح  قش  أصذاب انقٕل انثانث: )اإلياو انشافعٗ ، ٔأمحذ( َا

 :مبا ٚهٗ  ٔيٍ يعّ(  يانكاإلياو  انقٕل انثاَٗ)
 يا اعرذنٕا تّ يٍ انغُح انُثٕٚح انششٚفح : أيا

ْن َجاِاِخ ْاِغ َعْبِج هللِا، َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ أما ما استجلػا بو مغ حجيث 
َتًة َفِيَي َلوُ  ":َعَمْيِو َوَسمََّع َقالَ  الخبخ  :فيجاب عشو بأن. "َمْغ َأْحَيا َأْرًضا َميِّ

مقيج بغيخ السسمػك، بقػلو في الخواية األخخى: " مغ أحيا أرضا ميتة ليدت 
 .ألحج ". وقػلو: " في غيخ حق مدمع "

وىحا يػجب تقييج مصمق حجياو. وقال ىذام اغ عخوة، في تفديخ قػلو 
العخق الطالع أن يأتي « : ذ لعخق ضالع حقولي: »-عميو الدبلم  -

الخجل األرض السيتة لغيخه، فيغخس فييا. ذكخه سعيج اغ مشرػر، في " 
سششو ". ثع الحجيث مخرػص بسا ممظ بذخاء أو عصية، فشقيذ عميو محل 
الشداع. وألن سا خ األمػال ال يدول السمظ عشيا بالتخك، اجليل سا خ األمبلك 

وما ذكخوه يبصل بالسػات إذا أحياه إندان ثع باعو، إذا تخكت حتى تذعات. 
فتخكو السذتخي حتى عاد مػاتا، وبالمقصة إذا ممكيا ثع ضاعت مشو، 

 (ٔ) ويخال  ماء الشيخ، فإنو استيمظ.

                                                 
 (.ٚٔٗ/ ٘السغشي الاغ قجامة ) (ٔ)
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َعْغ َشاُوٍس َقاَل: َقاَل َرُسػُل هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو  ،َعْغ َلْيٍث  روى أما ما 
ْرِض ّلِلَِّ َوِلَخُسػِلِو ُثعَّ َلُكْع ِمْغ َبْعُج، َفَسْغ َأْحَيا َشْيًئا ِمْغ َوَسمََّع: " َعاِديُّ اأْلَ 

 (ٔ).فيجاب عشو بأن: إسشاده ضعي  َمَػَتاِن اأْلَْرِض َفَمُو َرَقَبُتَيا "

 انشأٖ انشاجخ 
إن عخف القا ل حشيفة:  ىأرى أن الخأى الخاجح ىػ قػل اإلمام أا

. ظ باإلحياء، وإن لع يعخفػا ممظ باإلحياءفيػ عمى ممكيع ال يسم ،أربابو
، فبل يكػن ىشاك تعجى عمى حقػق  فيػ عمى ممكيع ،عخف أربابوألنو إن 
؛ لسا فيو مغ التحفيد عمى  تعسيخ  إن لع يعخفػا ممظ باإلحياءوأما  الغيخ ،
 األرض .

                                                 
 .(ٖٕٚ/ ٙالدشغ الكبخى لمبييقي ) (ٔ)
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 يا ٚثثد تّ ادلهك فٗ ادلٕاخ. ادلطهة انثاَٗ : 
السةػات ؛ فيةل يسمكيةا بسجةخد إحيا ةو  إن جاء رجل وأحيةا ىةحه األرض 

  ليحه األرض ، أو الاج مغ إذن اإلمام احلظ ؟

 عهٗ ثالثح أقٕال :فٗ رنك اخرهف انفقٓاء 
مغ أحيا مػاتا بغيخ إذن اإلمام ويخون أن :  حٛذُفنه : انقٕل األٔل

 (ٔ) وانتدعو مغ يجه.، لع يسمكو 

قخيبة لمعسخان ، ألرض ان  يخون أىػالء و :  ٛحًانكانقٕل انثاَٗ نه
لع يجد إحياؤىا إال ،   ويتشافدػن فييا ، ثسغ ويذاع الشاس عمييا وليا 

  .ميسمة جاز إحياؤىا بغيخ إذنوبعيجة ، و بإذن اإلمام، وإن كانت 

قال الحصاب: والقخيب ىػ حخيع العسارة مسَّا يمحقػنو غجًوا ورواًحا. قال 
َتِو إليو مدخح العسخان واحتصاب ااغ رشج: وحجُّ البعيج مغ العسخان ما لع َيشْ 

 (ٕ) .السحتصبيغ إذا رجعػا إلى السبيت في مػاضعيع

                                                 
( اةةجا ع الرةةشا ع فةةي ٕٖٗ/ ٙالةةجر السختةةار وحاشةةية ااةةغ عااةةجيغ )رد السحتةةار( ) (ٔ)

 (.ٛ٘٘/ ٕ(، مجسع األنيخ في شخح ممتقى األبحخ )ٜٗٔ/ ٙتختيب الذخا ع )
/ ٗامغةةةةة الدةةةةالظ ألقةةةةخب السدةةةةالظ )حاشةةةةية الرةةةةاوي عمةةةةى الذةةةةخح الرةةةةغيخ ا  (ٕ)

شةخح »أسةيل السةجارك  (،ٜٙ/ ٗالةجرديخ وحاشةية الجسةػقي )الذخح الكبيخ لمذةيا (،ٜٗ
 «إرشاد الدالظ في محىب إمام األ سة مالظ

الشاشةخ:  ٕ٘/ٖىةة( ٜٖٚٔالسؤل : أاػ بكخ اغ حدغ اغ عبج هللا الكذشاوي )الستةػفى: 
 ية.لبشان .الصبعة: الاان –دار الفكخ، ايخوت 
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لسةػات يسمةظ اأن  :ويخون  (ٕ)وأحسج (ٔ)الذافعى مام : لئلانقٕل انثانث
وبةةةو قةةةال أاةةةػ ، وإقصاعةةةو ، بإحيا ةةةو مةةةغ غيةةةخ أن يفتقةةةخ إلةةةى إذن اإلمةةةام 

 (ٖ) و . ، يػس 

  عثة اخرالف انفقٓاء:
ى إختبلف الفقياء ؛ إلى  إختبلفيع فى تفديخ الحجيث يخجع الدبب ف

َعْغ ِىَذاِم ْاِغ ُعْخَوَة، َعْغ َأِايِو، َعْغ َسِعيِج ْاِغ َزْيٍج، َعِغ الشَِّبيِّ الحى روى 
َتًة َفِيَي َلُو َوَلْيَذ ِلِعْخٍق َضاِلٍع "َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَل:  َمْغ َأْحَيا َأْرًضا َميِّ

 (ٗ) ."َحقٌّ 

 :األدنح 
 أدنح انقٕل األٔل :

  :بسا يمى اإلمام  شع إحياؤىا بغيخ إذنبس: القا ميغ الحشفية استجل 

 انغُح انُثٕٚح انششٚفح ::أٔال  
ُمػَسى ْاُغ َيَداٍر، َعْغ َمْكُحػٍل، َعْغ ُجَشاَدَة ْاِغ َأِاي ُأَميََّة َقاَل: َنَدْلَشا روى 

ْيَجَة ْاُغ اْلَجخَّاِح، َفَبَمَغ َحِبيَب ْاَغ َمْدَمَسَة َأنَّ َصاِحَب داِاَق َوَعَمْيَشا َأُاػ ُعبَ 

                                                 
 . (ٜٚٗ/ ٚالحاوي الكبيخ ) (ٔ)
( شةةخح مشتيةةى اإلرادات ا دقةةا ق أولةةي ٙٛٔ/ ٗكذةةاف القشةةاع عةةغ مةةتغ اإلقشةةاع ) (ٕ)

. الكةافي فةي فقةو  (ٙٚٗ/ ٘حاشية الةخوض السخبةع ) (ٖٖٙ/ ٕالشيى لذخح السشتيى )
 (.ٖٕٗ/ ٕاإلمام أحسج )

 .ٕٖٗ/ ٙ( ، رد السحتارٜٗٔ/ ٙاجا ع الرشا ع في تختيب الذخا ع ) (ٖ)
 سبق تخخيجو . (ٗ)
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ٌد َوَياُقػٌت وُلْؤُلٌؤ َوَذَىٌب  ُقْبُخَس َخَخَج ُيِخيُج ِبْصِخيَق َأْذِرِبيجاَن، َوَمَعُو ُزُمخُّ
َدُو، وديباٌج، َفَخَخَج ِفي َخْيٍل، َفَقَتَمُو َوَجاَء ِبَسا َمَعُو، َفَأَراَد َأُاػُعَبْيجَ  َة َأْن ُيَخسِّ

َفَقاَل َحِبيٌب: اَل َتْحِخْمِشيِو، ِرْزًقا َرَزَقِشي َّللاَُّ، َفِإنِّي َسِسْعُت َرُسػَل َّللاَِّ َصمَّى هللُا 
ي َسِسْعُت  َمَب ِلْمَقاِتِل. َفَقاَل ُمَعاٌذ: َمْيبًل َيا َحِبيُب، َفِإنِّ َعَمْيِو َوَسمََّع َجَعَل الدَّ

ِإنََّسا ِلْمَسْخِء َما َشاَاْت ِبِو َنْفُذ »ى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع َيُقػُل: َرُسػَل َّللاَِّ َصمَّ 
 (ٔ).«ِإَماِموِ 

  ٔجّ انذالنح يٍ احلذٚث :
 (ٕ)عمى أنو الاج مغ إذن اإلمام. دل الحجيث

  : انقٛاط ثاَٛا :
 ؛كالسعادن ، أن ما ثبت أصػلو مغ السباحات لع يسمظ بغيخ إذن اإلمام

والتشازع ، إذا كان اجتياد لئلمام فييا يقصع االختبلف لسرالح وألن وجػه ا
 اإلمام شخشا في ثبػت فييا كان إذن

                                                 
السعجع األوسط ، السؤل : سةميسان اةغ أحسةج اةغ أيةػب اةغ مصيةخ المخسةي الذةامي،  (ٔ)

ىةةة(  ، السحقةةق: شةةارق اةةغ عةةػض هللا اةةغ   ، ٖٓٙأاةةػ القاسةةع الصبخانةةي )الستةةػفى: 
َبةةاُب  (ٖٕ/ ٚ) القةةاىخة  –عبةةج السحدةةغ اةةغ إاةةخاىيع الحدةةيشي، الشاشةةخ: دار الحةةخميغ 

 .ٜٖٚٙإ  َمِغ اْسُسُو: ُمَحسٌَّج حجيث :ٜٚٔ]ص: اْلِسيِع
َد ِبةِو : َعْسةُخو ْاةُغ َواِقةٍج، َواَل  َلْع َيْخِو َىَحا اْلَحةِجيَث  َعةْغ َمْكُحةػٍل ِإالَّ ُمػَسةى ْاةُغ َيَدةاٍر، َتَفةخَّ

ْسةَشاِد "جةاء فةى .نرةب الخ  ( ٜٕٓ/ ٗايةة )ُيْخَوى َعْغ ُمَعاٍذ َوَحِبيِب ْاِغ َمْدَمَسَة ِإالَّ ِاَيةَحا اإلِْ
، َوِفيِو َضْعٌ  ِمْغ َحِجيِث ُمَعاٍذ.  َرَواُه الصََّبَخاِنيُّ

 ( ،  اترخف .ٜٕٓ/ ٗنرب الخاية ) (ٕ)
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وألن السػات غشيسة فبل اج لبلختراص ؛  ممكيا قياسا عمى ايت السال
 .بو مغ إذن اإلمام كدا خ الغشا ع

اسع لسا أصيب مغ أىل الحخب : غشيسة الأن :  ٔانذنٛم عهّٛ
؛ ألن األرض كميا كانت تحت أيجي  خكاب، والسػات كحلظبإيجاف الخيل وال

وقيخا فكانت كميا غشا ع فبل ، أىل الحخب استػلى عمييا السدمسػن عشػة 
مغ غيخ إذن اإلمام كدا خ الغشا ع  يختز بعس السدمسيغ بذيء مشيا 

والحذير؛ ألنيا لع تكغ في يج أىل الحخب ، والحصب  ،بخبلف الريج
 (ٔ) وإثبات اليج عمييا.، الستيبلء فجاز أن تسمظ اشفذ ا

 أدنح انقٕل انثاَٗ :
 عهٗ قٕنّ مبا ٚهٗ : أعرذل اإلياو يانك

 انغُح انُثٕٚح انششٚفح :
َعْغ ِىَذاِم ْاِغ ُعْخَوَة، َعْغ َأِايِو، َعْغ َسِعيِج ْاِغ َزْيٍج، َعِغ الشَِّبيِّ روى 

َتًة َفِيَي َلُو َوَلْيَذ ِلِعْخٍق َضاِلٍع َمْغ َأْحيَ "َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَل:  ا َأْرًضا َميِّ
 (ٕ) ."َحقٌّ 

 ٔجّ انذالنح يٍ احلذٚث :
إنَّسا ذلظ في "أرضًا مػاًتا  َمْغ أحيا:" تفديخ حجيث  يخى السالكية أن 

فإن  ، والبخاري، وأمَّا ما َقُخَب مغ العسخان ما يتذاّح الشاس فيو، الرحاري 
 (ٖ).ْحِيَيو إالَّ بقصيعة مغ اإلمامذلظ ال يكػن لو أن يُ 

                                                 
 (.ٜ٘ٔ/ ٙاجا ع الرشا ع في تختيب الذخا ع ) (ٔ)
 سبق تخخيجو. (ٕ)
 (.ٖ٘/ ٖ« )شخح إرشاد الدالظ في محىب إمام األ سة مالظ»أسيل السجارك  (ٖ)
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 أدنح انقٕل انثانث :
 عمى قػلو بسا يمى :الذافعى أستجل اإلمام 

 انغُح انُثٕٚح انششٚفح :
َعْغ ِىَذاِم ْاِغ ُعْخَوَة، َعْغ َأِايِو، َعْغ َسِعيِج ْاِغ َزْيٍج، َعِغ الشَِّبيِّ روى 

َتًة َفِيَي َلُو َوَلْيَذ ِلِعْخٍق َضاِلٍع َمْغ أَ "َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَل:  ْحَيا َأْرًضا َميِّ
 (ٔ) ."َحقٌّ 

 ٔجّ انذالنح يٍ احلذٚث :
ما  ، وكحا عسػم وبغيخ إذنو، فكان عمى عسػمو فيسا كان بإذن اإلمام 

 ونحػه، وخبخ« مغ أحيا أرضا ميتة فيي لو»قػلو  مغ-سبق مغ األخبار؛ 
َيا  ،ُت ُنَسْيَمَة ُأمُّ َجُشػٍب ِاشْ  ما روى عغ  َيا ُسَػْيَجَة ِاْشِت َجاِاٍخ، َعْغ ُأمِّ َعْغ ُأمِّ

َعِقيَمَة ِاْشِت َأْسَسَخ ْاِغ ُمَزخٍِّس، َعْغ َأِايَيا َأْسَسَخ ْاِغ ُمَزخٍِّس َقاَل: َأَتْيُت 
ا َلْع َيْدِبْقُو الشَِّبيَّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع َفَباَيْعُتُو، َفَقاَل: " َمْغ َسَبَق ِإَلى مَ 
مغ سبق »  "ِإَلْيِو ُمْدِمٌع َفُيَػ َلُو "، َقاَل: َفَخَخَج الشَّاُس َيَتَعاَدْوَن َيَتَخاَشْػنَ 

أثبت السمظ لمسحيي مغ غيخ  ،(ٕ)«.إلى ما لع يدبق إليو فيػ أحق بو
 (ٖ) .شخيصة إذن اإلمام 

                                                 
 . سبق تخخيجو  (ٔ)
 سبق تخخيجو. (ٕ)
 (.ٜٚٗ/ ٚالحاوي الكبيخ ) (ٖ)
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نا روي مشػ "حق  ليذ لعخق ضالع فيو "–عميو الربلة والدبلم-وقػلو
ومزافا، فالسشػن ىػ أن تشبت عخوق أشجار إندان في أرض غيخه بغيخ 

 (ٔ)إذنو فمراحب األرض قمعيا حذيذا. 

 ادلُاقشح
 يُاقشح أدنح انقٕل األٔل :
 :دُٛفح  ٗسد انشافعٗ عهٗ دنٛم أت

ُمػَسى ْاُغ فى الحجيث الحى رواه   -ملسو هيلع هللا ىلص -فأما الجػاب عغ قػلو
 فسغ وجييغ: . مسخء إال ما شاات بو نفذ إمامو ":" ليذ لَيَداٍر،

صمى هللا عميو  -ما أجاب بو الذافعي مغ أن رسػل هللا  :أدذًْا
صمى  -وىػ إمامشا وإمام األ سة قج شاات نفدو لشا احلظ، لقػلو  -وسمع  

 (ٕ): " مػتان األرض هلل ورسػلو ثع ىي لكع مشي ".-هللا عميو وسمع  

مػال الفيء وأنػاع الغشا ع وسا خ السرالح : أنو عام في أٔانثاَٙ
 .: " مغ أحيا أرضا مػات فيي لو "-ملسو هيلع هللا ىلص   -فخز السػات مشو، بقػلو 

السعادن أمػال في  : عغ قياسو عمى السعادن فيػ أن أيا اجلٕاب
الحال يتػصل إلى أخحىا بالعسل فرارت كأمػال ايت السال وليذ كحلظ 

، ألن السػات  ال ولػ جاز أن يدتػيا في كػنيسا ماالالسػات، ألنو ليذ بس
 قج يريخ ماال لكان السعشى في أمػال البيت السال أن إذن 

                                                 
 (.ٜ٘ٔ/ ٙاجا ع الرشا ع في تختيب الذخا ع ) (ٔ)
 سبق تخخيجو. (ٕ)
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اإلمام فييا محرػر، وفي السػات غيخ محرػر، فإذا ثبت أن السػات 
وبغيخ إذنو فكل مدمع أحياه مغ رجل أو امخأة أو  ،يجػز بإذن اإلمام 

الحي ال يدتغشي عشو، فإن خخب  حخيسووممظ ،أو مجشػن فقج ممكو  ،صبي
 (ٔ)بعج إحيا و حتى صار مػاتا لع يدل عشو ممظ مالكو.

، َوِفيِو َضْعٌ  ِمْغ َحِجيِث ُمَعاٍذ.و   (ٕ)َرَواُه الصََّبَخاِنيُّ

 :يػس  و  ىأاحشيفة عمى ي رد أا يُاقشح أدنح انقٕل انثانث :
ْاِغ ُعْخَوَة، َعْغ َأِايِو،  َعْغ ِىَذاِمأما ما استجلػا مغ الحجيث الحى روى  

َمْغ َأْحَيا َأْرًضا "َعْغ َسِعيِج ْاِغ َزْيٍج، َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَل: 
َتًة َفِيَي َلُو َوَلْيَذ ِلِعْخٍق َضاِلٍع َحقٌّ   (ٖ)."َميِّ

ويحتسل أنو أذن جساعة بإحياء السػات ، فيحتسل أنو يريخ بو شخعا 
 -احلظ الشطع، ونحغ نقػل بسػجبو فبل يكػن حجة مع االحتسال نطيخ قػلو 

حتى لع يرح االحتجاج « مغ قتل قتيبل فمو سمبو» -عميو الربلة والدبلم 
بو في إيجاب الدمب لمقاتل عمى ما ذكخ في كتاب الديخ، أو يحسل ذلظ 

يسمظ كسا ، عمى حال اإلذن تػفيقا ايغ الجال ل، ويسمظ الحمي باإلحياء 
 (ٗ)السدمع لعسػم الحجيث.

                                                 
 (.ٜٚٗ/ ٚالحاوي الكبيخ ) (ٔ)
 (.ٜٕٓ/ ٗنرب الخاية ) (ٕ)
 سبق تخخيجو. (ٖ)
 (.ٜ٘ٔ/ ٙاجا ع الرشا ع في تختيب الذخا ع ) (ٗ)
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 انشأٖ انشاجخ
مغ أحيا مػاتا القا مػن أن :   ةيحشفقػل الأرى أن الخأى الخاجح ىػ  

 ؛ وذلظ ألن :   وانتدعو مغ يجه، بغيخ إذن اإلمام لع يسمكو 

والتشازع  ،إشتخاط إذن اإلمام يحقق مرالح الشاس ، ويسشع التداحع -ٔ
عغ أنو يؤدي إلى تسكغ  خر عشيع ، فزبلً ، ويجفع الكايخ مغ الزايشيع 

الجولة مغ التخصيط السدبق لئلحياء ، وإذن اإلمام ليذ عامل إعاقة ال 
 .ىػ عامل إنصبلق مشطع ومقيج 

والشاضخ فى رأى السالكية يجج أنيع قج فخقػا ايغ األرض القخيبة  -ٕ
ة مغ ، فأشتخشػا إلحياء األرض القخيب اواألرض البعيجة مشي مغ العسخان ،

العسخان إذن اإلمام ، فى حيغ أنيع لع يذتخشػا اإلذن فى األرض البعيجة 
 عغ العسخان ؛ والدبب فى ىحه التفخقة عشجىع يكسغ فى

فى القخيبة مغ العسخان دون -غالبا–وقػع التذاح والشداع  ايغ الشاس 
 البعيجة عشو .

إذا ما أن مغ شبيعة الشاس الطمع، والجػر، والشداع ، والذقاق ، ف -ٖ
عخفػا أنو الاج مغ إذن اإلمام كان ليع فى ذلظ تػقف وارتجاع ، و اإلمام 
لغ يأذن إال بعج أن يجفع الزخر، والطمع عغ األخخيغ ، فتبيغ أن فى 

 إشتخاط إذنو مرمحة حتى ال يتعجى الكايخون عمى غيخىع.
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 ادلطهة انثانث 
 دٛاءاإلكٛفٛح 

مدراعة بحدب عخف إحياء األراض السػات يكػن باستربلحيا ل
 تيع ، ولمسحاىب األربعة تفريل فى ذلظ :اوعاد ،الشاس

: إصبلح األرض السػات يكػن بالبشاء ، أو  إىل أٌ احلُفٛحرْة 
الغخس، أو الكخب)قمبيا بالحخث (، أو إقامة الدج ، أو التحػيط ، أو 

 (ٔ)الدقاية .

لدراعة، يكػن بالبشاء،والغخس، وا واإلحياء :إىل أٌ دلانكٛحرْة أ 
  (ٕ)وإجخاء السياه، وغيخىا. والحخث،

                                                 
 (.ٖٖٗ/ ٙ)رد السحتار( ) الجر السختار وحاشية ااغ عااجيغ (ٔ)
( ، ٖٜ/ ٗحاشةةية الرةةاوي عمةةى الذةةخح الرةةغيخ ا امغةةة الدةةالظ ألقةةخب السدةةالظ ) (ٕ)

جاء فى حاشية الراوي عمى الذةخح الرةغيخ (.٘ٔٙ/ ٚالتاج واإلكميل لسخترخ خميل )
( "اإلحيةةاء يكةةػن بأحةةج أمةةػر سةةبعة: األول: ٖٜ/ ٗا امغةةة الدةةالظ ألقةةخب السدةةالظ )

 خ أو عيغ فتسمظ بو، وكحا تسمظ األرض التي تدرع ايا.اتفجيخ ماء لبئ
 و الااني: بإزالتو : أي الساء مشيا حيث كانت األرض غامخة بالساء. 

 و الاالث: ابشاء بأرض.
 و الخابع: بدبب غخس لذجخ ايا. 

 و الخامذ: بدبب تحخيظ أرض بحخثيا ونحػه. 
 .و الدادس: يكػن بدبب قصع شجخ ايا اشية وضع يجه عمييا

و الدةابع: بدةةبب كدةخ حجخىةةا مةع تدةةػيتيا أي األرض." حاشةية الرةةاوي عمةى الذةةخح 
 (.ٖٜ/ ٗالرغيخ ا امغة الدالظ ألقخب السدالظ )
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: اإلحياء الحي يسمظ بو يختم  بحدب  إىل أٌ انشافعٛح رْة ٔ
الغخض السقرػد مغ األرض، وُيخَجع فيو إلى الُعْخف، فإن أراد إحياء 
السػات مدكًشا اشتخط تحػيط البقعة بآُجخٍّ أو قرب بحدب عادة ذلظ 

 السكان، وىكحا.
وأقل عسارة الدرع التي تسمةظ ايةا ، فبأن يبشي محطخة وإن كان لمجواب  
ويجسةع ،   تتبةيغ بةو األرض مةغ غيخىةا، أن يجسع تخابا يحيط ايا  :األرض
أو ساقو مةغ نيةخ ، أو ائخ حفخىا ، ماء  وزرعيا وإن كان لو عيغ، حخثيا 

 إلييا فقج أحياىا.
لع يقيجه وإن كان ذكخ اإلحياء و  -ملسو هيلع هللا ىلص   -وإنسا أشمق رسػل هللا 

كسا أشمق ذكخ الحخز في قصع ، وكميع إليو  اً ألن لمشاس فيو عخف ؛مختمفا
ألن ما ؛  اً ألن لمشاس فيو عخف ؛ والقبس، والتفخيط في البيع ،  الدارق 

مغ العخف، وإذا كان  اً لع يتقجر في الذخع وال في المغة كان تقجيخه مأخػذ
بحدب اختبلف السحيا فيقال فعخف الشاس في اإلحياء يختم  ، ىكحا 

فأقل اإلحياء ، لمسحيي لساذا تخيج إحياؤه؟ فإن قال أريج إحياؤه لمدكشى قيل 
تحطخ، وسقفا يػري، فإذا اشيت  اً الحي تريخ بو مالكا أن تبشي حيصان

الحيصان والدق  فقج أحييتو وممكتو، ولػ اشيت ولع تدق  لع يكسل 
 لع يدق  غيخ معيػد في العخف. اإلحياء ولع يدتقخ السمظ، ألن سكشى ما

أو الغشع فأقل اإلحياء لحلظ أن تبشي ، فإن قال أريج إحياؤه لمجواب  
والغشع قج ال تحتاج في ، ألن الجواب  ؛فتريخ احلظ محييا مالكا،  اً حيصان

فحلظ  ،ولكغ عبأ األحجار حػليا، العخف إلى سق ، فمػ لع يبشي حيصانيا 
وليذ بإحياء يريخ بو مالكا، وىكحا لػ ، تحجيخ يريخ بو أولى مغ غيخه 

حطخ عمييا بغرب إال أن يكػن ذلظ مكانا جخت عادة أىمو أن يبشػا 
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بالعخف فيو، وىكحا في  اً فيريخ احلظ محييا اعتبار   (ٔ)، أوشانيع بالقرب
فيريخ اشاؤىا احلظ  ،مشازل أوشانيع بالخذبببلد جببلن عخفيع أن يبشػا 
 وإن لع يكغ في غيخ ببلدىع إحياء. ،ع بوإحياء يتع بو السمظ لعخفي

: إحياء األرض أن يحػط عمييا حا ًصا  إىل  أٌ احلُاتهح ٔرْة 
 .(ٕ)أو حطيخة لمغشع، أو الدرع  ،  مشيًعا، سػاء أرادىا لمبشاء

وفى الجسمة : اإلحياء يكػن إما بالتحػيط السشيع ، أو إيجاد الساء ، 
 أو غخس الذجخ .

عمو حػل األرض التى يخيج ا بخشجق يجوال يحرل اإلحياء أيز
 وال بذػك وشبيو يحػشيا بو ، ويكػن تحجخا .  ، إحياءىا

 انشاجخ 
 :تي أوذلظ لسا يأن مخجع صفة اإلحياء أو كيفيتو إلى العخف ؛ 

  فخ عبالحياء معتبخ أن اإلجل عمى ف، عمى العخف السعيػد  ةحالإ لو "
 .و لفيسا يخاد 
حكخ يولع بيشو ، حياء ولع يإلالسمظ عمى اق ياتعم  ورد ذخع الأن  -ٕ
 .حياء في العخفإلى ماكان إالخجػع فيو  حدب ييتو ، فكيف

عشج بسدساه شصق لالحكع عمى مدسى باسع ػ عمق الذخع لأن  -ٖ
 عشج أىل العخف .يتعمق الحكع بالسدسى إحياء  فكحلظ ، ىل المدان أ

مسا ف، شخيق  ا ليذ إلى معخفتو مى يعمق حكع عم ال الشبي ملسو هيلع هللا ىلصأن  -ٗ
 .لع يبيشو تعيغ العخف شخيقا لسعخفتو ، إذ ليذ  لو شخيق سػاه 

                                                 
 (.ٚٛٗ/ ٚالحاوي الكبيخ ) (ٔ)
( ، مشتيةى اإلرادات ا دقةا ق أولةي الشيةى ٜٔٔ/ ٗكذاف القشاع عغ مةتغ اإلقشةاع ) (ٕ)

 (.ٕٗٗ/ ٕو اإلمام أحسج )( ، الكافي في فقٖٙٙ/ ٕلذخح السشتيى )
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 ادلطهة انشاتع 
 ادلعادٌ فٗ أسض ادلٕاخ

، ومػضع استخخاج  مكان كل شيء فيو أصمو ومخكده  : ادلعذٌ نغح
 (ٔ)الجػىخ مغ ذىب ونحػه .

كان بقيج االستقخار قال ااغ اليسام : وأصل السعجن الس االصطالحوفي 
ثع اشتيخ في نفذ األجداء السدتقخة التي ركبيا هللا تعالى في  ، فيو

(2)األرض حتى صار االنتقال مغ المفع إليو ااتجاء ببل قخيشة .
 

ىي البقاع التي أودعيا هللا عد وجل جػاىخ األرض؛ سسيت :  ٔقٛم
 (ٖ).احلظ، إلقامة الجػاىخ فييا 

تػلج في األرض مغ غيخ جشديا ليذ : ىػ كل ما  ٔقال انثٕٓذٙ
 .(ٗ)نباتا

                                                 
 باب العيغ ، دارالحجيث القاىخة .ٖٓٔ/ٙلدان العخب ج (ٔ)
فةةتح القةةجيخ السؤلةة  : كسةةال الةةجيغ   اةةغ عبةةج الػاحةةج الديػاسةةي السعةةخوف بةةااغ  (ٕ)

الةةةجر السختةةةار وحاشةةةية ااةةةغ عااةةةجيغ )رد ،  (ٕ٘ٔ/  ٗ) ىةةةة(ٔٙٛاليسةةةام )الستةةةػفى : 
 .(ٖٛٔ/ ٕالسحتار( )

 (.ٜٔٗ/ ٚلكبيخ )الحاوي ا (ٖ)
كذةاف القشةاع عةغ مةتغ اإلقشةةاع السؤلة : مشرةػر اةغ يةةػنذ اةغ صةبلح الةجيغ ااةةغ  (ٗ)

/ ٕىةة(الشاشخ: دار الكتةب العمسيةة )ٔ٘ٓٔحدغ اغ إدريذ البيػتى الحشبمى )الستةػفى: 
ٕٕٕ.) 
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 :دكى يهكٛح ادلعادٌ
 :اخرهف انفقٓاء يف دكى يهكٛح ادلعادٌ

 ،أو حجيج ، أو فزة، : إذا وجج معجن ذىب إلى أن  الحشفية  ذىب 
أو عذخ أخح مشو الخسذ وباقيو  ، أو رصاص في أرض خخاج،  أو صفخ 
 (ٔ)يدت بعذخية وال خخاجية .وكحا إذا وجج في الرحخاء التي ل، لػاججه 

وما ليذ بسشصبع وال ما ع كالشػرة والجز ، وأما السا ع كالقيخ والشفط 
 والجػاىخ فبل شيء فييا وكميا لػاججىا .

وقال ، ولػ وجج في داره معجنا فميذ فيو شيء عشج أاي حشيفة 
 الراحبان : فيو الخسذ والباقي لػاججه .
فيو روايتان : رواية األصل : ال وإن وججه في أرضو فعغ أاي حشيفة 
 يجب ، ورواية الجامع الرغيخ : يجب . 

ولػ وجج مدمع معجنا في دار الحخب في أرض غيخ مسمػكة ألحج فيػ 
فإن دخل عمييع بأمان ، لمػاجج وال خسذ فيو ، ولػ وججه في ممظ بعزيع 

و ال رده عمييع : ولػ لع يخد وأخخجو إلى دار اإلسبلم يكػن ممكا لو إال أن
 يصيب لو وسبيمو الترجق بو .

 (ٕ)وإن دخل بغيخ أمان يكػن لو مغ غيخ خسذ.

                                                 
السؤلةة  : كسةةال الةةجيغ   اةةغ عبةةج الػاحةةج الديػاسةةي السعةةخوف بةةااغ  فةةتح القةةجيخ (ٔ)

( الةةةجر السختةةةار وحاشةةةية ااةةةغ ٔ) (.ٖٓٔ/ -ٕٗٔ  ٗ) ىةةةة(ٔٙٛتةةةػفى : اليسةةةام )الس
-هٕٔٗٔ( شبعةةة دار الفكةةخ ايةةخوت الصبعةةة الاانيةةة ٖٗٗ/ ٙعااةةجيغ )رد السحتةةار( )

 م .ٕٜٜٔ
 (.ٖٓٔ/ -ٕٗٔ  ٗ) .فتح القجيخ (ٕ)
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وقالػا : ليذ لئلمام أن يقصع ما ال غشى لمسدمسيغ عشو مغ السعادن 
الطاىخة وىي ما كان جػىخىا الحي أودعو هللا في جػاىخ األرض بارزا 

لطاىخة لع كسعادن السمح والكحل والقار والشفط ، فمػ أقصع ىحه السعادن ا
يكغ إلقصاعيا حكع ، ال السقصع وغيخه سػاء ، فمػ مشعيع السقصع كان 
بسشعو متعجيا وكان لسا أخحه مالكا ألنو متعج بالسشع ال باألخح ، وكف عغ 

خ مشو السشع وصخف عغ مجاومة العسل لئبل يذتبو إقصاعو بالرحة أو يري
 (ٔ)في حكع األمبلك السدتقخة .

إلى أن السعادن أمخىا لئلمام يترخف فييا  (ٕ):وذىب السالكية في قػل
بسا يخى أنو السرمحة وليدت اتبع لؤلرض التي ىي فييا ، مسمػكة كانت 
أو غيخ مسمػكة ، ولئلمام أن يقصعيا لسغ يعسل فييا اػجو االجتياد حياة 
السقصع لو أو مجة ما مغ الدمان مغ غيخ أن يسمظ أصميا ، ويأخح مشيا 

  .الدكاة عمى كل حال 

وقال السالكية في قػل آخخ : إنيا تبع لؤلرض التي ىي فييا فإن 
أو في الفيافي التي ىي غيخ ، كانت في أرض حخة أو في أرض العشػة 

أو يعامل الشاس ، مستمكة كان أمخىا إلى اإلمام يقصعيا لسغ يعسل فييا 
                                                 

( شبعةة دار الفكةخ ايةخوت ٖٗٗ/ ٙالجر السختار وحاشية ااغ عااجيغ )رد السحتار( ) (ٔ)
 م .ٕٜٜٔ-هٕٔٗٔاانية الصبعة ال

السقجمات السسيجات .السؤل : أاػ الػليج   اةغ أحسةج اةغ رشةج القخشبةي )الستةػفى:  (ٕ)
/ ٔ) لبشان. –ىة( تحقيق: الجكتػر   حجي.الشاشخ: دار الغخب اإلسبلمي، ايخوت ٕٓ٘
م. القةةةةػانيغ الفقييةةةةة .السؤلةةةة : أاةةةةػ  ٜٛٛٔ -ىةةةةة  ٛٓٗٔالصبعةةةةة: األولةةةةى، ،(ٜٜٕ

 اةةةغ أحسةةةج اةةةغ   اةةةغ عبةةةج هللا، ااةةةغ جةةةدي الكمبةةةي الغخنةةةاشي )الستةةةػفى: القاسةةةع،  
 (.ٓٚىة( )ص: ٔٗٚ
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ويأخح مشيا الدكاة  ، عمى العسل فييا لجساعة السدمسيغ عمى ما يجػز لو
مى كل حال ، وإن كانت في أرض مستمكة فيي ممظ لراحب األرض يعسل ع

فييا ما يعسل ذو السمظ في ممكو ، وإن كانت في أرض الرمح كان أىل 
الرمح أحق ايا إال أن يدمسػا فتكػن ليع ، ىحا ما قالو سحشػن ومامو 

والقػل األول أضيخ، ألن الحذير والذجخ  .لسالظ في كتاب ااغ السػاز 
  (ٔ)في األرض بعج السمظ بخبلف الحىب والػرق في السعادن. نااتان

ضاىخة ، وباششة،  :ضخبان عشجىع لسعادن أما الذافعية والحشاامة  فا
ما كان جػىخىا الحي أودعو هللا في فعخفيا الذافعية بأنيا:  فأما الطاىخة 

 (ٕ)جػاىخ األرض بارزا كسعادن  السمح ، والكحل ، والقار، والشفط .
التي يػصل إلى ما فييا مغ غيخ مؤنة ،  ىىا أحسج بأنيا : وعخفي

، والقيخ ،  ، والساء ، والكبخيت   يشتاايا الشاس ، ويشتفعػن ايا ، كالسمح
والياقػت ، ومقاشع الصيغ ، وأشباه  ، والبخام ، والسػمياء ، والشفط ، والكحل

 (ٖ).ذلظ 

 (ٗ)سعادن الطاىخة ،  ال يسمكيا أحج.ال  : دكًٓا

َعْبُج َّللاَِّ ْاُغ َسِعيٍج  لسا: فإن الشاس يذتخكػن فييا؛ ا ثثد ْزأإر
، َعِغ اْلَعػَّاِم ْاِغ َحْػَشٍب،  ْيَباِنيُّ َثَشا َعْبُج َّللاَِّ ْاُغ ِخَخاِش ْاِغ َحْػَشٍب الذَّ َقاَل: َحجَّ

                                                 
 .(ٖٓٓ/ ٔالسقجمات السسيجات ) (ٔ)
 (.ٜٔٗ/ ٚالحاوي الكبيخ ) (ٕ)
 .(ٕٙٔ/  ٕٔالسغشي  ) (ٖ)
( شةخح مشتيةى ٜٚٔ/ ٗ، كذةاف القشةاع عةغ مةتغ اإلقشةاع )ٜٔٗ/ ٚالحاوي الكبيةخ  (ٗ)

 (.ٕٙٔ/  ٕٔ) -السغشي  (،ٖ٘ٙ/ ٕأولي الشيى لذخح السشتيى )اإلرادات ا دقا ق 



 

 العدد الثامن والعشرون     جمـلـة الـزهـــــــــــراء 

555 

َمْيِو َوَسمََّع: " َرُسػُل َّللاَِّ َصمَّى هللُا عَ َعْغ ُمَجاِىٍج، َعِغ اْاِغ َعبَّاٍس، َقاَل: َقاَل 
َوَثَسُشُو َحَخاٌم " َقاَل اْلُسْدِمُسػَن ُشَخَكاُء ِفي َثبَلٍث: ِفي اْلَساِء، َواْلَكئَلِ، َوالشَّاِر، 

 (ٔ).«َيْعِشي اْلَساَء اْلَجاِريَ »َأُاػ َسِعيٍج: 

فأما اشتخاكيع في الشار: فيػ أن يزخم رجل ناًرا في حصب مباح 
فيػ أحق  ،حصب الخجل حصًبا، وأضخم فيو ناًرافأما إذا  ،مصخوح في مػات

 ايا، ولو أن يسشع غيخه مشيا.

 وأما اشتخاكيع في الكؤل: فيػ الكؤل الشاات في السػات.

والعيػن التي ليدت  ،وأما اشتخاكيع في الساء: فيػ الساء في األنيار
 بسسمػكة.

  .فإذا سبق واحج إلى شيء مغ ىحه السعادن الطاىخة.. أخحه وممكو

َيا  وى ر  َيا ُسَػْيَجَة ِاْشِت َجاِاٍخ، َعْغ ُأمِّ ُأمُّ َجُشػٍب ِاْشُت ُنَسْيَمَة، َعْغ ُأمِّ
َعِقيَمَة ِاْشِت َأْسَسَخ ْاِغ ُمَزخٍِّس، َعْغ َأِايَيا َأْسَسَخ ْاِغ ُمَزخٍِّس، َقاَل: َأَتْيُت 

                                                 
(  كتاب الخىػن َباُب اْلُسْدةِمُسػَن ُشةَخَكاُء ِفةي َثةبَلٍث ، سةشغ ٕ٘ٛ/ ٕسشغ ااغ ماجو ) (ٔ)

( فةةي الدوا ةةج عبةةج هللا اةةي خةةخاش. قةةج ضةةعفو أاةةػ زرعةةة والبخةةاري ٕٙٛ/ ٕااةةغ ماجةةو )
( التمخيز الحبيةخ ٜٕٗ/ ٗنرب الخاية ) وغيخىسا. وقال   اغ عسار السػصمي كحاب.

( كتةةةاب إْحَيةةةاِء اْلَسةةةَػاِت . التمخةةةيز الحبيةةةخ فةةةي تخةةةخيج أحاديةةةث ٖ٘ٔ/ ٖط العمسيةةةة )
الخافعي الكبيخ.السؤل  : أاػ الفزل أحسج اغ عمي اغ   اغ أحسج اغ حجخ العدقبلني 

ىةةةة. ٜٔٗٔى ىةةة( الشاشةةةخ: دار الكتةةب العمسيةةةة. الصبعةةة: الصبعةةةة األولةةٕ٘ٛ)الستةةػفى: 
 م.ٜٜٛٔ
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َمْغ َسَبَق ِإَلى َماٍء َلْع َيْدِبْقُو »الشَِّبيَّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع َفَباَيْعُتُو، َفَقاَل: 
 .(ٔ)«ِإَلْيِو ُمْدِمٌع َفُيَػ َلوُ 

وال يجػز لئلمام أن يقصعيا ، وال ألحج مغ السدمسيغ أن يحجخ عمييا، 
وكبيخىع، ، والشاس كميع فييا شخع يتداوون فييا ال فخق ايغ صغيخىع 

 وكافخىع. ، وأنااىع، مدمسيع  ،ذكخىع

فإن أمكغ اشتخاك لو الشاس ،  ي السعادن الطاىخة وإذا استػى الشاس ف 
فإن تداوى مجيئيع  ، وإال تقجم األسبق فاألسبق، عميو  فيو عشج اإلجساع
 فعمى وجييغ:

 (ٕ)فسغ قخع مشيع تقجم.، : يقخع ايشيع أدذًْا

فمػ أقام رجل ، : يقجم الدمصان باجتياده مغ رأى ٔانٕجّ انثاَٙ
نطخ فإن كان مع تفخده بو يسشع ، ا فيو يتفخد بو وبس عمى السعجن زمانا

وقج ممظ ما أخحه مشو،  مشو فسشو تعجى وعمى الدمصان أن يخفع يجه عشو
 وإن لع يسشع غيخه مشو ففيو وجيان:

 : أن يقخ ما لع يكغ في إقخاره إدخال ضخر عمى غيخه.أدذًْا

                                                 
(َأْسةَسَخ ْاةِغ ُمَزةخٍِّس ٓ٘ٔ/ ٖالتمخيز الحبيخ   كتاب إْحَياِء اْلَسَػاِت .  :ط العمسية ) (ٔ)

َحُو، سةةشغ أاةةي داود  ْسةةَشاِد َغْيةةَخ َىةةَحا اْلَحةةِجيِث َوَصةةحَّ  - َٜٔقةةاَل اْلَبَغةةِػّي اَل َأْعَمةةُع ِاَيةةَحا اإلِْ
َماَرِة َواْلفَ  َباٌب ِفةي ِإْقَصةاِع  ٖٔٚٓ( حجيث ٚٚٔ/ ْٖيِء. سشغ أاي داود )ِكَتاب اْلَخَخاِج َواإلِْ

 اأْلََرِضيَغ ]حكع األلبانيإ : ضعي .
 (.ٙٛٗ/ ٚالبيان في محىب اإلمام الذافعي ) (ٕ)
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فيشتقل عغ ، : يسشع ليبل بصػل مكاو ويجوم ترخفو ٔانٕجّ انثاَٙ
اح إلى أحكام األمبلك، وىحان الػجيان في ىحيغ الفخعيغ مغ حكع السب

اختبلف أصحااشا ىل لمدمصان استحقاق نطخ فييا أم ال؟ فميع فييا 
 (ٔ)وجيان. 

فيي التي ال شيء في ضاىخىا حتى تحفخ ، أو  وأما السعادن الباششة :
فيطيخ ما فييا بالحفخ ،  والقصع كسعادن الفزة ، والحىب ،  ،تقصع
والحجيج، سػاء احتاج ما فييا إلى سبظ، وتخميز كالفزة ،  ، سوالشحا

 (ٕ). والشحاس أو لع يحتج إلى ذلظ كالتبخ مغ الحىب

وىي التي ال يػصل إلييا إال بالعسل والسؤنة ،  وعخفيا أحسج بأنيا :
كسعادن الحىب ، والفزة ، والحجيج ، والشحاس ، والخصاص ، والبمػر ، 

 (ٖ) .اىخة والفيخوزج ، فإذا كانت ض

 قػالن: (ٗ)في جػاز إقصاعيا و 

                                                 
 (.ٜٔٗ/ ٚالحاوي الكبيخ ) (ٔ)
 .ٜٛٗ/ ٚالحاوي الكبيخ  (ٕ)
 .(ٕٛٔ/  ٕٔالسغشي  ) (ٖ)
: " اإلقصاع جسع قصيعة تقػل قصعتو أرضةا  قال الحافع اغ حجخ فى الفتح اإلقصاع : (ٗ)

: جعمتيا لو قصيعة ، والسخاد بو ما يخز بو اإلمةام بعةس الخعيةة مةغ األرض السةػات ، 
فيخةةتز بةةو ويرةةيخ أولةةى بإحيا ةةو مسةةغ لةةع يدةةبق إلةةى إحيا ةةو ، واخترةةاص اإلقصةةاع 

م مةغ بالسػات متفق عميو في كبلم الذافعية،  وحكى عياض أن اإلقصةاع : تدةػيغ اإلمةا
مال هللا شيئا لسغ يخاه أىبل لحلظ قال وأكاخ ما يدةتعسل فةي األرض وىةػ أن يخةخج مشيةا 
لسغ يخاه ما يحػزه إما بأن يسمكةو إيةاه فيعسةخه وإمةا بةأن يجعةل لةو غمتةو مةجة انتيةى قةال 
 الدبكي والااني ىػ الحي يدسى في زمانشا ىحا إقصاعا ولع أر أحةجا مةغ أصةحااشا ذكةخه "
== 
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: أن إقصاعيا ال يجػز ، والشاس كميع (ٔ)وأحسج، : لمذافعى أدذًْا
فييا شخع يتداوى جسيعيع في تشاول ما فييا كالسعادن الطاىخة التي 

ألن ما فييا جسيعا مخمػق يػصل  ؛يتداوى الشاس فييا، وال يجػز إقصاعيا
فعمى ىحا يدتػي حال السقصع ، وغيخه في   إليو بالعسل ويسمظ باألخح، 

كسا لػ أقصع السعادن الطاىخة ، ولع يرخ أحق ايا مغ لع  ، تشاول ما فييا
 يدتقصعيا.

شع أحق ايا مغ ا: لمذافعى  أن إقصاعيا جا د، والقٔانقٕل انثاَٙ
 (ٕ)غيخه.

 عثة إخرالف انفقٓاء :
 .حكع السعادنفى األدلة يخجع الدببب فى إختبلف الفقياء ؛ إلى تعجد 

                                                                                                               

== 

.السؤلةةة : أحسةةةج اةةةغ عمةةةي اةةةغ حجةةةخ أاةةةػ الفزةةةل  ح صةةةحيح البخةةةاري فةةةتح البةةةاري شةةةخ 
.رقةةةع كتبةةةةو ٜٖٚٔايةةةخوت،  -( الشاشةةةخ: دار السعخفةةةة ٚٗ/ ٘العدةةةقبلني الذةةةافعي. )

وأاػابو وأحادياو:   فؤاد عبج الباقي. قام بإخخاجو وصححو وأشخف عمةى شبعةو: محةب 
  اغ بازالجيغ الخصيب.عميو تعميقات العبلمة: عبج العديد اغ عبج هللا

( ، كذةةاف ٜٛٗ/ ٚ، البيةةان فةةي مةةحىب اإلمةةام الذةةافعي )ٜٛٗ/ ٚالحةةاوي الكبيةةخ  (ٔ)
( شةخح مشتيةى اإلرادات ا دقةا ق أولةي الشيةى لذةخح ٜٚٔ/ ٗالقشاع عةغ مةتغ اإلقشةاع )

 (.ٖ٘ٙ/ ٕالسشتيى )
 (.ٜٛٗ/ ٚالحاوي الكبيخ ) (ٕ)
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 األدنح :
 أدنح انقٕل األٔل :

والدشة  الكخيع ، بالكتاب وىع الحشفية استجل أصحاب القػل األول 
 والقياس .، الرحيحة 

َواْعَمُسػا َأنََّسا َغِشْسُتْع ِمْغ َشْيٍء َفَأنَّ ّلِلَِّ أما الكتاب فقػلو تعالى : }
ُسػلِ    (ٔ).{ُخُسَدُو َوِلمخَّ

 ٚح :ٔجّ انذالنح يٍ األ
فإنو كان مع محمو مغ ، ال شظ في صجق الغشيسة عمى ىحا السال 

األرض في أيجي الكفخة ، وقج أوج  عميو السدمسػن فكان غشيسة ، كسا أن 
 (ٕ).محمو أعشي األرض كحلظ

 انُثٕٚح انششٚفح :ٔأيا انغُح 
ْحَسغِ  روى  ، َعْغ َأِاي َعْغ َسِعيِج ْاِغ الُسَديِِّب، َوَأِاي َسَمَسَة ْاِغ َعْبِج الخَّ

الَعْجَساُء َجْخُحَيا ُجَباٌر، »ُىَخْيَخَة: َأنَّ َرُسػَل َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع، َقاَل: 
 (ٖ).«َوالِبْئُخ ُجَباٌر، َوالَسْعِجُن ُجَباٌر، َوِفي الخَِّكاِز الُخُسُذ 

                                                 
 .ٔٗاألنفال  (ٔ)
 (.ٕٙٔ/  ٗ) -فتح القجيخ لكسال اغ اليسام  (ٕ)
َياِت َبةةةاٌب: الَسْعةةةِجُن ُجَبةةاٌر َوالِبْئةةةُخ ُجَبةةةاٌر ) - ٚٛصةةحيح البخةةةاري  (ٖ) ( ٕٔ/ ِٜكَتةةةاُب الةةجِّ

 .ٕٜٔٙحجيث: 
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  ٔجّ انذالنح يٍ احلذٚث :
جنًا ِفي مَػات َأو ِفي ممكو َفيْيمظ ِفيِو ُىَػ َأن يْحفخ مع :اْلَسْعجن َجبَّار 

اأْلَِجيخ َأو َغيخه ِمسَّغ يسخ ِبِو، َفبَل َضَسان َعَمْيِو ِفي َذِلظ. َوَقاَل التِّْخِمِحّي: 
اْلَسْعجن َجبَّار ِإذا احتفخ الخجل معجنًا َفَػقع ِفيَيا ِإْنَدان َفبَل غخم َعَمْيِو، والبئخ 

ْئخ لمدبيل ِفي ممظ َأو مَػات َفَػقع ِفيَيا ِإْنَدان َفبَل َجبَّار، َيْعِشي ِإذا احتفخ اِ 
غخم عمى َصاحبَيا، َوُيَقال: الُسَخاد بالبئخ ُىَشا العادية اْلَقِجيَسة الَِّتي اَل يعمع 
َلَيا َمالظ، تكػن ِفي اْلَباِدَية َفَيَقع ِفيَيا ِإْنَدان َأو َدابَّة َفبَل َشْيء ِفي َذِلظ 

 عمى أحج.

عع السعجن والكشد عمى ما حققشاه فكان إيجابا فييسا ، وال الخكاز يو 
عصفو عميو بعج إفادة أنو جبار : أي ىجر يتػىع عجم إرادة السعجن بدبب 

ال شيء فيو وإال لتشاقس ، فإن الحكع السعمق بالسعجن ليذ ىػ السعمق بو 
في ضسغ الخكاز ليختم  بالدمب واإليجاب ، إذا السخاد أن إىبلكو أو 

ك بو لؤلجيخ الحافخ لو غيخ مزسػن ، ال أنو ال شيء فيو نفدو وإال اليبل 
لع يجب شيء أصبل ، وىػ خبلف الستفق عميو إذ الخبلف إنسا ىػ في 

 .كسيتو ال في أصمو ، وكسا أن ىحا ىػ السخاد في البئخ والعجساء

أنةةو أثبةةت لمسعةةجن بخرػصةةو حكسةةا فةةشز عمةةى خرةةػص  :فذاصــهّ
فعبخ باالسع الةحي يعسيسةا ليابةت ، خ مع غيخه ثع أثبت لو حكسا آخ، اسسو 
فإنو عمق الحكع : أعشي وجػب الخسذ بسا يدسى ركازا ، فسا كةان  ، فييا 

مةةغ أفةةخاده وجةةب فيةةو ، ولةةػ فةةخض مجةةازا فةةي السعةةجن وجةةب عمةةى قاعةةجتيع 
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تعسيسو لعجم ما يعارضو لسةا قمشةا مةغ انجراجةو فةي اآليةة والحةجيث الرةحيح 
 (ٔ)رضتيسا في ذلظ .مع عجم ما يقػى عمى معا

 انقٕل انثاَٗ : ْٔى  ادلانكٛح : أدنح 
 : نهًانكٛح  دنٛم انقٕل األٔل

الشبػيةة الذةخيفة الدةشة باستجل السالكية عمى قػليع فى الخواية األولةى 
 :وىى 

َثِشي َكِايُخ ْاُغ َعْبِج هللِا ْاِغ َعْسِخو ْاِغ َعْػٍف  ِه  ،َعةْغ َأِايةِو  ،َحجَّ  ،َعةْغ َجةجِّ
َرُسػَل هللِا َصةمَّى هللُا َعَمْيةِو َوَسةمََّع َأْقَصةَع ِبةبَلَل ْاةَغ اْلَحةاِرِث اْلُسَدِنةيَّ َمَعةاِدَن  َأنَّ 

ْرُع ِمةةْغ ُقةةْجٍس، َوَلةةْع ُيْعِصةةِو َحةةقَّ  اْلَقَبِميَّةةِة َجْمِدةةيََّيا َوَغْػِريََّيةةا َوَحْيةةُث َيْرةةُمُح الةةدَّ
ِحيِع، َىَحا  ُمْدِمٍع، َوَكَتَب َلُو الشَِّبيُّ َصمَّى هللاُ  ْحَسِغ الخَّ َعَمْيِو َوَسمََّع: " ِبْدِع هللِا الخَّ

َما َأْعَصى ُمَحسٌَّج َرُسػُل هللِا ِبةبَلَل ْاةَغ اْلَحةاِرِث َأْعَصةاُه َمَعةاِدَن اْلَقَبِميَّةِة َجْمِدةيََّيا 
ْرُع ِمْغ ُقْجٍس، َوَلْع ُيْعِصِو َحقَّ ُمْدمِ   (ٕ).ٍع "َوَغْػِريََّيا َحْيُث َيْرُمُح الدَّ

                                                 
عسجة القاري شخح صحيح البخاري. السؤل : أاػ   محسػد اغ أحسج اغ مػسى اغ  (ٔ)

خ: دار ىةةة( الشاشةة٘٘ٛأحسةةج اةةغ حدةةيغ الغيتةةااى الحشفةةى اةةجر الةةجيغ العيشةةى )الستةةػفى: 
/  ٗ) -فةةةتح القةةةجيخ لكسةةةال اةةةغ اليسةةةام  ، (ٓٚ/ ٕٗايةةةخوت) -إحيةةةاء التةةةخاث العخبةةةي 

ٕٔٚ.) 
ِكَتةاُب ِإْحَيةاِء اْلَسةَػاِت،  - ٖٓ( َباُب ِكَتاَبةِة اْلَقَصةاِ ِع. ٕٓٗ/ ٙالدشغ الكبخى لمبييقي ) (ٕ)

َماَرِة َواْلَفْيء َباٌب -(ٗٚٔ/ ٖسشغ أاي داود ) ِفةي ِإْقَصةاِع اأْلََرِضةيَغ حكةع ِكَتاب اْلَخَخاِج َواإلِْ
 األلباني:حدغ.والمفع لمبييقى .
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 ٔجّ انذالنح يٍ احلذٚث :
فتمةةةظ السعةةةادن ال يؤخةةةح مشيةةةا إال الدكةةةاة  إال أن تكةةةػن فةةةي أرض قةةةػم 

 فيكػنػن  ،صالحػا عمييا

يعاممػن فييا كي  شاءوا فإن أسةمسػا رجةع أمخىةا إلةى اإلمةام أحق ايا 
ألن الةحىب والفزةة المةحيغ فةي ؛ مالظ ىحا ما يخاه ااغ القاسع وروايتو عغ 

التي ىي فةي جةػف األرض أقةجم مةغ ممةظ السةالكيغ ليةا فمةع يجعةل  السعادن
ِإنَّ اأْلَْرَض ّلِلَِّ ذلظ ممكا ليع بسمظ األرض ، إذ ىػ ضةاىخ قةػل هللا تعةالى : }

، فػجةب اشحةػ ىةحا الطةاىخ ٕٛٔاألعةخاف  {   ُيػِرُثيا َمْغ َيذاُء ِمةْغ ِعبةاِدهِ 
ن فيئةا لجسيةع أن يكػن ما في جػف األرض مغ ذىةب أو فزةة مةغ السعةاد

  (ٔ)السدمسيغ بسشدلة ما لع يػج  عميو بخيل وال ركاب .

 : نهًانكٛح  دنٛم انقٕل انثاَٗ
 بالسعقػل وىػ : استجل السالكية عمى قػليع فى الخواية االاانية

كانةا لرةةاحب األرض  ،أنةو لسةا كةةان الةحىب والفزةة ثةةااتيغ فةي األرض
 (ٕ)والذجخ . ، بسشدلة ما نبت فييا مغ الحذير

 أدنح انقٕل انثانث :
السعةةادن   : عمةةى قةةػليع وىةةع الذةةافعية قةةػل الاالةةث الأصةةحاب ل اسةةتج

  :والسعقػل  الدشة الشبػية الذخيفةب الطاىخة ،  ال يسمكيا أحج

                                                 
 .(ٖٓٓ/ ٔالسقجمات السسيجات ) (ٔ)
 السرجر الدااق . (ٕ)



 

 العدد الثامن والعشرون     جمـلـة الـزهـــــــــــراء 

555 

 أٔال : انغُح انُثٕٚح انششٚفح :
َعةةْغ ُثَساَمةةَة ْاةةِغ َشةةَخاِحيَل، َعةةْغ ُسةةَسيِّ ْاةةِغ َقةةْيٍذ، َعةةْغ ُشةةَسْيٍخ، َعةةْغ روى 

ْاَيَس ْاِغ َحسَّاٍل، َأنَّةُو َوَفةَج ِإَلةى َرُسةػِل هللِا َصةمَّى َّللاَُّ َعَمْيةِو َوَسةمََّع َفاْسةَتْقَصَعُو أَ 
َلُو، َفَمسَّا َأْن َولَّى َقاَل َرُجٌل ِمَغ اْلَسْجِمِذ: َأَتْجِري َمةا َقَصْعةَت َلةُو؟ اْلِسْمَح، َفَقَصَع 

، قَ  ةا ُيْحَسةى ِمةَغ اَل:ِإنََّسا َقَصْعَت َلةُو اْلَسةاَء الِعةجَّ َفاْنَتَدَعةُو ِمْشةُو، َقةاَل: َوَسةَأَلُو َعسَّ
 (ٔ)اأَلَراِك، َقاَل: َما َلْع َتَشْمُو ِخَفاُف اإِلِاِل. َفَأَقخَّ ِبِو ُقَتْيَبُة َوَقاَل: َنَعْع. 

 َعْغ ِىَذاِم ْاِغ ُعْخَوَة، َعْغ َأِايِو، َعْغ َسِعيِج ْاِغ َزْيٍج، َعِغ الشَِّبيِّ روى  -ٕ
َتًة َفِيَي َلةُو َوَلةْيَذ ِلِعةْخٍق َضةاِلٍع "َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَل:  َمْغ َأْحَيا َأْرًضا َميِّ

 (ٕ)."َحقٌّ 

 : نئجّ انذالنح يٍ احلذٚث
باإلحيةةاء، وىةةحا ال يحتةةاج إلةةى  السمةةظالشبةةى ملسو هيلع هللا ىلص عمةةق فةةى ىةةحا الحةةجيث  
 إحياء. 

ي َعغ ربيَعة َأنو َقةاَل: اْلعةخق الطَّةاِلع عخقةان َضةاىخ اَل اْاغ حبيب: َامغشِ ق
وبةةاشغ، فالبةةاشغ َمةةا احتفةةخه الخجةةل مةةغ اآْلَبةةار، َوالطَّةةاِىخ اْلَغةةْخس، َوعشةةُو: 

                                                 
،كتاب : األحكةام. َبةاُب َمةا َجةاَء ٖٓٛٔ( حجيث رقع  ٚ٘/ ٖسشغ التخمحي ت بذار ) (ٔ)

َعَمةةى َىةةَحا ِعْشةةَج َأْىةةِل الِعْمةةِع ِمةةْغ ِفةةي الَقَصةةاِ ِع ، و َحةةِجيُث َأْاةةَيَس َحةةِجيٌث َغِخيةةٌب. َوالَعَسةةُل 
ُ َعَمْيةةِو َوَسةمََّع َوَغْيةةِخِىْع ِفةةي الَقَصةةاِ ِع َيةَخْوَن َجةةاِ ًدا َأْن ُيْقِصةةَع اإِلَمةةامُ  ِبةةيِّ َصةةمَّى َّللاَّ  َأْصةَحاِب الشَّ

 ِلَسْغ َرَأى َذِلَظ.
 سبق تخخيجو . (ٕ)
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اْلُعةةُخوق َأْرَبَعةةة: عخقةةان َفةةػق اأَلْرض وىسةةا: اْلَغةةْخس والشبةةات، وعخقةةان ِفةةي 
 (ٔ) جػفيا: اْلِسَياه والسعادن.

 : انقٛاط ثاَٛا :
وألن ىحا  ؛(ٕ)ضخرا بالسدمسيغ، وتزييقا عمييع.  اعادن الطاىخة فييالس

فمةةةػ ممةةةظ باالحتجةةةار، ضةةةاق عمةةةى الشةةةاس وغمةةةت  ،   مسةةةا يحتةةةاج إليةةةو
وتزةةييقا عمةةييع ، وألن ىةةحا ضةةخرا بالسدةةمسيغ ،  ففةةى تسمكةةو ، (ٖ)أسةةعاره.

العامةةة ، فمةةع يجةةد إحيةةاؤه ، وال إقصاعةةو ،   تتعمةةق بةةو مرةةالح السدةةمسيغ
 الساء ، وشخقات السدمسيغ .كسذارع 

وقال ااغ عقيل : ىحا مغ مػاد هللا الكخيع ، وفيس جػده الحي ال غشاء 
عشو ، فمةػ ممكةو أحةج باالحتجةاز ، ممةظ مشعةو ، فزةاق عمةى الشةاس ، فةإن 
أخح العػض عشةو أغةبله ، فخةخج عةغ السػضةع الةحي وضةعو هللا مةغ تعسةيع 

  (ٗ).ذوي الحػا ج مغ غيخ كمفة 

أن السعةةةادن بةةةأحسةةةج القةةةا ميغ: اإلمةةةام ة األولةةةى لمذةةةافعى و الخوايةةةدليةةةل 
 الباششة  التسمظ.

                                                 
 (.ٜٔٗ/ ٚلكبيخ )(، الحاوي ا٘ٚٔ/ ٕٔعسجة القاري شخح صحيح البخاري ) (ٔ)
 (.ٖ٘ٙ/ ٕشخح مشتيى اإلرادات ا دقا ق أولي الشيى لذخح السشتيى. ) (ٕ)
 (.ٕٙٗ/ ٕالكافي في فقو اإلمام أحسج ) (ٖ)
 .(ٕٚٔ/  ٕٔالسغشي  ) (ٗ)
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 انغُح انُثٕٚح انششٚفح :أٔال :
َعْغ ُثَساَمَة ْاِغ َشَخاِحيَل، َعْغ ُسَسيِّ ْاِغ َقْيٍذ، َعْغ ُشَسْيٍخ، َعْغ روى 

َعَمْيِو َوَسمََّع َفاْسَتْقَصَعُو َأْاَيَس ْاِغ َحسَّاٍل، َأنَُّو َوَفَج ِإَلى َرُسػِل هللِا َصمَّى َّللاَُّ 
اْلِسْمَح، َفَقَصَع َلُو، َفَمسَّا َأْن َولَّى َقاَل َرُجٌل ِمَغ اْلَسْجِمِذ: َأَتْجِري َما َقَصْعَت َلُو؟ 
، َقاَل: َفاْنَتَدَعُو ِمْشُو، َقاَل: َوَسَأَلُو َعسَّا ُيْحَسى ِمَغ  ِإنََّسا َقَصْعَت َلُو اْلَساَء الِعجَّ

 (ٔ)َفَأَقخَّ ِبِو ُقَتْيَبُة َوَقاَل: َنَعْع. اِك، َقاَل: َما َلْع َتَشْمُو ِخَفاُف اإِلِاِل. اأَلرَ 

 ٔجّ انذالنح يٍ احلذٚث :
ولسغ بعجه مغ األ سة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عمى أنو يجػز لمشبي الحجيث  دل 

إقصاع السعادن، والسخاد باإلقصاع: جعل بعس األراضي السػات مخترة 
عس األشخاص سػاء كان ذلظ معجنا أو أرضا  فيريخ ذلظ البعس أولى اب

بو مغ غيخه، ولكغ بذخط أن يكػن مغ السػات التي ال يختز ايا أحج، 
 (ٕ).وىحا أمخ متفق عميو

أنو إنسا يدسى إقصاعا إذا : حكى صاحب الفتح أيزا عغ ااغ التيغ و 
غ حق مدمع وال كان مغ أرض أو عقار، وإنسا يقصع مغ الفيء وال يقصع م

 .معاىج 

                                                 
،كتاب : األحكةام. َبةاُب َمةا َجةاَء ٖٓٛٔ( حجيث رقع  ٚ٘/ ٖسشغ التخمحي ت بذار ) (ٔ)

 َيَس َحِجيٌث َغِخيٌب.ِفي الَقَصاِ ِع ، و َحِجيُث َأاْ 
ُ َعَمْيةِو َوَسةمََّع َوَغْيةِخِىْع ِفةي   َوالَعَسُل َعَمى َىَحا ِعْشَج َأْىةِل الِعْمةِع ِمةْغ َأْصةَحاِب الشَِّبةيِّ َصةمَّى َّللاَّ

 الَقَصاِ ِع َيَخْوَن َجاِ ًدا َأْن ُيْقِصَع اإِلَماُم ِلَسْغ َرَأى َذِلَظ.
 (.ٖٔٚ/ ٘نيل األوشار ) (ٕ)
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 :نقٛاط اثاَٛا : 
وألن   ؛فكةحالظ الباششةة  فبالقيةاس عمييةا ،أن السعادن الطاىخة ال تسمةظ

وغمةةت ، إليةةو. فمةةػ ممةةظ باالحتجةةار، ضةةاق عمةةى الشةةاس  ىةةحا مسةةا يحتةةاج
 (ٔ)أسعاره. 

 أدنح انقٕل انثاَٗ : 
 وىى: يفة الدشة الشبػية الذخ استجلػا ب وىػ الخواية الاانية لمذافعى :

َعْغ  ،َعْغ َأِايِو  ،َكِايُخ ْاُغ َعْبِج هللِا ْاِغ َعْسِخو ْاِغ َعْػٍف  ما روى عغ 
ِه  َأنَّ َرُسػَل هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع َأْقَصَع ِببَلَل ْاَغ اْلَحاِرِث اْلُسَدِنيَّ  ،َججِّ

ْرُع ِمْغ ُقْجٍس، َوَلْع ُيْعِصِو َمَعاِدَن اْلَقَبِميَِّة َجْمِديََّيا َوَغْػِريََّيا وَ  َحْيُث َيْرُمُح الدَّ
ْحَسِغ  َحقَّ ُمْدِمٍع، َوَكَتَب َلُو الشَِّبيُّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع: " ِبْدِع هللِا الخَّ
ِحيِع، َىَحا َما َأْعَصى ُمَحسٌَّج َرُسػُل هللِا ِببَلَل ْاَغ اْلَحاِرِث َأْعَصاُه َمَعاِدَن  الخَّ

ْرُع ِمْغ ُقْجٍس،َوَلْع ُيْعِصِو َحقَّ َوَغْػِريََّيا َحْيُث  (ٕ)َجْمِديََّياْلَقَبِميَِّة ا َيْرُمُح الدَّ
 (ٖ)."ُمْدِمعٍ 

                                                 
(، الكةافي فةي ٖ٘ٙ/ ٕشتيى اإلرادات ا دقةا ق أولةي الشيةى لذةخح السشتيةى )شخح م (ٔ)

 (.ٕٙٗ/ ٕفقو اإلمام أحسج )
ِم ِنْدَبًة ِإَلى َجْمٍذ ِبَسْعَشى اْلُسْخَتِفِع. (ٕ)  )َجْمِديََّيا( ِبَفْتِح اْلِجيِع َوُسُكػِن البلَّ

ِنْدةةَبًة إلةةى غةةػر بسعشةةى السةةشخفس والسةةخاد  َوَقْػُلةةُو َغْػِريََّيةةا ِبَفةةْتِح اْلَغةةْيِغ َوُسةةُكػِن اْلةةَػاوِ 
 أعصاىا َما اْرَتَفَع ِمْشَيا َوَما اْنَخَفَس َواأْلَْقَخُب َتْخُك الشِّْدَبِة.

اِل اْلُسْيَسَمِة َبْعَجَىا ِسيٌغ ُمْيَسَمٌة َوُىَػ َجَبٌل َعِطيٌع ِاَشْجةٍج  )ِمْغ ُقْجٍس( ِبَزعِّ اْلَقاِف َوُسُكػِن الجَّ
ْرِع .عةػن السعبةػد وحاشةية ااةغ َكَسا ِفي اْلقَ  اُمػِس َوِقيَل اْلَسْػِضُع اْلُسْخَتِفُع الَِّحي َيْرُمُح ِلمدَّ
 (.ٕٚٔ/ ٛالقيع )

ِكَتةاُب ِإْحَيةاِء اْلَسةَػاِت،  - ٖٓ( َباُب ِكَتاَبةِة اْلَقَصةاِ ِع. ٕٓٗ/ ٙالدشغ الكبخى لمبييقي ) (ٖ)
َمة-ٗٚٔ/ ٖسشغ أاي داود ) اَرِة َواْلَفةْيءِ َبةاٌب ِفةي ِإْقَصةاِع اأْلََرِضةيَغ حكةع ِكَتاب اْلَخَخاِج َواإلِْ

 األلباني:حدغ.والمفع لمبييقى.



 

 العدد الثامن والعشرون     جمـلـة الـزهـــــــــــراء 

555 

 ٔجّ انذالنح يٍ احلذٚث :
ولسغ بعجه مغ األ سة إقصاع  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عمى أنو يجػز لمشبي دل الحجيث 

األراضي السػات مخترة ابعس السعادن، والسخاد باإلقصاع: جعل بعس 
فيريخ ذلظ البعس أولى بو ، األشخاص سػاء كان ذلظ معجنا أو أرضا 

وفيو ،  مغ غيخه، ولكغ بذخط أن يكػن مغ السػات التي ال يختز ايا أحج
 تأويبلن:

وغػرييا أعبلىا ، : وىػ قػل عبج هللا اغ وىب إن جمدييا أدذًْا
 وأسفميا.

أن الغػر ما كان  :ي عبيج وااغ قتيبة: وىػ قػل أأانرأٔٚم انثاَٙ
 (ٔ)والجمذ ما كان مغ ببلد نجج. ، مغ ببلد تيامة 

                                                 
 (.ٜٛٗ/ ٚ(، الحاوي الكبيخ )ٖٔٚ/ ٘نيل األوشار ) (ٔ)
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 ادلُاقشح 
 :يُاقشح أدنح انقٕل انثاَٗ 
)الخواية الاانية فى السعادن والذافعية ، ناقر الحشفية دليل السالكية

  :بسا يمى  الباششة (

َكِايُخ ْاُغ َعْبِج    ثالذخيفة مغ حجي أما ما استجلػا بو مغ الدشة الشبػية
ِه  ،َعْغ َأِايِو  ،هللِا ْاِغ َعْسِخو ْاِغ َعْػٍف  َأنَّ َرُسػَل هللِا َصمَّى هللُا  ،َعْغ َججِّ

َعَمْيِو َوَسمََّع َأْقَصَع ِببَلَل ْاَغ اْلَحاِرِث اْلُسَدِنيَّ َمَعاِدَن اْلَقَبِميَِّة َجْمِديََّيا َوَغْػِريََّيا 
ْرُع ِمْغ ُقْجٍس، َوَلْع ُيْعِصِو َحقَّ ُمْدِمٍع، َوَكَتَب َلُو الشَِّبيُّ َصمَّى َوَحْيُث َيْرُمُح  الدَّ

ِحيِع، َىَحا َما َأْعَصى ُمَحسٌَّج َرُسػُل هللِا  ْحَسِغ الخَّ هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع: " ِبْدِع هللِا الخَّ
 ..." فيجاب عشو :...ِببَلَل ْاَغ اْلَحاِرِث َأْعَصاُه َمَعاِدَن اْلَقَبِميَِّة 

َقاَل اْلُسْشِحِريُّ َىَحا ُمْخَسٌل َوَىَكَحا َرَواُه َماِلٌظ ِفي اْلُسَػشَِّأ ُمْخَسبًل َوَلْفُطُو َعْغ 
 (ٔ).َغْيِخ َواِحٍج ِمْغ ُعَمَساِ ِيعْ 

 انشأٖ انشاجخ 
إقصاع  جػازالخأى الاانى القا ل ب   -وهللا أعمع-أرى أن الخأى الخاجح  

 . لقػة حجيث الخسػل ملسو هيلع هللا ىلص ذلظ  ة؛ والسعادن الباشش

                                                 
 (.ٕٚٔ/ ٛعػن السعبػد وحاشية ااغ القيع ) (ٔ)
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 ادلثذث انثانث : 
، ٔٚشرًم عهٗ ذعـشٚف عقـذ ادلضاسعـح، ٔدكًٓـا، ٔأسكآَـا

 يطانة . عثعح

 ادلطهة األٔل 
 ادلال عٍ طشٚق عقذ ادلضساعح ٔادلغاقاج إعرثًاس 

قج يتع التعاقج ايغ مالظ األرض ، وبيغ عامل السدراعة عمى أن يجفع 
السالظ أرض غيخ مذجخة لذخز يقػم ادراعتيا عمى أن يقتدع الشاتج 

 ايشيسا اشدبة يتفق عمييا .

 وىحه الحالة عخفت فى الفقو اإلسبلمى بالسدراعة .

 ادلضاسعـح نغـح :
الدرُع : اإِلنباُت. وفةي التشديةل : } َأَفَخَأْيُتع مَّا َتْحُخُثػَن َأَأنُتْع َتْدَرُعػَنُو َأْم  
 أي أنتع ُتَشّسػنو، أم نحغ الُسَشسُّػن لو.   (ٔ)الدَّاِرُعػَن {َنْحُغ 

السدارعة في المغة: مفاعمة مغ الدرع، وىػ اإلنبات، واإلنبات السزاف 
العادة بحرػل الشبات  -سبحانو وتعالى  -إلى العبج مباشخة فعل أجخى هللا 

 (ٕ) وىػ السخاد مغ  السعشى المغػى .، عقيبو ال اتخميقو ، وإيجاده

                                                 
 مغ سػرة الػاقعة . ٗٙ-ٖٙصجر اآلية رقع  (ٔ)
 ر ع .. مادة: ز  ٜٖ٘ - ٖٛ٘/ٗلدان العخب  (ٕ)
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 ادلضاسعـح اصطالدـا  : 
عبارة عغ العقج عمى السدارعة ابعس الخارج  : بأنيا (ٔ)عخفيا الحشفية

 بذخا صو السػضػعة لو شخعا.

، وما  :عقج عمى عبلج الدرع بأنيا (ٕ)وعخفيا ااغ عخفة مغ السالكية
 باآللة .  : عسمو وبسا يحتاج إليو: يحتاج إليو، والسخاد بعبلجو 

اكتخاء العامل ابعس ما يخخج مشيا، ويكػن  : بأنيا (ٖ)عيةوعخفيا الذاف
 البحر مغ رب األرض. 

أو حب لسغ يدرعو، ويقػم ، بأنيا : دفع أرض  (ٗ)وعخفيا الحشاامة
 ؛ ليعسل عميو، بجدء مذاع معمػم مغ الستحرل.  عميو، أو دفع مدروع

سعشى و مغ خبلل التعخيفات الدابقة نجج : أن الفقياء قج اتفقػا في ال
 السخاد مغ عقج السدارعة، وإن اختمفػا في المفع .

 انرعـشٚـف انـشاجـخ :
؛ وذلظ ألنو تعخيف جامع لكل  أرى  أن تعخيف الحشاامة ىػ الخاجح

 التعخيفات .

                                                 
 ( .٘ٚٔ/ ٙاجا ع الرشا ع في تختيب الذخا ع ) (ٔ)
 (.ٕٚٔ/ ٕالفػاكو الجواني عمى رسالة ااغ أاي زيج القيخواني ) (ٕ)
 . ٙٚٗ/ٗالتيحيب  (ٖ)
 (.ٕٖ٘/ ٖكذاف القشاع عغ متغ اإلقشاع ) (ٗ)
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 ادلطهة انثاَٗ 
 دكـى عقـذ ادلضاسعـح

 اخرهف انفقٓاء يف يششٔعٛح عقذ ادلضاسعح عهٗ قٕنني  : 
 انقـٕل األٔل : 

ويخون عجم جػازىا، وعجم   (ٕ)، و اإلمام الذافعي(ٔ)حشيفة ىأالئلمام 
 مذخوعيتيا. 

 انقـٕل انثـاَـٙ : 
،  إلى (٘)، و اإلمام أحسج(ٗ)، و اإلمام مالظ(ٖ)ذىب أاػ يػس ، و  

 عمى الشخل.  (ٙ)أجازىا اإلمام الذافعي، و  جػاز السدارعة

 عـثة اخلـالف : 
إلى  تعارض األخبار الػاردة عغ يخجع الدبب فى إختبلف الفقياء ؛ 

 .في ذلظ ملسو هيلع هللا ىلص  الخسػل

                                                 
 . (ٙٚٔ/ ٙاجا ع الرشا ع في تختيب الذخا ع ) (ٔ)
 . ٕٙ٘/ٕتاج ، تحفة السح ٜٖٖ/ٗروضة الصالبيغ  (ٕ)
 (ٙٚٔ/ ٙاجا ع الرشا ع في تختيب الذخا ع ) (ٖ)
،شةخح مةشح الجميةل  (ٕٚٔ/ ٕالفػاكو الةجواني عمةى رسةالة ااةغ أاةي زيةج القيخوانةي ) (ٗ)
ٖ/ٖٚٔ . 
 .ٖٗٗ/ٕ، شخح مشتيى اإلرادات  ٔٛٗ/٘، اإلنراف  ٜٕٙ/ٚالسغشي  (٘)
 . ٕٔ٘/ٔالسيحب  (ٙ)
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 األدنــح :
بعجم الجػاز بالدشة الشبػية ، و : استجل أصحاب القػل األول القا مػن 

 . لقياس ا
 ٔتٛآًَا كاٜذـٙ :

 أٔال  : انـذنٛم يـٍ انغُـح انُثٕٚـح انششٚفـح :
ِبةةةةيَّ  -ٔ َصةةةةمَّى َّللاَُّ َعَمْيةةةةِو َوَسةةةةمََّع َنَيةةةةى َعةةةةِغ  روى َعةةةةْغ َجةةةةاِاٍخ، َأنَّ الشَّ

 (ٔ)اْلُسَحاَقَمِة، َوالُسدَاَاَشِة، َوالُسَخاَاَخِة، َوالُسَعاَوَمِة، َوَرخََّز ِفي الَعَخاَيا.
اِ ِب، َقاَل: َسَأْلُت َعْبَج هللِا ْاَغ َمْعِقٍل َعِغ  -ٕ روى َعْغ َعْبِج هللِا ْاِغ الدَّ

اِك،  اْلُسدَاَرَعِة، َفَقاَل: حَّ َأنَّ َرُسػَل هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو »َأْخَبَخِني َثاِاُت ْاُغ الزَّ
، َوِفي ِرَواَيِة اْاِغ َأِاي َشْيَبَة: َنَيى َعْشَيا، َوَقاَل: «َوَسمََّع َنَيى َعِغ اْلُسدَاَرَعةِ 

 (ٕ)".َسَأْلُت اْاَغ َمْعِقٍل َوَلْع ُيَدعِّ َعْبَج هللِا 
 :ذٚثني احلـٍ ٔجـّ انـذالنـح ي

واالستئجار ابعس  (ٖ)يث الذخيف عمى عجم جػاز السخااخة.جحلا  دل
 غيخ مذخوع.عشو  الخارج في معشاه، والسشيي

                                                 
ب البيةةةػع. َبةةةاُب َمةةةا َجةةةاَء ِفةةةي اْلُسَخةةةاَاَخِة ( كتةةةاٜٙ٘/ ٕسةةةشغ التخمةةةحي ت بذةةةار ) (ٔ)

.وقةةال عشةةو أاةةػ عيدةةى ٖٖٔٔ(حةةجيث :  ٜٙ٘/ َٕوالُسَعاَوَمةةِة سةةشغ التخمةةحي ت بذةةار )
 :َىَحا َحِجيٌث َحَدٌغ َصِحيٌح.

 َباٌب ِفي اْلُسَداَرَعِة َواْلُسَؤاَجَخِة . - ٕٓ(ٖٛٔٔ/ ٖصحيح مدمع ) (ٕ)
اقاة، والسدارعةةة . بةةاب : فدةةاد العقةةج إذا شةةخط . كتةةاب: السدةة ٖٙٓ/٘نيةةل األوشةةار  (ٖ)

/ ٙأحةةجىسا لشفدةةةو التةةبغ أو بقعةةة بعيشيةةا ونحةةػه . اةةجا ع الرةةشا ع فةةي تختيةةب الذةةخا ع )
ٔٚ٘.) 
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 :  قٛاط ثاَٛا  : انـذنٛم يـٍ ان
أن عقج السدارعة استئجار ابعس الخارج، وأنو مشيي عشو بالشز، 

 (ٔ)والسعقػل. 
غ عسمو، فيكػن في معشى أو بسعشى : إنو استئجار ابعس ما يخخج م

 (ٖ)، وكل ذلظ مفدج. الصحان؛ وألن األجخ مجيػل، أو معجوم  (ٕ)قفيد
والخبع ونحػه ، أن االستئجار ابعس الخارج مغ الشر  والامث 

 (ٗ).كسا في اإلجارة ، استئجار ابجل مجيػل، وإنو ال يجػز
 أدنح  انقٕل انثاَٗ :

 از بالدشة الشبػية استجل أصحاب القػل الاانى القا مػن  بالجػ 
  .، و اإلجساع الذخيفة 

 أٔال  : انـذنٛم يـٍ انغُـح انُثٕٚـح انششٚفـح :
َثِشي َناِفٌع، َعِغ اْاِغ  روى ما  -ٔ َيْحَيى ْاُغ َسِعيٍج، َعْغ ُعَبْيِج َّللاَِّ،َقاَل: َحجَّ

َمْيِو َوَسمََّع َخْيَبَخ َعاَمَل الشَِّبيُّ َصمَّى هللُا عَ »َقاَل: ، َعْشُيَساُعَسَخ َرِضَي َّللاَُّ 
  (٘). «ِبَذْصِخ َما َيْخُخُج ِمْشَيا ِمْغ َثَسٍخ َأْو َزْرعٍ 

                                                 
 (.ٙٚٔ/ ٙاجا ع الرشا ع في تختيب الذخا ع ) (ٔ)
قفيد الصَّحان الحي نيي عشو ىػ: َأن يقػل َأْشَحُغ بكحا وكحا، وزيةادة َقفيةد مةغ نفةذ  (ٕ)

ن يدتْأجخ رجةبًل لةيصحغ لةو حشصةة معمػمةة بَقِفيةٍد  ََ ان ىػ: َأ الجقيق، وقيل إن قفيد الصحَّ
 . مادة ق ف ز(.ٛٗٗ/ٚمغ دقيقيا.) لدان العخب

 . ٜٜٗ/ٕ، مجسع األنيخ  ٘ٚ٘/  ٓٔالبشاية  (ٖ)
 (.٘ٚٔ/ ٙاجا ع الرشا ع في تختيب الذخا ع ) (ٗ)
ْصِخ َوَنْحِػِه.(  ِكَتاب الُسَدارَ ٗٓٔ/ ٖصحيح البخاري  ) (٘)  َعِة .َباُب الُسَداَرَعِة ِبالذَّ
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 ٔجـّ انـذالنـح يـٍ احلـذٚث :
 -عميو الدبلم  -لسدارعة وىػ قػل عمي االحجيث دليل عمى صحة 

 ،وأاي بكخ وعسخ وأحسج وااغ خديسة وسا خ فقياء السحجثيغ إنيا تجػز
 ألمرار واألعرار مدتسخون عمى العسل بالسدارعة. والسدمسػن في جسيع ا

قال ااغ القيع في زاد السعاد: في قرة خيبخ دليل عمى جػاز السداقاة 
عامل أىل خيبخ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والسدارعة بجدء مغ الغمة مغ ثسخ أو زرع فإنو 

عمى ذلظ واستسخ عمى ذلظ إلى حيغ وفاتو ولع يشدا ألبتة واستسخ عسل 
 (ٔ).ا و الخاشجيغ عميو خمف

 ثاَٛا  :  اإلمجـاع :
 (ٕ)والخم  ذلظ مغ غيخ إنكار.  ،  ىي شخيعة متػارثة لتعامل الدم  

                                                 
 (.٘ٚٔ/ ٙ(،اجا ع الرشا ع في تختيب الذخا ع )ٕٔٔ/ ٕسبل الدبلم ) (ٔ)
. اةجا ع الرةشا ع  ٖٖٜ/ٕمػسػعة اإلجساع في الفقو اإلسبلمي. لدةعجي أاةػ جيةب  (ٕ)

 (.ٙٚٔ/ ٙفي تختيب الذخا ع )
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 ادلُاقشح 
  :انثاَٗ يُاقشح أدنح انقٕل 

 َاقش أصذاب انقٕل األٔل أدنح أصذاب انثاَٗ :
 أٔال: يا اعرذنٕا تّ يٍ انغُح انُثٕٚح :  

َيْحَيى ْاُغ َسِعيٍج، َعْغ ُعَبْيِج  رواه  الحى ما استجلػا بو مغ حجيث أما 
َثِشي َناِفٌع، َعِغ اْاِغ ُعَسَخ َرِضَي َّللاَُّ َعْشُيَسا، َقاَل:  َعاَمَل الشَِّبيُّ »َّللاَِّ، َقاَل: َحجَّ

  (ٔ).« َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع َخْيَبَخ ِبَذْصِخ َما َيْخُخُج ِمْشَيا ِمْغ َثَسٍخ َأْو َزْرعٍ 

 ؛خيبخ محسػل عمى الجدية دون السدارعة حجيث : أٌت فٛجاب عُّ
صيانة لجال ل الذخع عغ التشاقس، والجليل عمى أنو ال يسكغ حسمو عمى 

، « أقخكع ما أقخكع هللا»قال فيو  -عميو الربلة والدبلم  -السدارعة أنو 
تجييل السجة، وجيالة السجة تسشع  -عميو الربلة والدبلم  -وىحا مشو 

 (ٕ)حة السدارعة ببل خبلف.ص

حا يحتسل أن يكػن لمجػاز، ويحتسل أن ى فيجاب عشو ::  أيا اإلمجاع
 (ٖ)أن يكػن لكػنو محل االجتياد، فبل يجل عمى الجػاز مع االحتسال.

                                                 
 سبق تخخيجو . (ٔ)
 (.ٙٚٔ/ ٙختيب الذخا ع )اجا ع الرشا ع في ت (ٕ)
 (.ٙٚٔ/ ٙاجا ع الرشا ع في تختيب الذخا ع ) (ٖ)
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 انقـٕل انـشاجـخ : 
قػل الجسيػر القا ل: بجػاز عقج السدارعة؛ أرى أن الخاى الخاجح ىػ 

ىع لجليل غيخه، ولحاجة الشاس إلى ىحه السعاممة، ، ورد عميو الدبلملفعمو 
 ولسا فييا مغ التعاون عمى الخيخ. 
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 ثانثادلطهة ان
 عقـذ ادلغاقـاجإعرثًاس األسض انضساعٛح تطشٚق  

هللا عد وجل قّدع األرزاق والصاقات ايغ الشاس، فسغ الشاس مغ يسمظ 
يا والعشاية األرض والذجخ، أو يسمظ األرض والحب، ولكشو ال يدتصيع سقي

ايا، إما لعجم معخفتو، أو النذغالو، أو لعجم قجرتو، ومغ الشاس مغ يسمظ 
 .القجرة عمى العسل، لكشو ال يسمظ األرض والذجخ

فمسرمحة الصخفيغ أباح اإلسبلم السداقاة والسدارعة؛ عسارة لؤلرض، 
 وتشسية لماخوة، وتذغيبًل لؤليجي العاممة التي تسمظ القجرة عمى العسل، وال

 .تسمظ السال والذجخ

 ادلغاقـاج نغـح:
مذةةتقة مةةغ الدةةقي؛ ألنةةو معطةةع عسميةةا ، ولفطيةةا مفاعمةةة عمةةى حةةج  

سةةافخ وعافةةاه هللا، أو باعتبةةار العقةةج فيكةةػن مةةغ التعبيةةخ بةةالستعمق بةةالفتح،  
بالكدخ، وىػ العقج، وىػ ال يكػن إال ايغ اثشيغ،  وىػ السداقاة عغ الستعمق

ةةْقُي: مةةا أْسةةقاُه و  ةةقاية : مػضةةُع الدَّ ةةْخِب، والدَّ ةةْقُي: الَحةةّط مةةغ الذُّ ِإّيةةاُه، والدَّ
اُه: َأْشةةَخَبو ِصةةبغًا، و السدةةاقاة فةةي الشخيةةل،  ةةْقي . وَسةةقي الاةةػب، وَسةةقَّ الدَّ

ُبع وما أشبيو، يقال: ساقي فبلن فبلنًا نخمو، أو  (ٔ)والكخوم  عمى الاُُّمِث والخُّ
ن َيْعُسةةةَخه، وَيدةةةقَيو، ويقةةةةػَم كخْمةةةَو إذا دفعةةةو ِإليةةةو، واسةةةتعسمو فيةةةةو عمةةةى أ

                                                 
 . مادة: كخم (.ٖٛٓالَكْخم: َشَجخ العَشب. ) مختار الرحاح ص  (ٔ)
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بسرمحتو مغ اإِلباِر وغيخه، فسا أخخج هللا مشو، فممعامل سيٌع مغ كحا، وكةحا 
  (ٔ)َسْيَسًا مسا ُتِغمُّو، والباقي لساِلِظ الشخل.

 ادلغاقـاج اصطالدـا  : 
إلى مغ يعسل فييا، عمى  معاقجة دفع األشجار :عخفيا الحشفية بأنيا

  (ٕ)أن الاسخ ايشيسا.
أن يجفع الخجل كخمو،أو حا ط نخمو مابًل، لسغ  وعخفيا السالكية بأنيا:

يكفيو القيام بسا يحتاج إليو مغ الدقي، والعسل عمى أن ماأشعع هللا مغ 
  (ٖ)الاسخة. ثسخىا ايشيسا نرفيغ، أوعمى جدء معمػم مغ

ات بقةجر ال مةغ الشبة: عقةج عمةى عسةل مؤنةة بقػلةو  ااغ عخفةة عخفيا و 
  (ٗ)أو جعل.، أو إجارة  ، امفع ايعغيخ غمتو ال

و عخفيةةا الذةةافعية بأنيةةا: ىةةي أن يعامةةل إندةةان ]إندةةاناإ عمةةى شةةجخة 
ليتعيةةجىا بالدةةقي والتخبيةةة، عمةةى أن مةةا رزق هللا تعةةالى مةةغ الاسةةخة يكةةػن 

  (٘)ايشيسا.
 مغةخوس غيةخ ولةػ مةأكػل ثسةخ لةو شجخ دفع عخفيا الحشاامة بأنيا : و 
  (ٙ).ثسخه مغ لو معمػم بجدء إليو يحتاج وما،  بدقيو ليقػم آخخ؛ إلى

                                                 
 . مادة : س ق ي . ٕٔٙ – ٛٔٙ/ٗلدان العخب  (ٔ)
 .ٕٗٛ/ٕ، تبييغ الحقا ق ٕٛٔ/ٕكذ  الحقا ق  (ٕ)
 .ٚٙٔ/ٕكفاية الصالب الخباني  (ٖ)
 (.ٕٚٔ/ ٕفػاكو الجواني عمى رسالة ااغ أاي زيج القيخواني )ال (ٗ)
 (.ٓ٘ٔ/ ٘روضة الصالبيغ وعسجة السفتيغ ) (٘)
 .ٖٖٗ/ٕ(، شخح مشتيى اإلرادات ٙٓٗالخوض السخبع شخح زاد السدتقشع )ص:  (ٙ)
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 انرعـشٚـف انـشاجـخ : 
يتبغ لشا أن األلفاظ إن اختمفت ، ولكغ  مغ خبلل التعخيفات الدابقة

 .ولكغ تعخيف السالكية ىػ األرجح لعسػمو   السعشى واحج
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 شاتع ادلطهة ان
 دكـى عقـذ ادلغاقـاج 
ٕنني، تٛآًَا اخرهف انفقٓاء يف دكى عقذ ادلغاقاج عهٗ ق

 كاٜذـٙ: 
 غيخ مذخوعة أن السداقاة ويخى  حشيفة  ىئلمام أال:  انقـٕل األٔل

 (ٔ) وبو قال زفخ، وااغ أاي ليمي.

، (ٖ)، والذةةافعية(ٕ)مةغ السالكيةةة فقيةةاءلجسيةةػر ال : انقـــٕل انثـاَـــٙ
وبةو قةال الاةػري، وأاةػ يػسة ،  السداقةةاة عقةج جةػاز ويةخون ، (ٗ)والحشاامة
 .الحدغ صاحبا أاي حشيفة،  وداود و  اغ

 عـثة اخلـالف : 
فسغ  ،؛ إلى التعارض ايغ الخبخيغ إختبلف الفقياء يخجع الدبب فى 

أنيا قالت: َكاَن  -رضي هللا عشيا -السخوي عغ عا ذة  بالحجيثأخح 
                                                 

درر الحكةةةام فةةةي شةةةخح غةةةخر األحكةةةام وبيامذةةةو حاشةةةية الذةةةيا حدةةةغ الذةةةخنببللي  (ٔ)
 .٘ٛٔ/ٙ. اجا ع ٘ٗ/ٛ، شخح فتح القجيخ ٕٗٛ/٘ق ، تبييغ الحقا ٕٖٛ/ٔ
، ٕٓٛ/ٕ(، السعػنةة ٕٚٔ/ ٕالفػاكو الةجواني عمةى رسةالة ااةغ أاةي زيةج القيخوانةي ) (ٕ)

.قال مالظ يخحسو هللا: والسدةاقاة جةا دة، ٕٜٕ/ٕ، اجاية السجتيج ٕٔٙ/ٕأسيل السجارك 
. التفخيع في فقو اإلمةام وىي السعاممة عمى الشخل، والكخم وسا خ الذجخ التي فييا الاسخ

 (.ٜٙٔ/ ٕمالظ اغ أنذ )
السجسةةػع . ٖٓٗ – ٕٓٗ/ٗ، التيةةحيب ٕٔ٘/ٚالبيةةان فةةي مةةحىب اإلمةةام الذةةافعي  (ٖ)

 .(ٕٓٗ/ ٗٔشخح السيحب )
 (.ٜٕٓ/ ٘، السغشي الاغ قجامة )ٜٕٛ/ٕالكافي في فقو اإلمام أحسج  (ٗ)
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الشَّْخَل ِحيَغ َيِصيُب  (ٔ)َيْبَعُث َعْبَج هللِا ْاَغ َرَواَحَة َفَيْخُخُص  -ملسو هيلع هللا ىلص -الشَِّبيُّ    
َقْبَل َأْن ُيْؤَكَل ِمْشُو، ُثعَّ ُيَخّيُخ َيُيػَد، َيْأُخُحوَنُو ِاَحِلَظ اْلَخْخِص، َأْو َيْجَفُعػَنُو ِإَلْيِيْع 

قَ  .قال:  (ٕ)ِاَحِلَظ اْلَخْخِص؛ ِلَكْي ُتْحَري الدََّكاُة َقْبَل َأْن ُتْؤَكَل الاََّساُر، َوُتَفخَّ
أن رسةػل :  -رضي هللا عشيسا  -ااغ عسةخ ومغ أخح بخبخ  بعجم الجػاز،

دفع إلى ييػد خيبخ نخل خيبخ، وأرضيا، عمى أن يعسمػىا مغ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا
 . قال: بالجػاز.  (ٖ)شصخ ثسخىا -ملسو هيلع هللا ىلص  -أمػاليع، ولةخسػل هللا  

 األدنــح :
  أدنح انقٕل األٔل :
حشيفة ومغ معو   اىوىػ اإلمام أ ػل األولاستجل أصحاب الق

، و  الشبػيةة الذخيفةةبالدشة بأن عقج السداقاة غيخ مذخوعة  :القا مػن 
  . لقياسا

                                                 
 . مةادة: خ ر ٕٙ/ٖلدةان العةخب الخَةْخُص: َحْدُر ما عمى الشخل مةغ الخشةب تسةخًا. )  (ٔ)

 ص ( .
(، عةػن ٖٖٔٗ.كتاب:البيػع.بةاب:في الخةخص.رقع:)ٖٕٙ/ٖرواه أاي داود في سةششو (ٕ)

. كتاب : البيػع. باب : في الخةخص، والحةجيث فيةو واسةصة اةيغ  ٜٜٔ-ٜٛٔ/ٜالسعبػد
ااغ جخيح والدىةخي، ولةع يعةخف، قةال السشةحري : فةي إسةشاده رجةل مجيةػل ، وااةغ جةخيح 

 (.]حكع األلبانيإ : ضعي  اإلسشاد. ٜٖٖٙرقع: ) -، فمعمو تخكو تجليداً مجلذ
. كتةةةاب: الحةةةخث، والسدارعةةةة. بةةةاب: إذا لةةةع  ٘ٓٔ/ٖأخخجةةةو البخةةةاري فةةةي صةةةحيحو  (ٖ)

 ( . ٜٕٖٕيذتخط الدشيغ في السدارعة . رقع: )
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 انـذنٛم يـٍ انغُـح انُثٕٚـح انششٚفـح : أٔال :
–أنيا قالت: َكاَن الشَِّبيُّ  -رضي هللا عشيا -روي عغ عا ذة -ٔ 
ْبَج هللِا ْاَغ َرَواَحَة َفَيْخُخُص الشَّْخَل ِحيَغ َيِصيُب َقْبَل َأْن ُيْؤَكَل َيْبَعُث عَ  -ملسو هيلع هللا ىلص 

ِمْشُو، ُثعَّ ُيَخّيُخ َيُيػَد، َيْأُخُحوَنُو ِاَحِلَظ اْلَخْخِص، َأْو َيْجَفُعػَنُو ِإَلْيِيْع ِاَحِلَظ 
َق.اْلَخْخِص؛ ِلَكْي ُتْحَري الدََّكاُة َقْبَل َأْن ُتْؤَكَل الاََّسارُ    (ٔ)، َوُتَفخَّ

 ٔجـّ انـذالنـح يـٍ احلـذٚث  :
 :ٍ َقاَل َأُاػ َحِشيَفَة َوُزَفُخ ،  غيخ جا د السداقاةأن عقج  عمىدل الحجيث 

  (ٕ).أِلَنََّيا ِإَجاَرٌة ِاَاَسَخٍة َمْعُجوَمٍة َأْو َمْجُيػَلةٍ 

َثَشا َأُاػ ُأَساَمَة، عَ  -ٕ َثَشا َأُاػ ُكَخْيٍب، َقاَل: َحجَّ ْغ ُعَبْيِج هللِا ْاِغ ُعَسَخ، َحجَّ
َعْغ َأِاي الدَِّناِد، َعِغ اأَلْعَخِج، َعْغ َأِاي ُىَخْيَخَة َقاَل: َنَيى َرُسػُل هللِا َصمَّى َّللاَُّ 

 (ٖ)َعَمْيِو َوَسمََّع َعْغ َاْيِع الَغَخِر، َوَبْيِع الَحَراِة.

 ٔجـّ انـذالنـح يـٍ احلـذٚث  :
( ايع األٔىلصػرتيغ مغ صػر البيع )اشتسل الحجيث عمى الشيي عغ 

الحراة واختم  في تفديخ ايع الحراة قيل ىػ أن يقػل ارم ايحه الحراة 
                                                 

 . ٗ٘سبق تخخيجو في ص (ٔ)
ػع . بةةاب: فةةي الخةةخص. (. كتةةاب: البيةةٜٛٔ/ ٜعةةػن السعبةةػد وحاشةةية ااةةغ القةةيع ) (ٕ)

 (. ٜٖٖٙرقع: )
سةةشغ التخمةةحي،السؤل :   اةةغ عيدةةى اةةغ َسةةْػرة اةةغ مػسةةى اةةغ  -الجةةامع الكبيةةخ  (ٖ)

ىةةةة(،السحقق: بذةةةار عةةةػاد معةةةخوف ٜٕٚالزةةةحاك، التخمةةةحي، أاةةةػ عيدةةةى )الستةةةػفى: 
ُسةػِل م. أْاَػاُب اْلُبُيػِع َعةْغ رَ  ٜٜٛٔايخوت.سشة الشذخ:  –الشاشخ: دار الغخب اإلسبلمي 
ُ َعَمْيِو َوَسمََّع  )  ( َحِجيُث َأِاي ُىَخْيَخَة َحِجيٌث َحَدٌغ َصِحيٌح.َ ٖٕ٘/ ٕهللِا َصمَّى َّللاَّ
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وقيل أن يسدظ أحجىسا حراة ايجه  ،فعمى أي ثػب وقعت فيػ لظ اجرىع 
ويقػل أي وقت سقصت الحراة فقج وجب البيع، وقيل ىػ أن يعتخض 

أصااتيا فيي لظ بكحا، وكل  القصيع مغ الغشع فيأخح حراة ويقػل أي شاة
ىحه متزسشة لمغخر لسا في الاسغ أو السبيع مغ الجيالة ولفع الغخر 

صمى هللا  -يذسميا وإنسا أفخدت لكػنيا كانت مسا يبتاعيا الجاىمية فشيى 
عشيا، وأضي  البيع إلى الحراة لمسبلبدة العتبار الحراة  -عميو وسمع 

 .(ٔ)فيو

لغيغ السعجسة والخاء الستكخرة وىػ بسعشى ( ايع الغخر بفتح أانثاَٛح)
ومعشاه الخجاع الحي ىػ مطشة أن ال رضا بو عشج تحققو فيكػن ، مغخور 

مغ أكل السال بالباشل، ويتحقق في صػر إما بعجم القجرة عمى تدميسو 
كبيع العبج اآلاق والفخس الشافخ أو بكػنو معجوما أو مجيػال أو ال يتع ممظ 

 .الساء الكايخ ونحػ ذلظ مغ الرػر  البا ع لو كالدسظ في

السداقاة متخدد ايغ ضيػر الاسخة وعجميا، وبيغ قمتيا فى غخر وال
 .وكاختيا، فكان الغخر فييا أعطع: فاقتزى أن يكػن بابصال العقج أحق

 انقٛاط:ثاَٛا :
والنو عقج عمى ؛ . أن ىحا استئجار ابعس الخارج، وأنو مشيي عشو  

نو أل ، و (ٕ)يكػن معقػدا ابعزيا كالسخااخة شع أنمشافع أعيان باقية فامت
نو عسل أل فػجب أن يكػن باشبل كالبيع، ، عقج تشاول ثسخة لع تخمق 

 العػض عميو ثسخة لع تخمق فػجب أن يكػن باشبل كسا لػ استؤجخ عمى
                                                 

 (.ٛٔ/ ٕسبل الدبلم ) (ٔ)
 (.٘ٛٔ/ ٙاجا ع الرشا ع في تختيب الذخا ع ) (ٕ)
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ن السداقاة اجارة عمى عسل جعمت أل و ؛ عسل ااسخة ىحه الاسار في القاال 
ال ترح إال أن تكػن معيشة أو ثااتو في الحمة، وما  الاسخة فيو أجخة واالجخة

فػجب أن تكػن  ، تاسخه نخل السداقاة غيخ معيغ وال ثاات في الحمة
والن ما امتشع مغ السداقاة فيسا سػى الشخل والكخم مغ الذجخ مغ  ؛ باشمة

 (ٔ)جيالة الاسغ مشع فييا مغ الشخل لجيالة الاسغ.

 أدنح انقٕل انثاَٗ :
القا مػن بأن عقج السداقاة مذخوعة  ب القػل الاانياستجل أصحا 
 وبيانيسا كاآلتةي:  و اإلجساع ،  الشبػيةة الذخيفةةبالدشة 

 :أٔال : انـذنٛم يـٍ انغُـح انُثٕٚـح انششٚفـح
َثَشا َأَنُذ ْاُغ ِعَياٍض، َعْغ  - ٕٖٕٛ َثَشا ِإْاَخاِىيُع ْاُغ الُسْشِحِر، َحجَّ َحجَّ

، َعْغ َناِفٍع، َأنَّ َعْبَج َّللاَِّ ْاَغ ُعَسَخ َرِضَي َّللاَُّ َعْشُيَسا، إ ُعَبْيِج َّللاَِّ ٘ٓٔ]ص:
َأنَّ الشَِّبيَّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع َعاَمَل َخْيَبَخ ِبَذْصِخ َما َيْخُخُج ِمْشَيا »َأْخَبَخُه: 

َثَساُنػَن َوْسَق َتْسٍخ، ِمْغ َثَسٍخ َأْو َزْرٍع، َفَكاَن ُيْعِصي َأْزَواَجُو ِماَ َة َوْسٍق، 
َفَخيََّخ َأْزَواَج الشَِّبيِّ َصمَّى هللُا »، َفَقَدَع ُعَسُخ َخْيَبَخ «َوِعْذُخوَن َوْسَق َشِعيخٍ 

 َعَمْيِو َوَسمََّع، َأْن 

، َفِسْشُيغَّ َمِغ اْخَتاَر «ُيْقِصَع َلُيغَّ ِمَغ الَساِء َواأَلْرِض، َأْو ُيْسِزَي َلُيغَّ 
 (ٕ).ْشُيغَّ َمِغ اْخَتاَر الَػْسَق، َوَكاَنْت َعاِ َذُة اْخَتاَرِت اأَلْرَض اأَلْرَض، َومِ 

                                                 
السجسةػع شةخح السيةحب (، ٜٛٔ/ ٜعػن السعبػد عػن السعبػد وحاشية ااةغ القةيع ) (ٔ)
(ٔٗ /ٖٗٓ.) 
ْصِخ َوَنْحِػِه.ٗٓٔ/ ٖصحيح البخاري ) (ٕ)  ( ِكَتاب الُسَداَرَعِة  َباُب الُسَداَرَعِة ِبالذَّ
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َثِشي َناِفٌع،  َثَشا َيْحَيى ْاُغ َسِعيٍج، َعْغ ُعَبْيِج َّللاَِّ، َقاَل: َحجَّ ٌد، َحجَّ َثَشا ُمَدجَّ َحجَّ
 َعِغ اْاِغ ُعَسَخ َرِضَي 

مَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع َخْيَبَخ ِبَذْصِخ َما َعاَمَل الشَِّبيُّ َص »َّللاَُّ َعْشُيَسا، َقاَل: 
 (ٔ).«َيْخُخُج ِمْشَيا ِمْغ َثَسٍخ َأْو َزْرعٍ 

معيع يػم فتح خيبخ، ساقاىع في الشخل عمى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ووقع عقج الشبي 
أو ألصحابو،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن ليع نر  الاسخة بعسميع والشر  يؤدونو لو 

أقخكع ما أقخكع هللا عمى أن الاسخة ايششا وبيشكع فكان يبعث عبج »ليع:  فقال
هللا اغ رواحة فيخخص ايشو وبيشيع ثع يقػل ليع؛ إن شئتع فمكع وتزسشػن 

 « .نريب السدمسيغ، وإن شئتع فمي وأضسغ نريبكع، وكانػا يأخحونو
الشيي عسػم،  مخررا لسا نيى عشو؛ ألن -ملسو هيلع هللا ىلص  -فكان ذلظ مغ فعمو 

  .ومداقاتو لييػد خيبخ في الشخيل خرػص، فجل ذلظ عمى الجػاز

دل الحجيث  عمى صحة  وجةو الةجاللةة مةغ الحةجيث الشبةػي الذخية  :
  (ٕ)عقج السداقاة.

: انـذنٛم يـٍ اإلمجـاع :   ثاَٛا 
 -عمى جػاز عقج السداقاة، فقج فعمو أاػ بكخ بعج الشبي اإلجساع نعقج ا
ثةع أىمػىةع إلى  -رضي هللا عشيع جسيعاً  -وعسخ، وعاسان، وعمى  - ملسو هيلع هللا ىلص

                                                 
ِشيَغ ِفي الُسَداَرَعِة.٘ٓٔ/ ٖصحيح البخاري ) (ٔ)  ( َباُب: ِإَذا َلْع َيْذَتِخِط الدِّ
دةةشيغ فةةي . كتةاب: الحةخث، والسةدارعة . اةةاب : إذا لةةع يذةةتخط ال ٙٔ/٘فتةح الباري  (ٕ)

اب : البيةةةةةةػع . اةةةةةةاب : . كتةةةةةة ٙٓٔ/ٖ( ، سةةةةةبل الدةةةةةةبلم ٜٕٖٕالسةةةةةةدارعة . رقةةةةةةع : )
 ، واإلجةارة.السداقةاة
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اليةػم يعصةػن الامث، والخبع، وىحا عسل بو الخمفةاء الخاشةجون في مجة 
وعسل ايا أاػ  (ٔ)خبلفتيةع، واشتيةخ ذلظ فمةع يشكةخ مشكةخ، فكةان إجساعًا.

 .بكخ في خبلفتو وصجرا مغ خبلفة عسخ

 : دلُـاقشـحا
 َاقش أصذاب انقٕل األٔل أدنح أصذاب انقٕل انثاَٗ مبا ٚهٗ :

 قةال ااغ قجامة : إن اعتخض عمى أصحاب القػل الااني فقيل : 

 -رضي هللا عشيسا  -ال ندمع أنو يشكخه مشكخ فإن عبج هللا اغ عسخ 
حتى  (ٕ)راوي حجيث معاممة أىل خيبخ قج رجع عشو، وقال:" كشا نخااخ 

 (ٖ)نيى عغ السخااخة، فتخكشاه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -خجيج أن رسػل هللا حجثشا رافع اغ 
" وىحا يسشع انعقاد اإلجساع، و يجل عمى ندا حجيث ااغ عسخ لخجػعو عغ 

  (ٗ)العسل بو إلى حجيث رافع.

 ٔاجلـٕاب عـٍ االعـرتاض: 
ال يجػز حسل حجيث رافع عمى ما يخال  اإلجساع، وال حةجيث ااغ 

لع يدل يعامل أىل خيبخ حتى مات، ثع عسل بو  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لشبي عسخ؛ ألن ا
عغ شيء  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الخمفاء بعجه، ثع مغ بعجىع، فكي  يترػر نيي الشبي 

                                                 
( تحفةةةة السحتةةةاج ٕٗٔ/ ٕالفػاكةةةو الةةةجواني عمةةةى رسةةةالة ااةةةغ أاةةةي زيةةةج القيخوانةةةي ) (ٔ)
 .ٕٔٙ/ٚ، السغشي ٘ٔٔ، اإلجساع. الاغ السشحر ص ٕ٘٘/ٕ
تةةةدرع عمةةةى الشرةةة ، أو الامةةةث مةةةغ ىةةةحا، وىةةةي السخةةةااخة،  السخةةةةااخة: الَخْبةةةُخ: أن  (ٕ)

 . مادة: خ ب ر (. ٖٔ/ٖوالسدارعة ابعس ما يخخج مغ األرض. ) لدان العخب 
 . كتاب: البيػع . باب: كخاء األرض. ٕٔ/٘أخخجو مدمع في صحيحو  (ٖ)
 (.ٜٕٓ/ ٘السغشي الاغ قجامة ) (ٗ)
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ثع يخالفو ؟ أم كي  ُيعسل احلظ في عرخ الخمفاء، ولع يخبخىع مغ سسع 
خ معيع، وعالع بفعميع، فمع يخبخىع، وىػ حاض -ملسو هيلع هللا ىلص  -الشيي عغ الشبي 

 فمػ صح خبخ رافع لػجب حسمو عمى ما

يػافق الدشة، و اإلجساع، وعمى أنو قج روي في تفديخ خبخ رافع عشو 
ما يجل عمى صحة قػلشا، فخوي البخاري بإسشاده قال: كّشا ُنْكِخي بالشاحيِة 

رُض، و َيْدَمُع ذلَظ ذلظ، وَتْدَمُع األ  ُيرابُ  مشيا، ُمدَسى لديج األرض، فخبسا
  (ٔ)َفُشِييَشا، فَأما الحىَب، واْلَػرُق فمع يكغ يػمئح.

وروي تفديخه أيزًا بذيء غيخ ىحا مغ أنػاع الفداد، وىػ مزصخب 
ًا.   ججَّ

قةال أحسةج: رافع يخوى عشو في ىحا ضخوبا، كأنو يخيج أن اختبلف 
   (ٕ)الخوايات عشةو يةػىغ حجياو.

َأنَّ الشَِّبيَّ َصمَّى هللُا يعشي ااغ عباس أخبخني، وقال شاوس: إن أعمسيع 
َأْن َيْسَشَح َأَحُجُكْع َأَخاُه َخْيٌخ َلُو ِمْغ َأْن »َعَمْيِو َوَسمََّع َلْع َيْشَو َعْشُو َوَلِكْغ، َقاَل: 

  (ٖ).«َيْأُخَح َعَمْيِو َخْخًجا َمْعُمػًما

خ فعمو وأنكخ زيج اغ ثاات حجيث رافع عميو. فكي  يجػز ندا أم
حتى مات وىػ يفعمو، ثع أجسع عميو خمفاؤه وأصحابو بعجه،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الشبي 

                                                 
َتةةاب الُسَداَرَعةةِة. بةةاب: َبةةاُب َقْصةةِع .كتةةاب: كِ  ٗٓٔ/  ٕٖأخخجةةو البخةةاري فةةي صةةحيحو  (ٔ)

َجِخ َوالشَّْخِل.  الذَّ
 .ٖٖٗ/ٕ(، شخح مشتيى اإلرادات ٜٕٓ/ ٘السغشي السغشي الاغ قجامة ) (ٕ)
 (  ِكَتاب الُسَداَرَعِة.٘ٓٔ/ ٖصحيح البخاري ) (ٖ)
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بخبخ ال يجػز العسل بو، ولػ لع يخالفو غيخه، ورجػع ااغ عسخ إليو يحتسل 
 .أنو رجع عغ شيء مغ السعامبلت الفاسجة التي فدخىا رافع في حجياو

لع يقبل حجياو، وحسمو عمى وأما غيخ ااغ عسخ فقج أنكخ عمى رافع، و 
  (ٔ)أنو غمط في روايتو.

 انقـٕل انـشاجـخ 
قػل الجسيػر القا ل: بالجػاز؛  -وهللا أعمع  - أرى أن الخأى الخاجح

لعسل الشبى ملسو هيلع هللا ىلص ، وأزواجو والخمفاء الخاشجيغ وأىل السجيشة ، وإجساع وذلظ 
تجعػ إلى جػازىا، فخبسا  ؛ كسا أن الحاجةالرحابة عمى إباحة السداقاة 

 قتزت الحاجة جػازه. إوجج مغ يستمظ الاسخ، وال يدتصيع سقيو، ف

                                                 
 (.ٜٕٔ/ ٘السغشي الاغ قجامة ) (ٔ)
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 ادلطهة اخلايظ  
 دٔس انذٔنح فٗ إعرثًاس األسض ادلٕاخ .

يششٔعاخ أتشصْا "ادلهٛـٌٕ سأط يايـٛح"  2ٔصٚش انضساعح: َُفز 
 أنف صٕتح 011ٔ

 ص 55:35 2555مارش  55الجمعة، 

 

 "للتنمية السراعية "ايفاد وزير السراعة يستقبل مدير الصندوق الدولى

 كرة عض انُٕتٗ
استقبل الجكتػر عبج السةشعع البشةا، وزيةخ الدراعةة واسترةبلح األراضةى، 
الةةجكتػر عبةةجالحق حشفةةى مةةجيخ الرةةشجوق الةةجولى لمتشسيةةة الدراعيةةة "ايفةةاد"، 

شسيةةة الدراعيةةة التةةى والػفةةج السخافةةق لةةو، السةةتعخاض اةةخامج ومذةةخوعات الت
 .يشفحىا الرشجوق بالتعاون مع وزارة الدراعة فى مرخ

وقةال وزيةخ الدراعةة خةبلل المقةاء إن ىشةاك عةجد كبيةخ مةغ السذةخوعات 
التى يتع تشفيحىا ايغ وزارة الدراعة فى مرخ والرةشجوق، تدةتيجف تحقيةق 
ات التشسيةةة الدراعيةةةة السدةةةتجامة، معخبةةةًا عةةغ تصمعةةةو السةةةتسخار ىةةةحه العبلقةةة

 .وتػشيجىا



 

 املشاقاة( -عةااملزر -اإلستثمار عن طريق اإلحياء )املعادن 

654 

وأوضح البشا فى ايان لمػزارة اليػم، أن مذخوع غخب الشػبارية الحى تةع 
تشفيةةحه بالتعةةاون مةةع الرةةشجوق يعةةج مةةغ الشسةةاذج الشاجحةةة، والتةةى سةةاىست 
بذكل كبيخ فى تػفيخ فخص عسل ججيجة، وزيادة الخقعة الدراعية فى مرخ، 

 كػمة وىػ ما يتفق أيزًا مع سياسات القيادة الدياسية والح

السرةةخية، فةةى عةةةبلج األزمةةة الدةةكانية وسةةةحب الكتمةةة الدةةكانية مةةةغ 
 .الػادى والجلتا ونقميا إلى السشاشق الججيجة

وأشار وزيخ الدراعة إلةى أنةو يةػلى أىسيةة خاصةة إلنتةاج التقةاوى فةى  
مرةةخ، خاصةةة مةةع انزةةسام مرةةخ التفاقيةةة اليػبةةػف، والتةةى تزةةسغ لسرةةخ 

ايةا، وتدةجيميا، مسةا يفةتح البةاب لسرةخ حساية األصشاف الشباتية الخاصةة 
 .لديادة فخص استاساراتيا الدراعية، وإحجاث تشسية كبخى فى قصاع الدراعة

وقال البشا إن ىشاك أولػية خاصة أيزًا بسذخوع السميةػن رأس ماشةية، 
والحى وجو بو الخ يذ عبج الفتاح الديدى، حيث سيداىع بذكل كبيةخ فةى 

فةةى مرةةخ، وتقمةةيز الفجةةػة مةةغ البةةخوتيغ  تصةةػيخ قصةةاع االنتةةاج الحيةةػانى
 .الحيػانى، اديادة اإلنتاج السرخى مغ المحػم

وأكج أن خصط التشسية الدراعية فى مرخ تذسل أيزةًا إعةادة الشطةخ فةى 
الخخيصة الدراعية مغ حيث مػاعيةج الدراعةة والسػاسةع الدراعيةة، فزةبًل عةغ 

ة بالدراعةة، كةحلظ اعةادة التغيخات السشاخية وتأثيخاتيا عمى القصاعات الستعمق
 .الخخيصة الدسادية

وقةةال وزيةةخ الدراعةةة، أنةةو مةةغ ضةةسغ السذةةخوعات التةةى تشفةةحىا مرةةخ 
ألةة  صةةػبة زراعيةةة، ومذةةخوعات  ٓٓٔحاليةةًا، السذةةخوع القةةػمى النذةةاء 
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التشسية الخيفية، وزيادة دور السخأة فةى التشسيةة بالقخيةة السرةخية مةغ خةبلل 
 .القخية السشتجةدعع السذخوعات الرغيخة، لعػدة 
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أنـف فـذاٌ بـشب  01سمسٛا.. انضساعح ذطهق يششٔع اعرصـالح 
 ادلُٛا َٓاٚح ياسط

 م ٗٓ:ٕٓ ٕٛٔٓفبخايخ  ٘ٓاإلثشيغ، 

 
 الجكتػر عبج السشعع البشا وزيخ الدراعة

 كرة عض انُٕتٗ
تجييةةةد   وزارة الدراعةةةة واسترةةةبلح األراضةةةى، االنتيةةةاء مةةةغ تػاصةةةل  

ألةة  فةةجان بسشصقةةة غةةخب السشيةةا  ٕٓسةةتدراع لسذةةخوع ا  البشيةةة االساسةةية
إشةةةةبلق السذةةةةخوع   يةةةةتع  مميةةةةػن فةةةةجان عمةةةةى أن ٘.ٔضةةةةسغ مذةةةةخوع الةةةةة

 .نياية مارس السقبل  رسسيا

اػزارة الدراعة، إنو مغ السقخر إشةبلق السذةخوع   وقال مرجر مدئػل 
نياية مارس، مػضحا أن يكةػن السذةخوع نسةػذج حكةػمى إرشةادى متكامةل 

التػصيات لسشاشق االستربلح الججيجة، فةى مذةخوعات  يتع مغ خبللو نذخ
اإلنتةةاج الشبةةاتى والحيةةػانى والةةجاجشى، مػضةةحة أنةةو تةةع االنتيةةاء مةةغ أعسةةال 

التخاكيةةب السحرةةػلية التةةى تتشاسةةب مةةع   تحميةةل التخبةةة، والسشةةاخ، وإعةةجاد
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شبيعةةة السشصقةةةة، كسةةةا يجةةةخى حاليةةةا االنتيةةةاء مةةةغ أعسةةةال التدةةةػية لتجيةةةد 
 .األرض لمدراعة

تكةةةػن تمةةةظ السشصقةةةة جةةةاىدة  وأضةةةاف السرةةةجر أنةةةو مةةةغ السقةةةخر أن  
لمدراعةةةة خةةةبلل شةةةيخ عمةةةى األكاةةةخ، حيةةةث تةةةع حفةةةخ اآلبةةةار وفقةةةا لمتخاكيةةةب 
السحرػلية التى تع إعجادىا، وتذسل محرػل القصغ، الحى سيتع اسةتخجام 

كافةة مخاحةل انتاجةو اةجءًا مةغ الدراعةة وحتةى الجشةى،  السيكشة الدراعية فةى 
كب ايزا حسمة إعادة إحياء زراعة القصغ بالسشيا، كسا تذسل "اشجةخ بسا يتػا

الدكخ" و"فػل الرػى و"الحرة الخفيعة" و"الصساشع" و"الكشتالػب"، فزةبل عةغ 
 الشباتات الصبية والعصخية.

فيسا شكل الجكتػر عبج السشعع البشا، وزيخ الدراعة، لجشة تشفيح مشاقرة 
 ٘ٔة وتدسيغ الجامػس عمةى مدةاحة إنذاء محصة لئلنتاج الحيػانى لتخبي

وزارات  ٘ فةةجان، كسةةا اةةجأت  ٕٓفةةجان داخةةل زمةةام السذةةخوع عمةةى مدةةاحة 
"الدراعة، الخى، االستاسار، التجارة، الرحة" التشديق ألقامة مذةخوع قةػمى 

ألةة  فةةجان  ٜٙلمشيةةػض ادراعةةة الشباتةةات الصبيةةة والعصخيةةة، عمةةى مدةةاحة 
 .ابشى سػيف

البشا، وزيخ الدراعةة واسترةبلح األراضةى، إن  وقال الجكتػر عبج السشعع
السذخوع يعج مشطػمة متكاممة مغ زراعة وصةشاعة، وتجةارة، كةحلظ عسخانةي 
متكامةةةل، مةةةغ خةةةبلل زراعةةةة الشباتةةةات الصبيةةةة والعصةةةخى، وإنذةةةاء الكيانةةةات 
الرةةةشاعية القا سةةةة عمةةةى السشتجةةةات الدراعيةةةة مةةةغ ىةةةحه الشباتةةةات، وانذةةةاء 

يةةحا السذةةخوع مةةغ سةةكشية وتعميسةةة وصةةةحية، خةةجمات متكاممةةة لمعةةامميغ ا
 .وتخفييية وخجمية
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اَفشاد.. َُشش ذفاصٛم ادلششٔع انضساعـٙ انقـٕيٙ انـز٘ أعهـٍ 
 عُّ انشئٛظ انغٛغٙ

ٖ-ٕ-ٕٓٔٛ | ٓٛ:ٕٗ 

 

 الخ يذ الديدي

 أمحذ دايذ
الدراعةةةي  كذةةة  مرةةةجر مصمةةةع اةةةػزارة الدراعةةةة، تفاصةةةيل السذةةةخوع 

الفتةةاح الديدةةي، قةةا بًل: إن ىةةحا القةةػمي، الةةحي أعمةةغ عشةةو الةةخ يذ عبةةج 
السذةةخوع سةةيكػن نسػذًجةةا حكػمًيةةا إرشةةادًيا مةةتكسبًل يةةتع مةةغ خبللةةو نذةةخ 
التػصةةةيات لسشةةةاشق االسترةةةبلح الججيةةةجة فةةةي مذةةةخوعات اإلنتةةةاج الشبةةةاتي 
والحيةةػاني والةةجاجشي، وذلةةظ وفًقةةا لسذةةخوعات التشسيةةة األفقيةةة التةةى تيةةجف 

 إلييا وزاره الدراعة.
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ى ترةةةخيحات خاصةةةة لةةةة"اػابة األىةةةخام"، أن ىةةةحا وأوضةةةح السرةةةجر فةةة
السدةةاحة  السذةةخوع يقةةع عمةةى أرض محافطةةة السشيةةا برةةعيج مرةةخ، حيةةث

االنتيةةاء فعميةةًا مةةغ أعسةةال  ألةة  فةةجان، وتةةع ٕٓالكميةةة لمسذةةخوع تقةةجر اةةة
التدػية لتييئة األرض ألعسال الدراعة، كسا تع االنتيةاء مةغ أعسةال تحميةل 

لتخاكيب السحرػلية التي تتشاسب مع شبيعة ىةحه التخبة والسشاخ وإعجاد كل ا
السشصقةةةةة، مذةةةةيًخا إلةةةةي أن ىشةةةةاك تشةةةةػع فةةةةي السحاصةةةةيل الدراعيةةةةة حيةةةةث 

"اشجةةخ الدةةكخ، فةةػل الرةةػيا، الةةحرة الخفيعةةة، الصسةةاشع، الكشتةةالػب،  شةةسمت
 فزبًل عغ الشباتات الصبية والعصخية.

ة السرجر، أن ىحا السذخوع يعسل عمةى إضةافة مدةاحات ججيةج وأضاف
مغ األراضى السدترمحة عبخ تشفيح سمدمة مغ مذةخوعات التشسيةة األفقيةة 

تذةةكل مدةةاحة األراضةةى  وزارة الدراعةةة، حيةةث التةةى ىةةي مةةغ أىةةع أىةةجاف
% مةةغ إجسةةالى مدةةاحة الةةببلد، ومةةغ السدةةتيجف أن  ٖٚ.ٖالدراعيةةة نحةةػ 

% بعةةج إضةةافة السميةةػن ونرةة  السميةةػن  ٖٗ.ٗترةةل ىةةحة الشدةةبة إلةةى 
االنصبلق نحػ الرحخاء، مذيًخا إلى أن السدةاحة السشدرعةة  فجان، لحلظ كان

ألةة   ٜٔٓٔ، وتدايةةجت إلةةى نحةةػ ٕ٘ٔٓألةة  فةةجان عةةام  ٜٜٙٓقةةج امغةةت 
و تدةةتيجف خصةةة التػسةةع الدراعةةى االفقةةى استرةةبلح  ،ٕٙٔٓفةةجان عةةام 

 ٖٕٓٓمبلييغ فجان عمى السجى البعيةج حتةى عةام  ٗ.ٖمداحة ُتقجر اشحػ 
 فى مرخ. لتحقيق التشسية السدتجامة

أن الجيات القا سةة عمةي السذةخوع تتساةل فةي وزارة الدراعةة  وأشار إلى
"مخكةةد البحةةػث الدراعيةةة، معيةةج بحةةػث السيكشةةة الدراعيةةة، ومعيةةج بحةةػث 
تحرةيل السحاصةيل، جيةةاز تحدةيغ األراضةةي بالتعةاون مةةع الجسعيةة العامةةة 

يئةةةة لئلصةةةبلح الدراعةةةي، ومعيةةةج بحةةةػث السيةةةاه"، بسذةةةاركة وزارة الةةةخي والي
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اليشجسةةية لمقةةػات السدةةمحة، مػضةةًحا أن الةةػزارة سةةتقجم كةةل أشةةكال الةةجعع 
 الفشي لدخعة االنتياء مغ تشفيح ىحا السذخوع.

وأكج السرجر فى ترخيحاتو، أن مداحة السذخوع الكمية ستقدع إلي 
آالف فجان مغ محرػل  ٓٔمجسػعة مغ األفجنة، عمي أن يتع زراعة 

فجان  ٕٓصػبة بسداحة  ٕٓريز قصغ اإلكاار، باإلضافة إلي تخ
لدراعة تقاوي محاصيل الخزخ التي يتع إستيخادىا مغ الخارج، وسػف يتع 
زراعة محاصيل الحرة الرفخاء والبخسيع الحجازي لخجمة السذخوع القػمي 
لئلنتاج الحيػاني الحي سيشفح عمي أرض السذخوع ذاتو، مذيًخا إلي أنو تع 

خاصة لذخاء الشاتج مغ السحرػل التعاقج مع مجسػعة مغ الذخكات ال
وذلظ لتػفيخ العسمة الرعبة والحفاظ عمي االحتياشي الشقجي األجشبي 

 لمببلد.
جياز  ٓٛأن الييئة اليشجسية لمقػات السدمحة دفعت بعجد  وأضاف،

"ايفت" إلي أرض السذخوع لتدييل عسميات الخي، حيث يخوي جياز 
ائخا عمي عسق  ٖٙتصييخ عجد كسا تع  فجانا، ٕ٘ٔ"البيفت" الػاحج مداحة 

فجان لمبئخ الػاحج، فزبًل عغ إنذاء محصة تحميو  ٓٓ٘متخ لخجمة  ٓٓ٘
لسياه الذخب لخجمة القا سيغ عمي السذخوع وتخريز عجد مغ الػحجات 
الدكشية بسحيط السذخوع، وذلظ لبلنتياء مشو في وقت وجيد، مذيًخا 

تحديغ األراضي أنو تع إنذاء محصة ميكشة بالتعاون مع جياز  إلى
والجسعية العامة لئلصبلح الدراعي، ومحصة كبخي لمػقػد بالتعاون مع 
الييئة اليشجسية لمقػات السدمحة، كسا تع عقج اخوتػكػل تعاون مع وزارة 

 البتخول لتػفيخ الػقػد البلزم لتذغيل السذخوع.
واختتع السرجر ترخيحاتو قا بًل: إنو مغ السقخر، أن تجشي باكػرة 

في  أثشاء افتتاح الخ يذ عبج الفتاح الديدي لمسذخوع يل الدراعيةالسحاص
 شيخ مارس مغ العام الجاري.
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.. االَرٓـاء يـٍ انكـاسخ انـزكٙ.. 0102يششٔعاخ "انضساعح" يف 
ا 003ٔتذء ذطٕٚش 

 
 رلضس

 ص ٜٖ:ٔٓ - ٕٚٔٓ/ديدسبخ/ٕٕالجسعة  

 

 أيريج عامل 

مغ عجد مغ  ٕٛٔٓتشتيي وزارة الدراعة واستربلح األراضي في 
السذخوعات أىسيا مذخوع الحيازة اإللكتخونية أو ما يصمق عميو "كارت 
الفبلح" والحي يتع تشفيحه بالتعاون مع وزارة اإلنتاج الحخبي، وشخكة "أي 

كارتا حتى اآلن، تع  ٓٗٚٔمميػن و ٕفايشانذ"، حيث تع إصجار حػالي 
اجعة وتدجيل حػالي إصجارىا لكافة الحيازات السعتسجة، كسا تع اعتساد ومخ 

  .استسارة ٜٕ٘ألفا و ٔٛٔمميػن و ٕ
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جياز  ٖٜٛوقال الجكتػر عبج السشعع البشا وزيخ الدراعة، إنو تع تدميع 
 ٔٚٚشاشة، و ٖٜٛشابعة حجياة، و ٕٖٚحاسب آلي مدود باإلنتخنت، و

ماسحا ضػ يا، لمسجيخيات واإلدارات الدراعية عمى مدتػى مخاكد السحافطات 
 .صيا بالسشطػمة الججيجة، لديػلة االترال وتجفق السعمػماتالسختمفة لخب

وقال البشا، إنو تع االنتياء بالكامل مغ تصػيخ مشطػمة مصابقة 
األحػاض بعج دراسة كافة تفاصيميا مع ايانات ىيئة السداحة والبيانات 
الستاحة عمى السشطػمة مغ خبلل الجسعيات الدراعية، كحلظ تع تجريب 

الدراعية عمى عسميات السصابقة مع أحػاض الييئة العامة  مدئػلي اإلدارات
 .لمسداحة

وأشار البشا، إلى أن أىسية تمظ الخصػة تتخكد في ربط ايانات األحػاض 
الخاصة بالجسعيات الدراعية مع ايانات األحػاض السدجمة عمى مدتػى 

عمى الجولة، ومعخفة الفخوق ايشيا وتحجيجىا والتعامل معيا لتػحيج البيانات 
 .مدتػى جسيع أجيدة الجولة السعشية

وأكج وزيخ الدراعة، أن السشطػمة الججيجة تزسغ حرػل الفبلح عمى 
مدتمدمات إنتاجو دون أي تبلعب وتجقيق الدمام والسداعجة عمى عجم 
التعجي عمى األرض الدراعية، كحلظ التحكع والخقابة عمى عسميات صخف 

التي تقخرىا الجولة، واالستفادة مغ  الجعع لمسدارعيغ شبًقا لدياسات الجعع
السشطػمة في وضع وتشفيح الدياسات الدراعية لمجولة، الفًتا إلى أن 
السذخوع أيًزا يداىع في تصػيخ أسمػب الخقابة واإلدارة في مدتػيات 
العسل السختمفة اػزارة الدراعة "الجسعيات، اإلدارات، السجيخيات وقصاعات 

 ."الػزارة السختمفة



 

 العدد الثامن والعشرون     جمـلـة الـزهـــــــــــراء 

623 

أ وزارة الدراعة مسامة الييئة العامة لمخجمات البيصخية، كسا تبج
مجدًرا يجوًيا  ٘ٔٔبالتشديق مع وزارة التشسية السحمية، خصتيا في تصػيخ 

محافطة، وتحػيميا إلى "مجازر آلية ونر  آلية"، خبلل عاميغ،  ٕٙفي 
 .مميػن جشيو ٕٚٚاتكمفة 

جيج األدوات وتتػلى الييئة الجدء الفشي في التصػيخ بحيث يتع تح
البلزمة وتحجيج مجى صبلحية السجدر لمتصػيخ مغ عجمو، عمى أن تتػلى 
وزارة التشسية السحمية التشفيح الفعمي، وذلظ لخجمة مشطػمة الصب البيصخي 

 .والسحافطة عمى الاخوة الحيػانية، وضسان وصػل الغحاء اآلمغ لمسػاشغ

مخجمات البيصخية وقال الجكتػر إاخاىيع محخوس ر يذ الييئة العامة ل
اػزارة الدراعة أنو يخاعي في السجازر التي سيتع تصػيخىا أن تكػن في 
مشاشق سكشية، حتى ال يمجأ السػاشغ الي الحبح في الذػارع، مذيًخا إلى أن 
آليات ىحه التػجيات تعتسج عمى مزاعفة أعجاد الػحجات البيصخية لمحج 

العامة وضسان وصػل مغ الفجػة الغحا ية، ايجف الحفاظ عمى الرحة 
 .لحػم سميسة وصالحة لبلستيبلك اآلدمي إلى السػاششيغ

وأشار محخوس، إلى أن الييئة تقػم بسخاجعة األوضاع الحالية 
لسختم  السجازر لتصػيخىا شبقا لبلشتخاشات السرخية السعشية بالرحة 
وسبلمة الغحاء، عمى أن يتع البجء في إنذاء السجازر الججيجة اآللية 

اآللية في محافطات الجيدة والقميػبية والفيػم والغخبية والسشػفية ونر  
والبحخ األحسخ وأسػان وتػشكى وأاػسسبل وأرقيغ ومصخوح، لمحج مغ ذبح 

 .الحيػانات خارج السجازر العامة

وبالشدبة لسذخوع السميػن ونر  فجان فقج انتيت وزارة الدراعة مغ 
 .حجيج الدياسة الرشفية لؤلراضيدورىا في السذخوع، حيث قامت الػزارة ات
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 يششٔعاخ قٕيٛح كرب٘ نرًُٛح عُٛاء  ٔصاسج انضساعح
 1193 .: أ . ش . أ

 

 ٖ  وزارات خجمية عغ البجء في تشفيح ٘  تعمغ الحكػمة مسامة في
مذخوعات قػمية لتشسية شبو جديخة سيشاء زراعيا وتػشيغ نحػ مميػن 

ايغ وزارات الدراعة  ندسة في شسال ووسط وجشػب سيشاء بالتشديق
 . بسذاركة القصاع الخاص  ، والجفاع واإلسكان والخي والشقل

وتعتسج خصة الحكػمة عمي إعادة تذغيل ميشاء شابا البحخي وتحػيمو 
مدتفيجة مغ السيدة  ،إلي أكبخ مػانئ العالع ترجيخا لمحاصبلت الدراعية

مرخ ودول  الشدبية لمسيشاء في مجخل خميج العقبة لمخبط التجاري ايغ
الذام باالضافة إلي تػسيع التجارة ايغ مرخ ودول الخميج السدتػرد 

وضا استاسارات عخبية إلنذاء  ،الخ يدي لمسشتجات الدراعية السرخية
باإلضافة  ،لديادة شاقة التخديغ مغ الحبػب ،صػامع لمتخديغ في السيشاء
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شتجات إلي إنذاء ساحات مبخدة في السيشاء الستيعاب حخكة تجارة الس
 ،الدراعية. كسا تعتسج الخصة عمي التػسع الدراعي في شسال ووسط سيشاء

ائخا لمسياه  ٕٙأل  فجان ججيجة و استغبلل ٕٓٗمغ خبلل استربلح نحػ
الجػفية بسشصقتي الحدشة ونخل اعتسادا عمي خدانات حراد االمصار 

 ٙإلقامة مجتسعات زراعية عمي مداحة ،والديػل التي تقيسيا وزارة الخي 
فيسا قالت مرادر رفيعة السدتػي اػزارة  ،آالف فجان ألاشاء قبا ل سيشاء

الدراعة واستربلح األراضي ان مجمذ الػزراء سيشاقر خبلل أيام 
خاصة بعج إعبلن  ،السذخوعات الججيجة إلقخارىا والبجء في تشفيحىا فػرا

ة. القػات السدمحة قخيبا أن سيشاء خالية مغ اإلرىاب والعشاصخ الستصخف
وتدتيجف الحكػمة مغ إشبلق ىحه السذخوعات التأكيج عمي سيصخة الجولة 
 ،عمي سيشاء وقجرتيا عمي مشع وصػل الجساعات االرىااية إلي أراضييا
حيث ستكػن البجاية بسذخوع إعادة تأىيل ميشاء شابا البحخي السيسل مشح 

 .رغع أىسيتو االستخاتيجية ،ٖٕٓٓعام

وزيخ الدراعة و استربلح األراضي إن  وقال الجكتػر أيسغ أاػ حجيج
استغبلل ميشاء شابا عمي البحخ األحسخ في ترجيخ الحاصبلت الدراعية 
السرخية إلي مختم  دول العالع يداعج في زيادة كسيات السشتجات 
الدراعية السرجرة إلي الخارج وزيادة قجرتيا التشافدية في األسػاق 

زمغ وصػليا إلي األسػاق  خاصة مع خفس تكمفتيا اتقميل ،الخارجية
الفتا إلي أن نقل  ،العالسية وتخاجع ندبة اليالظ مغ السحاصيل السرجرة

السشتجات الدراعية إلي ميشاء العقبة األردني يدتغخق في الػقت الحالي 
ايشسا في حالة تذغيل  ،ساعة ٖٙو ٕٗإجسالي عجد ساعات يتخاوح ايغ

 .ت عمي األكاخساعا ٙميشاء شابا فإن األمخ لغ يدتغخق سػي 
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وقال وزيخ الدراعة إنو تع وضع مخصط مذخوع إمجاد مشصقة وسط سيشاء 
مميػن متخ مكعب مغ السياه يػميا مغ مرخف السحيط بأنبػب مياه  ٕ.ٔاة

مغصي لزسان الحفاظ عمي السياه مغ عػامل التبخخ والتدخب إلي باشغ 
جيجة مغ أل  فجان ج ٕٓٗالتخبة وبسا يداعج عمي استربلح وزراعة نحػ

األراضي السرشفة درجة األولي وبسا يعشي تػشيغ مميػن ندسة عمي األقل 
والتكامل مع السذخوع القػمي لتشسية محػر قشاة الدػيذ. وأكج الجكتػر 

ائخ مياه غيخ مدتغمة في مشصقتي الحدشة.  ٕٙأيسغ أاػ حجيج أن ىشاك
 .ونخل اػسط سيشاء
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 01تعـذ ذٕقـف « رهـٕإدٛـاء انث»ذثذأ ذفعٛم يشـشٔع « انضساعح"
ا
 
 عاي

 | يرٕيل عامل كرة: | ٙٗ:ٕٕ ٕٚٔٓ-٘ٓ-ٖٔاألربعاء 

 
الجكتػر عبجالسشعع البشا وزيخ الدراعة في مؤتسخ التشسية الدراعية السدتجامة فى 

. ٕٙٔٓأكتػبخٓٔلسػارد السا ية والخي، خ امرخ، بحزػر الجكتػر   عبج العاشي وزي
 سسيخ صادق ترػيخ : صػرة أرشيفية -

انتيت وزارة الدراعة مغ آلية تفعيل مذخوع البتمػ بعج تػقفو لسجة 
قخوض تع  عاًما، واقترخ تشفيحه الدشػات الساضية عمى ٖٔتجاوزت 

 تػجيييا لمرخف االستيبلكى مغ الفبلحيغ.

وقال الجكتػر عبجالسشعع البشا، وزيخ الدراعة واستربلح األراضى، إن 
مميػن دوالر، بحج أقرى  ٖٓٓالقيسة اإلجسالية لتسػيل السذخوع ترل إلى 

مميػن جشيو لمذخكات والجسعيات،  ٕأل  جشيو لرغار السخبيغ، و ٓٓٗ

http://dbonfrdgauzmg.cloudfront.net/editor/details/545
https://dbonfrdgauzmg.cloudfront.net/editor/details/752
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تشاقرة، مذجًدا عمى أنو تع وضع اشتخاشات تزسغ % وم٘بفا جة بديصة 
التػسع فى السذخوع لديادة قجرة مرخ عمى إنتاج المحػم ألغخاض 

 االستيبلك السحمى والحج مغ استيخاد المحػم مغ الخارج.

واعتسجت لجشة اخ اسة الجكتػرة مشى محخز نا ب وزيخ الدراعة لذؤون 
مغ البشظ الدراعى السرخى، اإلنتاج الحيػانى والجاجشى، وضست مدؤوليغ 

شخوط  ٓٔوالجكتػر حديغ عبجالباسط، السجيخ التشفيحى لمسذخوع، 
لمسشتفعيغ بقخوض مذخوع البتمػ والتى تزسغ أن يكػن السشتفع مقيسا فى 
مكان مداولة نذاط التخبية، ولجيو إدارة تتػلى السذخوع باستسخارية وحطيخة 

مغ لجشة معايشة، وحطخ مشح  معمػمة تتع فييا التخبية، ويتع اعتسادىا
 قخوض البتمػ لمعسبلء الستعاخيغ لجى البشظ.

وتتزسغ الذخوط التأميغ عمى الساشية محل القخض مغ أخصار 
الشفػق والحبح االضصخارى والدصػ والدخقة والحخيق، والتأميغ ضج خيانة 
األمانة لمذخكات والجسعيات، لرالح البشظ الدراعى وعمى نفقة العسيل، 

غ عقج التسػيل السػقع مغ العسيل ما يفيج تعيجه باستخجام التسػيل وتزسي
فى الغخض السسشػح مغ أجمو وعجم تغييخ الشذاط، والتأكج مغ التدييبلت 
اال تسانية السسشػحة لمعسبلء تدتخجم فى الغخض السسشػح لو وىػ تدسيغ 
مغ الساشية فقط، وفى حالة مخالفة ذلظ يتحسل العسيل سعخ العا ج الدارى 

 قبل البشظ وىػ الفا جة العادية غيخ السجعسة.

كسا تتزسغ الذخوط حطخ استخجام ما تع مشحو مغ تدييبلت ا تسانية 
فى ربط ودا ع أو أى صػر أخخى مغ صػر االدخار، والتأكيج عمى التصبيق 
لجسيع اإلجخاءات والزػابط الػاردة تفريميا، كسا يحطخ مشح تدييبلت 

  سة أو ما يصمق عميو تجويخ القخوض.ججيجة لدجاد تدييبلت قا
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ــا   ٔصٚــش انضساعــح ٚثذــث انرٕعــع يف إقايــح يشــشٔعاخ ن َر
 :احلٕٛاَٙ تانقهٕٛتٛح

 | يرٕيل عامل كرة: | ٖٔ:ٓٔ ٕٛٔٓ-ٖٓ-ٛٓالخسيذ 
لدراعةةة واسترةةبلح األراضةةي، بحةةث الةةجكتػر عبةةجالسشعع البشةةا، وزيةةخ ا

والمػاء محسػد العذةساوي، محةافع القميػبيةة، تكاية  سةبل التعةاون لمتػسةع 
 في إقامة مذخوعات لئلنتاج الحيػاني بالسحافطة.

جةةاء خةةبلل المقةةاء الةةحي ُعقةةج اةةجيػان وزارة الدراعةةة بالةةجقي، الخسةةيذ، 
بحزةةةػر مساةةةل مؤسدةةةة مرةةةخ الخيةةةخ، لسشاقذةةةة إقامةةةة مدرعةةةة لئلنتةةةاج 

لحيةةةػاني بالتعةةةاون اةةةيغ الةةةػزارة، مسامةةةة فةةةي قصةةةاع اإلنتةةةاج والسحافطةةةة، ا
 والسؤسدة.

وأكج وزيخ الدراعة أىسية التػسع في مذخوعات تشسية الاخوة الحيػانية 
في مرخ، بسةا يدةاىع فةي تقمةيز الفجةػة فةي المحةػم الحسةخاء، فزةبل عةغ 

 خفس أسعارىا وإتاحة فخص عسل أكبخ لمذباب ودعع السخبيغ.

ر البشةةا إلةةى أن ىشةةاك تعةةاون فةي عةةجد كبيةةخ مةةغ السذةةخوعات اةةيغ وأشةا
الةةػزارة ومؤسدةةة مرةةخ الخيةةخ، مذةةيجا بأىسيةةة دورىةةا والةةحي يدةةاىع بذةةكل 
كبيةةةخ فةةةي تشسيةةةة السجتسةةةع، والسذةةةاركة فةةةي اشةةةاء اإلندةةةان وخجمتةةةو، فةةةي 

 السجاالت السختمفة.

وأوضةةح الةةػزيخ أىسيةةة أن يذةةسل التعةةاون اةةيغ الجةةانبيغ أيزةةا التػسةةع 
فةةي زراعةةة محرةةػل الةةحرة الرةةفخاء فةةي السحافطةةة، بسةةا يدةةاىع أيزةةا فةةي 

 تػفيخ األعبلف البلزمة لتدسيغ الساشية.

http://dbonfrdgauzmg.cloudfront.net/editor/details/545
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وبحث الجانبان سبل التعاون مغ أجةل دعةع مدارعةي السحافطةة وصةغار 
مخبييا، ورفع مدتػى معيذتيع وزيادة دخػليع، مغ خبلل إقامة مذخوعات 

 الشباتي والحيػاني. زراعية تشسػية شاممة في مجال اإلنتاج

مةةغ جيتةةو، قةةال محةةافع القميػبيةةة إن التػسةةع فةةي مذةةخوعات اإلنتةةاج 
الحيػاني سيعج عامل جحب لمذباب مغ أاشاء السحافطة، ودمجيع في سػق 
العسةةةل، فزةةةبل عةةةغ إتاحةةةة الفخصةةةة لمسدةةةتاسخيغ لمشيةةةػض ايةةةحا السجةةةال 

 بالقميػبية.
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فــذاٌ أنــف  011يصــذس: ٔصٚــش انضساعــح ٚثذــث إدٛــاء يشــشٔع 
 جبُٕب انغٕداٌ

 ٕٛٔٓ فبخايخ ٕٔ ماألربعاء ٕٓ:ٙٓ

 ٔصٚش انضساعح عثذ ادلُعى انثُا
 أمحذ يغعذ: -كرة

عبج السشعع  وزيخ الدراعة كذ  مرجر مدؤول اػزارة الدراعة، عغ أن
السذةتخكة مصابقةًة  السدرعةة السرةخية الدةػدانية البشا، يدةعى لتشفيةح أعسةال

 لسا تع تشفيحه في دولة إريتخيا األسبػع الساضي.

وأكج السرجر، لسرةخاوي، اليةػم األربعةاء، أن ىشةاك اتفةاق اةيغ البمةجيغ 
عمى تشفيح مذخوع زراعي متكامل، عمى أن تذخف عميو الذةخكة الدةػدانية 

 سشػات بدب التػتخ الدياسي. ٘السذخوع متػقف مشح السرخية إال أن 

ألةة  فةةجان  ٓٓٔوأشةار السرةةجر، إلةى أن السذةةخوع يقةع عمةةى مدةاحة 
 بسذاركة خبخاء مرخييغ وسػدانييغ والقصاع الخاص.

وأضاف أن السذخوع يقع في مشصقتي "الجمازيغ" و"الخوصيخص" 
"سشار"،  بالجانب الدػداني، ويتزسغ إنذاء محصة بحػث زراعية اػالية

حيث يعتسج السذخوع عمى الدراعة السسصخة مغ أجل االستفادة مغ حراد 
األمصار، وإقامة سجود صغيخة اجاًل مغ ذىاايا ىباً ا مع إمكانية استخجميا 

 في أوقات الجفاف.

واستربلح األراضي،  انضساعح ٔصٚش يحكخ أن الجكتػر عبج السشعع البشا،
تػجو فجخ اليػم األربعاء، إلى العاصسة الدػدانية "الخخشػم"، لمسذاركة في 

http://www.masrawy.com/news/Tag/18788/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9#bodykeywords
http://www.masrawy.com/news/Tag/804464/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9#bodykeywords
http://www.masrawy.com/news/Tag/18788/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9#bodykeywords
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اجتساعات الجورة الابلثػن لمسؤتسخ اإلقميسي لسشطسة األغحية والدراعة 
 ة "فاو".لؤلمع الستحج

وتعج تمظ الديارة ىي الاانية لػزيخ الدراعة، مشح تػليو حقيبة الػزارة 
مغ أاخيل  ٜٕ، فيسا كانت األولى في الة ٕٚٔٓمغ نػفسبخ  ٗفي الة

الساضي، حيث تػجو إلى الخخشػم، لمسذاركة في اجتساعات الذخكة 
 السرخية. -الدػدانية 

 :انرذشٚش  حيذٚشٚ
رض التي كانت أل التحخيخ ا ةم عمى مجيخياليػ زت م ةسش إثشتا عذخة 

ومال ،  وليتآاليجوء الغامس ويحيط ايا غسخىا بحخ مغ الخمال الرفخاء ي
 ...إن بعثمغ الدمغ  ةخاشفلسحة ىحه الدشػات في عسخ الرحخاء تعج 

 ةوتتصمب فتخ  ، ال يسكغ وصفيا افي الخمال الرفخاء يتصمب جيػد الحياة
 .مغ الدمغ  ةشػيم

كل شيء  فػق خزخ  يحتاج ألاإلى المػن لمػن االصفخ ن تحػيل اإ
ول أالتحخيخ في الػاقع ىػ  ةولقج كان مذخوع مجيخي،  ةااخ االى الربخ والس

ى تحخكت شبل عيا مع فجخ الاالث والعذخيغ مغ مذخوع تحاول الاػره الت
 وضعو مػضع التشفيح .ٕٜ٘ٔيػليػ عام 

رمال الرحخاء  خى فػق ومشحا المحطة األولى التى اجأفييا العسل يج
 .نكع اشبو لسغ يحخسػن في البحخإ :كان ىشاك مغ يقػل

 .كاخ مغ ضغط أووجيو ... كاخ مغ ىجػم أتحسل السذخوع 

تحاول رغع  ، عجبلت العسل فػق الخمال الرفخاءزت ورغع ىحا م
 ...حجييا لكل ما يقالتن تابت أاالنتقادات التي تحسميا 



 

 العدد الثامن والعشرون     جمـلـة الـزهـــــــــــراء 

633 

 ةصبحت مجيخيأو .... معخكو التحجي ولقج نجح في العسل بالفعل في 
 ٖٜ٘ٔالعسل فييا عام  أفجان التي اج ٓٓ٘لكل مػاشغ ال  االتحخيخ فخخ 

 ةزاف الى ىحه السداحسيال  فجان و  ٖٗوصمت اليػم الى حػالي 
-ٜٗٙٔال  فجان اخخى وفي عام  ٓٓٓٗٔ ةمداح ٜٗٙٔ/ٖٜٙٔعام

ي تع الت ة والذجخ  ،فجان   ٓٓ٘ٚٚتربح مداحتيا مداحتيا  ٜ٘ٙٔ
مميػن  ٘،ٕةصبحت اليػم ماميا في السجيخيأ ةسش ةعذخ اثشتى مشح  خسيا غ

 (ٔ). ةشجخ 

 :َرا  ذغخري انصذشاء ن 
ساعو بعج ساعو دون ان  تفيس بدكانيا قج جاءت الاػره و الببلد ل 

ليحا كان  ةونتيج ة ؛االرض السدروع ةخخى في مداحأ ةزياد ةتقاال الدياد
، تستج دى و الرحخاء عمى جانب الػا ،  ةعغ سش ةدخل الفخد يقل سش

تغمب عمييا الالبإ ةراضي السدروعأل االزدياد وال سبيل  ...خح بالخشاقأفت
 تفكان ...و عجدأون تخدد فاتخحت الاػرة شخيقيا د نتاجئل وتدخيخىا ل

عسل ل وأالتحخيخ في الػاقع  ةوكانت مجيخي ،التحخيخ  ةالعسل مجيخي ةاجاي
و عمى  ةالتفكيخ في سمدمو السذخوعات الزخس وقج تبع العسل، ػري ث
 لخى  ةقػم اتجايخ السياه البلزميسيا مذخوع الدج العالي الكبيخ الحي سأر 
 .ال يعخفيا الكايخ مغ الشاس ة التحخيخ وىحه حقيق ة راضي مجيخيأ

                                                 
السكتبةة الاقافيةة ٜٗٙٔسبتسخ ٘ٔ اإلصبلح الدراعى والسيااق   عبج السجيج مخعى (ٔ)

 . ٚٔٔ- ٙٔٔشارع بدػق التػفيقية بالقاىخة صٛٔ.تػزيع دار القمع 
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 : صذشاء يع انانكربٖ  حادلعشك
مت احتجالتحخيخ في مػضع التشفيح  ةوضع مذخوع مجيخي ةومع اجاي

والسعجات  مع و الع ةبربلوال وبيغ العدم  ايغ الرحخاء مغ جانب ةالسعخك
 ضشيا مبلييغ مغ الجشييات  بزع ت صخفو  آخخ .... مغ جانب ةالحجيا

 ....ىبت ىباءأنيا ذبعس الشاس 

 ،التحخيخ ةنذاء مجيخيإعمى  ةسش ةعذخ  ىبعج مزي اثشتبعج ن و آلوا
مميػن  ٕ٘نحػ  ٖٜٙٔػنيػ ي ةصخف عمييا حتى نيايما ن امغ أوبعج 

ن أمغ حق كل مػاشغ  قت ، وآن حقج تق ةن السعجد إن يقال أ جشيو يسكغ 
  ت ايا نحػحترماسلتي اراضي أل ا..فقج امغت يفخخ بسذخوعيا الجبار

بسا عمييا مغ  ٜ٘ٙٔ ةسشجان آخخ فٓٓ٘ٚٚا سترل إلى فجان ٕٓ٘ٚٗ
اشحػ  زاخخة ومياه  ورشمرانع و يخ وتعس  ، قخى مغ  ةوخاص ةمخافق عام

 .ليع سبل العير الكخيعتيدخت السػاششيغ العامميغ الحيغ  ألفا مغ ٕٓ

 :ْا ادققُ ٖخشأة عيكا 
ىشاك نػاح  لا ....ليذ ىحا ىػ السكدب مغ في حداب االرباحو 

 ة السجى عغ ذلظ .....في نتا جيا البعيج ةىسيأخخى ال تقل أ

راضي أل تربلح افي عسميات اس ةو السعمػمات السكتدب ةتمظ ىي الخبخ 
 ةالخبيخ  ةومشيا انتذخت العشاصخ العامم ...ت مغ ىحا الكفاحأالتي نذو 

راضي في الػادي الججيج والداحل الذسالي و سيشاء أل بعسميات استربلح ا
كانت في مرخ ذاتيا  ....و ىحه السعمػمات ة،وشسال الجلتا ىحه الخبخ 

 ......مياه الدج العاليالتى ستتمقى  ةفجنألستربلح مبلييغ اال با ماديا دك
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 (ٔ).نآلحتى ا ةعمى السجيخيف صخ ا ػق كل مبفالعطيع دب و ىحا الك 

 :انرذشٚش حَرا  احلٕٛاَٙ فٗ يذٚشٚإلا
  ةلدياد ةكل السبل س بل ع م... شجيج االتداع  لحق ....التحخيخ ةمجيخي

 ةججا لتخبي ة صالح ةجعمت مشيا ايئ ةالسدترمحة أرضيا لحيػانيشا اثخوات
التي تدتيمظ البخسيع وتشتج الدساد البمجي أبقار الفخيديان  ةوخاص ةساشيال

 ة....راضي السجيخيأتحديغ لالزخوري 

 :َرا  انهذى إ
عطع في ببلدنا سيقزي عمى م ية شاوبانتذار ىحا الشػع مغ الس

 .نتاج عغ سج احتياجات الببلد مغ المحع إل في ا العجد سباب أ

 :بُاوألا حذشتٛ
مغ جاد أصشاف يإو .....نتاج الرػف إالى تحديغ  ةحاجال دعت و  
 ةفى مدارع السجيخي "الساريشػ "غشامأ ةلى تخبيإيا فصػاأ ةغشام تستاز بجػدألا

س خبلل خسذ سشػات حتى أر  ٕٓٓ٘وشخاء  ةالبمجي ألغشام با امع خمصي
 ٛٔيسكغ استخجام الرػف الخام الشاتج مشيا و مغ نتاجيا في تذغيل 

لرػف و التي تدتػرد حاليا ما تحتاجو لتذغيل ىحه مرشع لغدل وندج ا
ستخاليا وجشػب إمميػن جشيو استخليشي مغ   ٘،ٖالسرانع بسا قيستو 

مغ  سأر  ٜٛٗ٘ ٜٗٙٔو ٖٜٙٔغشام عام ألا، وقج امغ عجد فخيقيا أ
  .خخى أصشاف أو  ،ػاريشو الس ،دل صشاف التكأ

                                                 
السكتبةة الاقافيةة ٜٗٙٔسبتسخ ٘ٔاإلصبلح الدراعى والسيااق   عبج السجيج مخعى  (ٔ)

 .  ٕٓٔشارع بدػق التػفيقية بالقاىخة صٛٔ.تػزيع دار القمع 
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 :ذشتّٛ انذٔاجٍ
الجواجغ  ةفي التػسع في تخبيالتحخيخ  ةاجات مجيخي ٜٗ٘ٔومشح عام  

تشتج  ةت ثبلث مدارع ضخسأنذأف.....نتاج البيس والمحع إ ةفي زياد
في العام وقج نجحت ىحه السدارع في  ةمميػن ايز ٕكتكػت و  أل  ٕٓ٘
مغ الجواجغ والبيس  ة الدػق السحمي حاجة  جانب كبيخ مغ سج
 ٜٕ ع وبي ةشمميػن ايزو في الد تفخيغ  ةستكػن الشتا ج الشيا ي....

لبلكل "اجارى "نتاج ربع مميػن إال  جشيو و  ٗٚٔ قيستيا  ةمميػن ايز
جشيو مع بقاء  ٓٓٓٗنتاج سساد امجى بسبمغ إجشيو و   ٕٓٓ٘ٚ  ثسشيا 
، ال  جشيو  ٓٓٔنتاج ثسشيا ئل عتاقي ل ةال  فخخ ٕٓٓال  جشيو  ٕٓٓ

صشاف أمغ ٜٕٜٕٙٓحػالى  ٜٗٙٔ-ٖٜٙٔوقج امغ عجد الجواجغ سشو 
كيمػجخاما  ٕٓٙ٘ٚانتاج المبغ  . وقج امغ جاج والبط والخومى وخبلفوالج
 .ٖٜٙٔكيمػ جخاما عام ٜٕٙٛٛٗٓايشسا أصبح  ٜ٘٘ٔعام 

 :انصذشاء قٓشَا ف جادلعجض دققُا 
 ةسش ٕٔالعطيسو خخجشا مشيا بعج  ةالتحخيخ كانت تجخب ةمجيخي إن 

قجرتشا عمى تحقيق ب واثقيغ شارادتإب اء شج، أستشا يد أقػياء بع انشأمؤمشيغ ب
نقزى بو  اخخى حتى نبشي ىحا الػشغ الحبيب اشاء ججيجأ ةمعجدات كايخ 

و ،  ةالدعاد ةجيال السقبملؤلحقق شل ....والسخض ،والجيل ،الفقخعمى 
 جخا التحخيخ كان في ح ةمجيخي بأن نا ؤ اشاة.....ويػمئح سيتاشى أالخفاىي
 . "مرخ العطسى "التي قامت عمييااسخة ولى الخ أل حجار األمغ ا
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راضي أل مبلييغ ا ...ىي مذخوع السبلييغ ...التحخيخ ةمجيخي إن 
ة.....والتى ستبقى مدروعة عو راضي مدر ألى إلى إالتي تحيميا  حمة القا

 ة..القادمآلالف الدشيغ 

في اصبلحيا نؤديو  ما ن كلأل ؛  اليا ثسش ر ن نقجألحلظ ال ندتصيع و 
 (ٔ) ة.الدشيغ القادمب لسبلييغ الدكان في مبلييغ ىػ كد

ْذاف ألتني ا "ذٕيكٗ"جُٕب انٕادٖ  حيششٔع ذًُٛ
 :ٔاالجناصاخ 

االغخاض  ةمتعجد ةالقػمي ةمغ مذخوعات التشسي ى ج مذخوع تػشكيع
مشح حػالي عذخ سشػات ايجف  ةفي تشفيحىا بالرحخاء الغخبي ءالتي اج

و  ، ياتجحب الدكان الستيصان السشصقو واستغبلل ما ىػ متػاجج مغ امكان
و الرشاعي و ما يتبع ذلظ مغ  ،في االنتاج الدراعي ةمػارد شبيعي
 ا في مجسػعيا مجتسع تذكل  ةاجتساعيوخجمات عامة و مذخوعات 

مغ ججل حػل  ةخ االخياألونة متكامبل و نطخا لسا دار حػل السذخوع في 
استيجفت ايان  ةالسػقف التشفيحي لمسذخوع و انجازاتو في ان الجراس

 ةنذصأل عسال و األقف الحالي لمسذخوع بحجع االنجاز في االسػ ا ةحقيق
 .ةالتي  تسارسيا السذخوعات التشسػي ة  والخجمية نتاجيإل ا

وتعج الدراعةة الشذةاط االقترةادي فةي مشصقةو تػشةكى ويكةاد يكةػن ىةػ 
الشذاط اإلنتاجي األوحج إلى اآلن إال أن معجالت أداء الذخكتيغ المتيغ اةجأتا 

حيةث اسةتدرعت شةخكة  ضةعيفة  ( مازالةت ٕو) (ٔى فخعى )ىحا الشذاط عم
                                                 

السكتبةة الاقافيةة ٜٗٙٔسبتسخ ٘ٔ عبج السجيج مخعى اإلصبلح الدراعى والسيااق   (ٔ)
 . ٕٗٔ- ٖٕٔشارع بدػق التػفيقية بالقاىخة صٛٔ.تػزيع دار القمع 
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( فةةةةةةةةةةجانٓٓٓٔ% فقةةةةةةةةةةط )ٔنحةةةةةةةةةةػ  السسمكةةةةةةةةةةة لمتشسيةةةةةةةةةةة الدراعيةةةةةةةةةةة 
 يعةةدى و ؛ ليةةا و السدةةتيجف زراعتيةةا  األراضةةي السخررةةة  مدةةاحة  مةةغ 

 ةالجاخمية ةاالساسةي ةعسةال البشيةأفةي تشفيةح  ةتةاخخ لتةاخخ الذةخكلذلظ  الةى 
فزةةل أدا يةةا أف ةالدراعيةة ةادي لمتشسيةةجشةةػب الةةػ  ةمةةا شةةخكأ،  ةتمةةظ السدةةاحا

مةةغ  آالف فةةجيغ (ٚ)٘%ٛمةةا يقةةخب  ت واسةةتدرعمحت حيةةث استرةة.ندةةبيا 
خةخى أفةجان  آالفٓٔ نحةػوجارى استرةبلح  زراعتيا السدتيجف  ةالسداح
ىةةجاف ألكبةخ مةع اأ ةكةان يشفةق اجرجةة ةايةةحه الذةخك ىشسط االنتةاجأن الةكسةا 

السذةتغمة  ةالعسالة ةن غالبيأغ كسا تبي، السذخوع مػلة مغ أو الس ةالسخصص
ض مةةةع األىةةةجاف ر وىةةةػ مةةةا قةةةج يتعةةةالةةةجى الذةةةخكتيغ تقةةةيع فةةةى معدةةةكخات 

تدعى إلى جمب الدكان إلى السشصقةة واإلسةتيصان ى السخصصة لمسذخوع والت
 .(ٔ)واإلقامة السدتسخة ايا 

يششٔع ذًُّٛ جُٕب انٕادٖ ذٕيكٗ تني األْذاف ٔاالجناصاخ 
 احلانٛح :

حيث أدت زيادة  سكانية مشح عقػدا شػيمة مزت،  تػاجو مرخ مذكمة
بصئ معجالت الشسػ االقترادي بدبب ما  الشسػ الدكاني إلى 

تػفيخ احتياجاتيا مغ الغحاء و  الدكانية السزصخدة مغ الديادات  تتصمبو 
فخص العسل و االستاسار في السذخوعات اليادفة الى تحديغ مدتػى 

 السعيذة برفة عامة .

                                                 
( مذةخوع  ٜٔٔكتاب معيج التخصيط القػمي سمدةمة قزةايا التخصةيط والتشسيةة رقةع)  (ٔ)

 ص أ.ٕٙٓٓتشسية جشػب الػادى "تػشكى "ايغ األىجاف واالنجازات يػنيو  
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التي ال يسكغ تجاىميا أنو قج تدامغ مع ىحه الديادة  ومغ الحقا ق
تشفيح الكايخ مغ خصط التشسية  الدكانية و مشح ما يديج عغ نر  قخن 

حيث تع  واالجتساعية اليادفة الى تحقيق ىحه السصالب، ، االقترادية 
التػسع في استربلح واستدراع األراضي الججيجة الستاحة داخل الػادي 

و وادي الشيل بالرحارى ، شق السجاورة لمجلتا والجلتا في السشا
ايجف خمق مجتساعات زراعية وصشاعية واقامو ما يمدميا مغ  السرخية 

 مخافق و خجمات اجتساعية.

واذا كانػا التشسية االقترادية واالجتساعية عبخ ىحه العقػد قج  
ي اخامجيا ومذخوعاتيا في محيط الجلتا والػادي حيث التخكيد الدكان ركدت 

لمسجتسع السرخي مع وجػد السيدة الشدبية الستربلح وتعسيخ السشاشق 
غيخ السأىػلة اجاخميا مغ حيث سيػلو التػسع في امجاد مخافق الخجمات 

و اشباع احتياجات  ،ووجػد العسالة الخخيرة ،العامة ليحه السشاشق
ا ن ذلظ لع يكغ كافيأال إالسشاشق السدتيجف تعسيخىا داخل الجلتا والػادي 

شفاد خخ بالخغع مغ استآ اكست عاما بعجالتي تخ  ةالدكاني ةباستيعاب الدياد
لبلستربلح و  قاامة ما يقخب مغ جسيع السداحات داخل الجلتا والػادي ال

الراضي باالتػسع الدراعي  ةلدياس ةثار الدمبيآلالتعسيخ و قج كان مغ ا
في محيصيا ،   الستاحسة لمجلتا والػادي استسخار التسخكد الدكاني ونسػه

مسا تختب عميو مغ  تشاقز نريب الفخد مغ السداحة الدراعية  و زيادة 
الكاافة الدكانية في السشاشق السأىػلو بسعجالت فاقت  قجرة شبكات 

  .الخجمات العامة

و التػسع في ، بالخغع مغ مداىسة مذخوعات التػسع الرشاعي 
انب كبيخ ندبيا مغ مخافق الخجمات العامة واالجتساعية في استقصاع ج
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السداحات اإلضافية التي تع استربلحيا واستدراعيا في محيط الجلتا 
ومغ اآلثار الدمبية ليحه االستخاتيجية أيزا زيادة الػاردات ، والػادي 

لعجم قجرة  االنتاج الدراعي مغ السداحات  ؛الغحا ية  كشتيجة مباشخة 
لسػاجية زيادة الصمب  السدترمحة السزافة عمى تحقيق وفخة  في اإلنتاج

 (ٔ) عمى الغحاء .

                                                 
( مذةخوع  ٜٔٔمعيج التخصيط القػمي سمدةمة قزةايا التخصةيط والتشسيةة رقةع)  كتاب (ٔ)

 ص أ.ٕٙٓٓتشسية جشػب الػادى "تػشكى "ايغ األىجاف واالنجازات يػنيو  
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 انفٕائذ اإلقرصادٚح يٍ اإلدٛاء
حث األفخاد عمى العسل ، واإلستفادة مغ األراضى البػر فى تقميل  -ٔ

  (ٔ)البصالة .

إن الشطخ إلى ىحه الػسيمة اإلسبلمية مغ وسا ل عبلج البصالة ، مغ 
ل بسا تػفخه  مغ مشطػر إسبلمى صحيح يؤدى إلى فتح مجاالت ىا مة لمعس

فخص عسل أكيجة ومتعجدة ال إن ىحه الػسيمة إضافة إلى دورىا فى عبلج 
مذكمة البصالة ، تعج وسيمة الغشى عشيا مصمقا لتأميغ استسخار األيجى 
العاممة فى العسل وعجم انزساميا إلى جسػع العاشميغ ، فسغ السعخوف أن 

لسدتسخ بفعل عػامل األرض الدراعية التى تشتج فعبل معخضة لمتشاقز ا
بعج عام ، بسا  اً الصبيعة مغ نحخ وكابان رممية ، وانخفاض اإلنتاجية عام

يعشى أن السداحة الاااتة مغ األرض ال يسكغ أن تحافع عمى الحج األقرى 
، مسا يتختب عميو ضخورة البحث عغ وسا ل  ججيجة لديادة  اً لئلنتاجية دا سَ 

، المجػء إلى االستيخاد بسا يسامو مغ اإلنتاج واإل تختب عمى التقريخ فيو 
تزييق الفخص عمى األيجى العاممة بالفعل اجال مغ إيجاد فخص عسل 
ججيجة ، مغ ىشا تتزح األىسية القرػى ليحه الػسيمة بذكل خاص ، 
سػاء أكان فى فتح مجاالت عسل ججيجة أم الحفاظ عمى ما ىػ  مػجػد 

إنذاء مجن ججيجة فى  بالفعل ، ويسكغ تصبيق ىحا الحكع الذخعى فى

                                                 
مغ مبادئ االقتراد اإلسبلمى تألي  محسةػد اةغ إاةخاىيع الخصيةب محاضةخ اإلقترةاد  (ٔ)

ة العالسيةة لبلقترةاد اإلسةبلمى اإلسبلمى بكميةة إعةجاد السعمسةيغ بالخيةاض عزةػ الجسعية
.الصبعةالاانيةة ٛ٘بإسبلم أبةاد عزةػ جسعيةة الجراسةات والبحةػث اإلسةبلمية بعسةان ص  

 م .ٜٜٓٔ-هٓٔٗٔ
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األرض السػات مغ صحارى وغيخىا تدتػعب األيجى العاممة وتخمق فخص 
عسل ججيجة ، ولػ تع ذلظ فى إشار تػصيل السخافق اإلساسية مغ مياه ، 
وكيخباء ، وشخق ومػصبلت ، لكان لحلظ أكبخ األثخ فى تذجيع 

نطام السدتاسخيغ  عمى إستاسار أمػاليع فى ىحا الدبيل ، ولػ شبق 
اإلقصاع اإلسبلمى بذكل حقيقى لكان فيو السخخج مغ كايخ مغ مذاكل 
البصالة ومخاشخىا ، وإن تكمفة إقامة ىحه السخافق لػ تع تػزيعيا عمى 
مداحة األرض التى يسكغ إعسارىا ، وزراعتيا ستكػن فى الشياية تكمفة 
 محتسمة ومذجعة لؤلفخاد عمى اإلقبال عمييا ، ولػ تع إقصاع مداحات

لكان فيو أكبخ  (ٔ)،  اً صغيخة لؤلفخاد العاشميغ إلحيا يا اجون مقاال مصمق
حافد لمتشافذ فى اإلحياء واإلنتاج ، ويسكغ العسل عمى تػفيخ قخوض 
اجون فػا ج مصمقا تسػل مغ ايػت السال، والدكاة لؤلفخاد السعجميغ الجاديغ 

لػسيمة بذكل فى رغبتيع العسل ؛ واإلنتاج ؛ ألدى ذلظ إلى تشذيط ىحه ا
جيج ، وفى ضل عجم إنتطام ايػت السال يسكغ لمجسعيات السمحقة بالسداجج 

 (ٕ)القيام ايحا الجور فى اإلقخاض.

                                                 
البصالةةة األسةةباب والسخةةاشخ الستختبةةة عمييةةا وكيةة  عالجيةةا اإلسةةبلم . تةةألي  سةةي   (ٔ)

–تخ شةةارع سةةػيٖٓدار الفكةةخ الجةةامعى  ٜٕٗ-ٕٛٗاإلسةةبلم حدةةيغ عبةةج البةةاري .ص
 الصبعة األولى .ٕٕٔٓاألسكشجرية 

البصالةةة األسةةباب والسخةةاشخ الستختبةةة عمييةةا وكيةة  عالجيةةا اإلسةةبلم .تةةألي  سةةي   (ٕ)
–شةةارع سةةػيتخ ٖٓدار الفكةةخ الجةةامعى  ٜٕٗ-ٕٛٗاإلسةةبلم حدةةيغ عبةةج البةةاري .ص

 األسكشجرية.
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تػسيع قاعجة السمكية ايغ أفخاد السجتسع مسا يداعج عمى زيادة  -ٕ
السػاد الغحا ية ، ومػارد الجولة بأن يؤدى السحيي إلى الجولة ما عميو مغ 

 (ٔ)عذخية ، وخخاج إذا كانت خخاجية. زكاة إذا كانت 

                                                 
اإلقترةاد مغ مبادئ االقتراد اإلسبلمى. تألي  محسػد اغ إاخاىيع الخصيةب محاضةخ  (ٔ)

اإلسبلمى بكميةة إعةجاد السعمسةيغ بالخيةاض عزةػ الجسعيةة العالسيةة لبلقترةاد اإلسةبلمى 
 .ٛ٘بإسبلم أباد عزػ جسعية الجراسات والبحػث اإلسبلمية بعسان ص  
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 اخلامتح
 يٍ خالل ْزا انثذث ذٕصهد إىل انُرائج األذٛح :

أو ، أرض تعحر زرعيا النقصاع الساء عشيا : األرض السػات ىى -ٔ
 .لغمبتو عمييا غيخ مسمػكة بعيجة مغ العامخ

 تسمكو ي، و جا د السػات األرض إحياء اتفق الفقياء عمى أن  -ٕ
 . لظاحالسحئ  

 السػات ضخبان:األرض  -ٖ

  أحجىسا: ما لع يدل عمى قجيع الجىخ مػاتا لع يعسخ قط .

ثع خخب حتى ذىبت  ، الزخب الااني: ما كان عامخا مغ ببلد اإلسبلم
 .ثاره فرار مػاتاأعسارتو، وانجرست 

 .   وانتدعو مغ يجه، مغ أحيا مػاتا بغيخ إذن اإلمام لع يسمكو أن  -ٗ

ضى السػات يكػن باستربلحيا لمدراعة بحدب عخف إحياء األرا -٘
 الشاس، وعادلتيع .

وأما ، جسيػر الفقياء أن السعادن الطاىخة ،  ال يسمكيا أحجإتفق  -ٙ
إقصاعيا ال يجػز ، والشاس كميع فييا شخع يتداوى فالسعادن الباششة : 

ال جسيعيع في تشاول ما فييا كالسعادن الطاىخة التي يتداوى الشاس فييا، و 
 .يجػز إقصاعيا

أو حب لسغ يدرعو، ويقػم ، : دفع أرض  ىى عقج السدراعة -ٚ
 ؛ ليعسل عميو، بجدء مذاع معمػم مغ الستحرل.  عميو، أو دفع مدروع

 . عميو الدبلمجػاز عقج السدارعة؛ لفعمو فقياء جسيػر اليخى  -ٛ
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إلى مغ يعسل فييا،  معاقجة دفع األشجار : عقج السداقاة ىى -ٜ
 ن الاسخ ايشيسا. عمى أ

 .  السداقاةجػاز عقج فقياء جسيػر اليخى  -ٓٔ

حث األفخاد عمى العسل ،  لفػا ج اإلقترادية مغ اإلحياء :مغ ا -ٔٔ
 واإلستفادة مغ األراضى البػر فى تقميل البصالة . 
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 انفٓاسط
 فٓشط ادلشاجع  

 أٔال :انقشآٌ انكشٚى :
 ثاَٛا : كرة األدادٚث :

السؤل :    .في تخخيج أحاديث الخافعي الكبيخ التمخيز الحبيخ -ٔ
أاػ الفزل أحسج اغ عمي اغ   اغ أحسج اغ حجخ العدقبلني )الستػفى: 

 م.ٜٜٛٔىة. ٜٔٗٔالصبعة: األولى .الشاشخ: دار الكتب العمسية.ىة(ٕ٘ٛ

سشغ التخمحي السؤل :   اغ عيدى اغ َسْػرة  -الجامع الكبيخ  -ٕ
ىة( السحقق: ٜٕٚمحي، أاػ عيدى )الستػفى: اغ مػسى اغ الزحاك، التخ 

سشة الشذخ:  ايخوت –بذار عػاد معخوف الشاشخ: دار الغخب اإلسبلمي 
 . م ٜٜٛٔ

السؤل : أحسج اغ الحديغ اغ عمي اغ مػسى الدشغ الكبخى   -ٖ
السحقق: .ىة(ٛ٘ٗالُخْدَخْوِجخدي الخخاساني، أاػ بكخ البييقي )الستػفى: 

الصبعة: ن.لبشا –شاشخ: دار الكتب العمسية، ايخوت ال.   عبج القادر عصا
 .ٖٕٓٓ -ىة  ٕٗٗٔالاالاة، 

السؤل : أاػ   عبج هللا اغ عبج الخحسغ اغ  سشغ الجارمى . -ٗ
الفزل اغ َايخام اغ عبج الرسج الجارمي، التسيسي الدسخقشجي )الستػفى: 

شذخ الشاشخ: دار السغشي لم.تحقيق: حديغ سميع أسج الجاراني ىة(ٕ٘٘
الصبعة: األولى،  ]تعميق السحققإ   والتػزيع، السسمكة العخبية الدعػدية

 .م ٕٓٓٓ -ىة  ٕٔٗٔ
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السؤل : أاػ الحدغ عمي اغ عسخ اغ أحسج اغ  سشغ الجارقصشيٌ . -٘
ميجي اغ مدعػد اغ الشعسان اغ ديشار البغجادي الجارقصشي )الستػفى: 

وط، حدغ عبج حققو وضبط نرو وعمق عميو: شعيب االرنؤ .ىة(ٖ٘ٛ
الشاشخ: مؤسدة الخسالة، .السشعع شمبي، عبج المصي  حخز هللا، أحسج اخىػم

 .م ٕٗٓٓ -ىة  ٕٗٗٔالصبعة: األولى، .لبشان –ايخوت 

وماجة اسع  -السؤل : ااغ ماجة .سشغ ااغ ماجو  ت األرنؤوط -ٙ 
 .ىة(ٖٕٚأاػ عبج هللا   اغ يديج القدويشي )الستػفى:  -أايو يديج 

َعبج  -محسَّج كامل قخه اممي  -عادل مخشج  - ق: شعيب األرنؤوطالسحق
ىة  ٖٓٗٔالصبعة: األولى، .الشاشخ: دار الخسالة العالسية.الّمصي  حخز هللا

 .م ٜٕٓٓ -

السؤل :   اغ إسساعيل أاػ عبجهللا البخاري  صحيح البخاري  -ٚ  
شػق الشجاة الشاشخ: دار  السحقق:   زىيخ اغ ناصخ الشاصخ.   الجعفي

الصبعة:  )مرػرة عغ الدمصانية بإضافة تخقيع تخقيع   فؤاد عبج الباقي(
 .  ىةٕٕٗٔاألولى، 

اإلحدان في تقخيب صحيح ااغ حبان.السؤل :   اغ حبان اغ  -ٛ
أحسج اغ حبان اغ معاذ اغ َمْعبَج، التسيسي، أاػ حاتع، الجارمي، الُبدتي 

عبلء الجيغ عمي اغ امبان لفارسي ىة(.تختيب: األميخ ٖٗ٘)الستػفى: 
ىة(.حققو وخخج أحادياو وعمق عميو: شعيب  ٜٖٚ)الستػفى: 

 -ىة  ٛٓٗٔالصبعة: األولى،  األرنؤوط.الشاشخ: مؤسدة الخسالة، ايخوت
 ..ٖٜٜٔ – ٗٔٗٔالاانية،  لصبعة:ا . م ٜٛٛٔ

السدشج الرحيح السخترخ اشقل العجل عغ العجل إلى رسػل هللا  -ٜ
(.السؤل : مدمع اغ الحجاج أاػ الحدغ القذيخي الشيدااػري )الستػفى: ملسو هيلع هللا ىلص
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 –ىة(. السحقق:   فؤاد عبج الباقي.الشاشخ: دار إحياء التخاث العخبي ٕٔٙ
 ايخوت. 

السعجع األوسط ، السؤل : سميسان اغ أحسج اغ أيػب اغ  -ٓٔ 
،   ىة(ٖٓٙمصيخ المخسي الذامي، أاػ القاسع الصبخاني )الستػفى: 

عبج السحدغ اغ إاخاىيع  ،السحقق: شارق اغ عػض هللا اغ   
 .  القاىخة –الشاشخ: دار الحخميغ  ،الحديشي

 ثانثا : كرة يشٔح األدادٚث:
ألحاديث اليجاية مع حاشيتو بغية األلسعي في تخخيج  الخاية -ٔ
الديمعي  السؤل : جسال الجيغ أاػ   عبج هللا اغ يػس  اغ   الديمعيإة

صححو ووضع  ىة(قجم لمكتاب:   يػس  الَبُشػري ٕٙٚ)الستػفى: 
الحاشية: عبج العديد الجيػبشجي الفشجاني، إلى كتاب الحج، ثع أكسميا   

الشاشخ: مؤسدة الخيان لمصباعة  .السحقق:   عػامة  يػس  الكاممفػري 
 .الدعػدية –ججة  -لبشان/ دار القبمة لماقافة اإلسبلمية-ايخوت  -والشذخ 

 .مٜٜٚٔىة/ٛٔٗٔالصبعة: الصبعة األولى، 

شخح سشغ أاي داود، ومعو حاشية ااغ القيع:  عػن السعبػد -ٕ
السؤل :   أشخف اغ .تيحيب سشغ أاي داود وإيزاح عممو ومذكبلتو

أميخ اغ عمي اغ حيجر، أاػ عبج الخحسغ، شخف الحق، الرجيقي، العطيع 
الصبعة: .ايخوت –الشاشخ: دار الكتب العمسية .ىة(ٜٕٖٔآبادي )الستػفى: 

 .ىة ٘ٔٗٔالاانية، 
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السؤل : أحسج اغ .فتةح الباري  فتح الباري شخح صحيح البخاري  -ٖ
 -الشاشخ: دار السعخفة .عمي اغ حجخ أاػ الفزل العدقبلني الذافعي

 .ٜٖٚٔايخوت، 

ححو قام بإخخاجو وص.رقع كتبو وأاػابو وأحادياو:   فؤاد عبج الباقي
عميو تعميقات العبلمة: عبج .وأشخف عمى شبعو: محب الجيغ الخصيب

 .العديد اغ عبج هللا اغ باز

.السؤل :   اغ عمي اغ   اغ عبج هللا الذػكاني   نيل األوشار -ٗ
تحقيق: عرام الجيغ الربابصي .الشاشخ: دار  ىة(ٕٓ٘ٔاليسشي )الستػفى: 
 .مٖٜٜٔ -ة ىٖٔٗٔالصبعة: األولى،  . الحجيث، مرخ

 يشاجع انهغح: 
لدان العخب. السؤل :   اغ مكخم اغ عمى، أاػ الفزل، جسال  -ٔ

ىة(. ٔٔٚالجيغ ااغ مشطػر األنراري الخويفعى اإلفخيقى )الستػفى: 
 .  ىة ٗٔٗٔ -الاالاة  ايخوت .الصبعة: -الشاشخ: دار صادر 

  السؤل : أحسج اغ ،السرباح السشيخ في غخيب الذخح الكبيخ -ٕ
الشاشخ:  ىة(ٓٚٚاغ عمي الفيػمي ثع الحسػي، أاػ العباس )الستػفى: نحػ 

 .ايخوت –السكتبة العمسية 
 السؤل : مجسع المغة العخبية بالقاىخة( ٕٜٛ/ ٕالسعجع الػسيط ) -ٖ 

)إاخاىيع مرصفى / أحسج الديات / حامج عبج القادر /   الشجار(الشاشخ: 
السؤل : زيغ الجيغ أاػ عبج هللا   اغ  مختار الرحاح -ٗ ، دار الجعػة

السحقق:   ىة(ٙٙٙأاي بكخ اغ عبج القادر الحشفي الخازي )الستػفى: 
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 –الجار الشسػذجية، ايخوت  -الشاشخ: السكتبة العرخية  يػس  الذيا  
 .مٜٜٜٔىة / ٕٓٗٔالصبعة: الخامدة،  صيجا

 كرة انفقّ احلُفٗ : 
ذخا ع السؤل : عبلء الجيغ، أاػ بكخ اجا ع الرشا ع في تختيب ال -ٔ 

ىة( الشاشخ: دار ٚٛ٘اغ مدعػد اغ أحسج الكاساني الحشفي )الستػفى: 
 .مٜٙٛٔ -ىة ٙٓٗٔالكتب العمسية الصبعة: الاانية، 

السؤل :  تبييغ الحقا ق شخح كشد الجقا ق وحاشية الذمبي   -ٕ  
)الستػفى:  عاسان اغ عمي اغ محجغ البارعي، فخخ الجيغ الديمعي الحشفي

الحاشية: شياب الجيغ أحسج اغ   اغ أحسج اغ يػنذ اغ    ىة( ٖٗٚ
ْمِبيُّ )الستػفى:  الشاشخ: السصبعة الكبخى  ىة( ٕٔٓٔإسساعيل اغ يػنذ الذِّ

 .ىة ٖٖٔٔلصبعة: األولى، ا اػالق، القاىخة -األميخية 

 السؤل : ااغ عااجيغ،   أميغ. رد السحتار عمى الجر السختار -ٖ
 ىة(ٕٕ٘ٔاغ عسخ اغ عبج العديد عااجيغ الجمذقي الحشفي )الستػفى: 

 .مٕٜٜٔ -ىة ٕٔٗٔالصبعة: الاانية، ، ايخوت-الشاشخ: دار الفكخ

السؤل :   اغ فخامخز اغ عمي .درر الحكام شخح غخر األحكام -٘ 
ىة(الشاشخ: ٘ٛٛخدخو )الستػفى:  -أو مشبل أو السػلى  -الذييخ بسبل 
 .كتب العخبيةدار إحياء ال

مجسع األنيخ في شخح  مجسع األنيخ في شخح ممتقى األبحخ . -ٙ
السؤل : عبج الخحسغ اغ   اغ سميسان السجعػ بذيخي  ممتقى األبحخ

الشاشخ: دار إحياء التخاث  ىة(ٛٚٓٔيعخف اجاماد أفشجي )الستػفى:  ،زاده
 .العخبي
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ي بكخ اغ اليجاية في شخح اجاية السبتجي السؤل : عمي اغ أا -ٚ
عبج الجميل الفخغاني السخغيشاني، أاػ الحدغ اخىان الجيغ )الستػفى: 

ايخوت  -ىة(السحقق: شبلل يػس  الشاشخ: دار احياء التخاث العخبي ٖٜ٘
  .لبشان –

السؤل : عبج هللا اغ محسػد اغ .االختيار االختيار لتعميل السختار -ٛ
لحشفي )الستػفى: مػدود السػصمي البمجحي، مجج الجيغ أاػ الفزل ا

عمييا تعميقات: الذيا محسػد أاػ دقيقة )مغ عمساء الحشفية . ىة(ٖٛٙ
القاىخة  -الشاشخ: مصبعة الحمبي  ومجرس بكمية أصػل الجيغ سابقا(

ىة  ٖٙ٘ٔايخوت، وغيخىا(تاريا الشذخ:  -)وصػرتيا دار الكتب العمسية 
 .م ٖٜٚٔ -

غ شالب اغ حسادة اغ السؤل : عبج الغشي ا المباب في شخح الكتاب-ٜ
حققو،  ىة( ٜٕٛٔإاخاىيع الغشيسي الجمذقي السيجاني الحشفي )الستػفى: 

الشاشخ:  وفرمو، وضبصو، وعمق حػاشيو:   محيي الجيغ عبج الحسيج
 .  لبشان –السكتبة العمسية، ايخوت 

 كرة انفقّ ادلانكٗ :
 «لظشخح إرشاد الدالظ في محىب إمام األ سة ما»أسيل السجارك  -ٔ

 ىة( ٜٖٚٔالسؤل : أاػ بكخ اغ حدغ اغ عبج هللا الكذشاوي )الستػفى: 
 .الصبعة: الاانية . لبشان –الشاشخ: دار الفكخ، ايخوت 

امغة الدالظ ألقخب السدالظ السعخوف بحاشية الراوي عمى  -ٕ
الذخح الرغيخ )الذخح الرغيخ ىػ شخح الذيا الجرديخ لكتابو السدسى 

َماِم َماِلٍظ(السؤل : أاػ العباس أحسج اغ   أقخب السدالظ ِلَسْحىَ  ِب اإلِْ
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ىة( الشاشخ: دار ٕٔٗٔالخمػتي، الذييخ بالراوي السالكي )الستػفى: 
 السعارف 

السؤل :   اغ يػس  اغ أاي  التاج واإلكميل لسخترخ خميل -ٖ
القاسع اغ يػس  العبجري الغخناشي، أاػ عبج هللا السػاق السالكي 

الصبعة: األولى،  الشاشخ: دار الكتب العمسية ىة( ٜٚٛ)الستػفى: 
 .مٜٜٗٔ-ىةٙٔٗٔ

التفخيع في فقو اإلمام مالظ اغ أنذ . التفخيع في فقو اإلمام  -ٗ
السؤل : عبيج هللا اغ الحديغ اغ الحدغ أاػ -رحسو هللا  -مالظ اغ أنذ 

ب السالكي )الستػفى:  ىة(السحقق: سيج كدخوي ٖٛٚالقاسع ااغ الَجبلَّ
الصبعة: األولى، .لبشان –الشاشخ: دار الكتب العمسية، ايخوت .حدغ
 .م ٕٚٓٓ -ىة ٕٛٗٔ

حاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ السؤل :   اغ أحسج اغ  -٘
 .الشاشخ: دار الفكخ   ىة(ٖٕٓٔعخفة الجسػقي السالكي )الستػفى: 

الفػاكو الجواني عمى رسالة ااغ أاي زيج القيخواني . الفػاكو   -ٙ
السؤل : أحسج اغ غانع )أو . لجواني عمى رسالة ااغ أاي زيج القيخوانيا

غشيع( اغ سالع ااغ ميشا، شياب الجيغ الشفخاوي األزىخي السالكي )الستػفى: 
 ىة(ٕٙٔٔ

كفاية الصالب الخباني.الشاشخ: دار الفكخ. الصبعة: اجون  -ٚ
 .مٜٜ٘ٔ -ىة ٘ٔٗٔشبعة.تاريا الشذخ: 

اخاىيع اغ مػسى اغ   المخسي الغخناشي السؤل : إ. السػافقات -ٛ
السحقق: أاػ عبيجة مذيػر اغ  ىة(ٜٓٚالذييخ بالذاشبي )الستػفى: 
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ىة/ ٚٔٗٔالصبعة: الصبعة األولى .الشاشخ: دار ااغ عفان. حدغ آل سمسان
 .مٜٜٚٔ

السؤل : شسذ الجيغ أاػ  مػاىب الجميل في شخح مخترخ خميل-ٜ
لخحسغ الصخاامدي السغخبي، السعخوف عبج هللا   اغ   اغ عبج ا

الصبعة:  الشاشخ: دار الفكخ ىة(ٜٗ٘بالحصاب الخُّعيشي السالكي )الستػفى: 
 .مٕٜٜٔ -ىة ٕٔٗٔالاالاة 

 كرة انفقّ يافعٗ :
عي وىػ شخح مخترخ الحاوي الكبيخ في فقو محىب اإلمام الذاف -ٔ

لبرخي أاػ الحدغ عمي اغ   اغ   اغ حبيب ا السدني السؤل :
ىة( السحقق: الذيا عمي   ٓ٘ٗالبغجادي، الذييخ بالساوردي )الستػفى: 

الذيا عادل أحسج عبج السػجػد الشاشخ: دار الكتب العمسية،  -معػض 
  .م  ٜٜٜٔ-ىة  ٜٔٗٔلبشان الصبعة: األولى،  –ايخوت 

السؤل : عبج الكخيع ،العديد شخح الػجيد السعخوف بالذخح الكبيخ-ٕ
عبج الكخيع، أاػ القاسع الخافعي القدويشي )الستػفى: اغ   اغ 

الشاشخ:  .عادل أحسج عبج السػجػد -ىة(.السحقق: عمي   عػض ٖٕٙ
 -ىة  ٚٔٗٔالصبعة: األولى،  لبشان ، –دار الكتب العمسية، ايخوت 

 .م ٜٜٚٔ

 كرة انفقّ احلُثهٗ :
ادات دقا ق أولي الشيى لذخح السشتيى السعخوف بذخح مشتيى اإلر  -ٔ

السؤل : مشرػر اغ يػنذ اغ صبلح الجيغ ااغ حدغ اغ إدريذ البيػتى 
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الصبعة: األولى،  .ىة( الشاشخ: عالع الكتبٔ٘ٓٔالحشبمى )الستػفى: 
 .مٖٜٜٔ -ىة ٗٔٗٔ

   الخوض السخبع شخح زاد السدتقشع السؤل : عبج الخحسغ اغ -ٕ
صبعة: األولى ىة(  الٕٜٖٔاغ قاسع العاصسي الحشبمي الشججي )الستػفى: 

  .ىة ٜٖٚٔ -

الكافي في فقو اإلمام أحسج السؤل : أاػ   مػفق الجيغ عبج هللا  -ٖ
اغ أحسج اغ   اغ قجامة الجساعيمي السقجسي ثع الجمذقي الحشبمي، 

ىة( الشاشخ: دار الكتب ٕٓٙالذييخ بااغ قجامة السقجسي )الستػفى: 
 .م ٜٜٗٔ -ىة  ٗٔٗٔالصبعة: األولى، . العمسية
السؤل : مشرػر اغ يػنذ اغ  .كذاف القشاع عغ متغ اإلقشاع  -ٗ

 ىة(ٔ٘ٓٔصبلح الجيغ ااغ حدغ اغ إدريذ البيػتى الحشبمى )الستػفى: 
 .الشاشخ: دار الكتب العمسية

 .شخح مشتيى اإلرادات ا دقا ق أولي الشيى لذخح السشتيى -٘
البيػتى السؤل : مشرػر اغ يػنذ اغ صبلح الجيغ ااغ حدغ اغ إدريذ 

الصبعة: األولى، .الشاشخ: عالع الكتب ىة(ٔ٘ٓٔالحشبمى )الستػفى: 
 .مٖٜٜٔ -ىة ٗٔٗٔ

السغشي الاغ قجامة السؤل : أاػ   مػفق  السغشي الاغ قجامة -ٙ
الجيغ عبج هللا اغ أحسج اغ   اغ قجامة الجساعيمي السقجسي ثع الجمذقي 

الشاشخ: مكتبة  ىة(ٕٓٙفى: الحشبمي، الذييخ بااغ قجامة السقجسي )الستػ 
 . القاىخة
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 قٕاعذ انفقّ انكهٛح  :
السؤل : عبج الخحسغ اغ أاي بكخ، جبلل الجيغ . األشباه والشطا خ  

الشاشخ: دار الكتب العمسية. الصبعة: األولى،  ىة(ٜٔٔالديػشي )الستػفى: 
 .مٜٜٓٔ -ىة ٔٔٗٔ
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