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 ىأحكام الحمأحكام الرعي وِحَكِمه و

The restrictions of patronage and wisdom and the 
restrictions of protection 

                 Assist. Lect. Hassan Khaled Dbeas)١(م.م حسن خالد دبيس
                    
 الملخص

ــ ــ رةيــعنــدعرب اجلز  یالرعــي املهنــة األول  عةيذت أحکــام الشــر ربوعهــا وأخــ یانبثــق نــور األســالم علــ ومي
 نيوندرة هطول األمطار واألرض ب اهيإال أن قلة امل ةري ، لکن رغم األراضي الواسعة والصحراء الکببهايبتالب
البــدو  اةيــتعتمــد ح اصــةخ اةيــح یوا الــأواحــات وغــدران فلجــ یالــ اهيــنضــوب امل یالــ یأد ةيخر صــو  ةيــرمل

درا ما مستقرا هلم  یاملدن او القر  تخذونيمکان واحد او  يف ستقرونيالرحل والتنقل طلبا للماء والکأل و
ا، فصــار القــوي  یاملراعــي والصــراع علــ یالتنــافس علــ كوســکنا، فتولــد بســبب ذلــ  مــيحيمنــابع املــاء لنــدر

تيـمــن أفـراد او عوائــل او ب رضـاهي ومــنـا  تصخيــ یاحلمـ هــايعل طلـقيمسـاحات مـن املراعــي  ، اوقبائــل و
تــنظم  عةياهتمامــا خاصــا فشــرع أحکامــا يف الشــر  كذلــ یجــاء اإلســالم أولــ، وعنــدها همري ــا دون غــ یترعــ

 وتعاجل مشاکله. یالرعي واحلم
مـــن األحکـــام والـــنظم الـــيت ختـــص الراعـــي والرعـــي  ريلرعـــي ونظمـــت لـــه الکثـــ عةياهتمـــت الشـــر  كلـــذل

، فهـي هـايعل ثحيـهلـا و  دعويـ، ولقد اعترب الشارع أصل الرعي من األعمال املستحبة الـيت یواملراعي واحلم
تمـع فـإن برکـات الرعـي تؤخـذ الزکـاة وال كمصدر اقتصادي مهـم يف ذلـ  هـاي، وعلصـدقاتالوقـت للفـرد وا

متعـددة منهـا  تالربکـات يف آ كللحرب والنقـل، وذکـر القـرآن تلـ ليمن اخل تخذيالکرم والنبل، و  عتمدي
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 ٢١ :العدد

املســومة  ليــالــذهب والفضــة واخل املقنطــرة مــن ريوالقنــاط نيللنــاس حــب الشــهوات مــن النســاء والبنــ نيــز 
 .)٢( بآبوهللا عنده حسن م ايالدن اةيمتاع احل كواألنعام واحلرث ذل

Abstract 
Grazing is important to first have wagon day emerged in parts of it' but 

even though the land is clear lack of rain and water leave a request for 
money and often what they keep in one place. 

because that development on pasture and when it came to slam's 
interest to graze fever and treatment of problems. 

The attention the company set out in the business they are a source of 
are The task of the individual and the community the option to war and 
fighting have mentioned the stated resolution of these blessings in verses 
many.  

 المقدمة
الرعي املهنة األوىل عند عرب اجلزيرة يوم انبثق نور اإلسالم على ربوعها وأخذت أحكام الشـريعة  دعيُ 

والصحراء الكبرية إال أن قلة املياه وندرة هطول األمطار واألرض بني بتالبيبها، لكن رغم األراضي الواسعة 
وا إىل حيــاة خاصــة تعتمــد حيــاة البــدو أواحــات وغــدران فلجــ یرمليــة وصــخرية أدى إىل نضــوب امليــاه إلــ

درا مايســتقرون يف مكــان واحــد او يتخــذون املــدن او القــرى  الرحــل الرعــي والتنقــل طلبــا للمــاء والكــأل و
ا، فصار القوي  مستقرا هلم وسكنا، فتولد بسبب ذلك التنافس على املراعي والصراع على منابع املاء لندر

ـا ومـن يرضـاه مـن  ت، او  أفـرادحيمي مساحات من املراعي يطلق عليها احلمى خيـتص  او عوائـل او بيـو
يف الشــريعة  ــا دون غــريهم، وعنــدما جــاء اإلســالم أوىل ذلــك اهتمامــا خاصــا فشــرع أحكامــا ىقبائــل ترعــ

 .تنظم الرعي واحلمى و تعاجل مشاكله
ومـــن طبيعـــة الرعـــي حتتـــاج مهـــارة خاصـــة وجهـــدا وصـــربا، فرعـــي األنعـــام مـــن الغـــنم واإلبـــل وغريهـــا مـــن 
ــا وإروائهــا وتغــذيتها ومحايتهــا واحلفــاظ عليهــا مــن خمــاطر اإلنــس  الــدواب يتطلــب خلقــا وفنــا خاصــا إلدار

ت املفرتسة، فأصبح ا املميـز الـذي  األعمالالرعي مهنة من املهن وعمال من  واجلن واحليوا اليت هلا أسـلو
حيتــاج إىل خـــربة وذوق وجتربــة تـــوحي للفــرد أخـــالق خاصــة مـــن الشــجاعة وحســـن اإلدارة وتنميــة العاطفـــة 

 والصرب وتبعث على التأمل وللشريعة أحكام يف مجيع ذلك
 فهـي وسـائل نقـل وغـذاء وزينـة وفخـر ومجـال شـىت، وأغراضو ملا كان لألنعام والدواب فوائد متعددة 

عنــد العــريب بــل البشــرية كلهــا آنــذاك، وألمهيتهــا تلــك فاحلفــاظ عليهــا وتكثريهــا يف تلــك البيئــة الصــحراوية 
ضــرورة الميكــن ان يتخلــى عنهــا وان تطلبــت جهــدا مضــنيا وصــربا كبــريا ومســؤولية شــاقة، فــالراعي  القاســية
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مكــان آلخــر طلبــا للمــاء والكــأل إلشــباعها وإروائهــا وهــذا يزيــده صــربا  حيتــاج ان ينتقــل مبواشــيه ودوابــه مــن
وخربة ويعطيه فرصة للتفكر والتأمل، والن الرعي مسؤولية جسيمة يتحملها الراعي جتاه غنمه وإبله ودوابه 
 فهي حتمل بني جنبها الكثري من القيم والشيم والنخوة والوفاء واألمانة والشـجاعة وحسـن اإلدارة فتـؤثر يف

خــذ منهــا الــدروس والعــرب، لــذلك روي عــن البــاقر   --لنــيب -عــن النــيب  --قر -شخصــية الراعــي وقيمــه و
مـع حليمـة السـعدية  --حممـد -، ويقـال عنـدما أرسـل النـيب حممـد )٣(وقـد رعـى الغـنم إالقال: ليس من نـيب 

الق احلسنة كي منه ان يتعلم القيم واألخ أراد وإمنا، )٤(إىل البادية مل يكن هم عبد املطلب الرضاعة وحدها
ويتعرف على مسؤوليته ويثق بنفسـه وتـزداد مهتـه ويـدير عالقاتـه  إدارتهيتصلب عوده ويزداد صربه و حتسن 
من الرضـاعة إىل الباديـة يشـاهدهم يرعـون الغـنم يف ذلـك اجلـو  أخوتهمع اإلنسان والطبيعة فكان خيرج مع 

ه، فال عجـب ءمعنوية ملن يعيش أجوا فوائدالسحري الذي يبعث على التأمل والتفكر واخذ العرب فللرعي 
ونظمت له الكثري من األحكام والنظم الـيت ختـص الراعـي والرعـي واملراعـي واحلمـى،  إذا اهتمت الشريعة به

لقد اعترب الشارع أصل الرعي مـن اإلعمـال املسـتحبة الـيت يـدعو هلـا وحيـث عليهـا، فهـي مصـدر اقتصـادي 
تمع ف  ،وعليها يعتمد الكرم والنبل ،الزكاة والصدقاتإن بركات الرعي تؤخذ مهم يف ذلك الوقت للفرد وا

ت متعـددة منهـا نقل،الحرب و يتخذ من اخليل للو   َواْلِبغَـالَ  َواْخلَْيـلَ - -١ وذكر القرآن تلك الربكات يف آ
ـــَهَواتِ  ُحـــبُّ  اسِ لِلنَّـــ زُيِـّــنَ - -٢،)٥(َن تـَْعَلُمـــونَ  الَ  َمـــا َوَخيْلُـــقُ  َوزِينَـــةً  لِتَـرَْكُبوَهـــا َواْحلَِمـــريَ   َواْلَبِنـــنيَ  النَِّســـاء ِمـــنَ  الشَّ

نـَْيا اْحلََياةِ  َمَتاعُ  َذِلكَ  َواْحلَْرثِ  َواألَنـَْعامِ  اْلُمَسوََّمةِ  َواْخلَْيلِ  َواْلِفضَّةِ  الذََّهبِ  ِمنَ  اْلُمَقنَطَرةِ  َواْلَقَناِطريِ  ُّ  الدُّ  ِعنَدهُ  َوا
طِ  َوِمن قـُوَّةٍ  مِّن اْسَتَطْعُتم مَّا َهلُم اْ َوأَِعدُّو  --٣ ،)٦( ب اْلَمآبِ  ُحْسنُ  ِّ  َعـْدوَّ  بِـهِ  تـُْرِهبُـونَ  اْخلَْيلِ  رَِّ  َوَعـُدوَُّكمْ  ا

ِـــمْ  ِمـــن َوآَخـــرِينَ  ُّ  تـَْعَلُمـــونـَُهمُ  الَ  ُدوِ ـــواْ  َوَمـــا يـَْعَلُمُهـــمْ  ا ِّ  َســـِبيلِ  ِيف  َشـــْيءٍ  ِمـــن تُنِفُق ـــْيُكمْ  يـُـــَوفَّ  ا ـــُتمْ  ِإَل  الَ  َوأَن
  )٧(َن ُتْظَلُمونَ 

والراعي شـروط ترتتـب عليهـا أحكـام تكليفيـة ووضـعية شروط جيب ان تتوفر يف الرعي واملرعى للرعي و 
ختالف الدواب واألنعام وهذه بدورها تـؤثر علـى مقـدار األجـرة  وطبيعة الرعي وكيفيته، واملراعي، ختتلف 

 اً أحكامــوضــعت الشــريعة لكــل ذلــك  تــه،وجــواز الرعــي وحرم وقتهــاالصــدقات و مقــدار الزكــاة و والضــمان و 
 ً  واألعمال اليت هفمنها ختص الراعي وأجرته والواجبات اليت تقع على عاتقه وحقوق ،اً وسنن و مسائالً  وآدا

ان يؤديهـا، ومـىت جيـب عليـه الضـمان وقيمتـه، وأحكـام ختـص مـا تنتجـه املواشـي جتب عليه واليت يستحب 
وي إليــه، ومــا تعلفــه، وأحكــام ختــص املكــان والزمــ احلمــى ومــا يرعــي فيهــا،  وأحكــامان الــذي ترعــى فيــه و

وهـل يصـح الرعـي  ؟الـيت يصـح الرعـي فيهـا األمـاكنالراهن للنعم و املرهون عليه والرهن، ومـا هـي  وأحكام
يف طيــات هــذا  تعــاىلهللا  شــاء إنألهــل احلــل واحلــرم وغريهــا مــن املســائل الــيت ســتجدها ؟ يف مكــة واحلــرم

 البحث.
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علــی مطالــب عــدة، فکــان املبحــث  ىی ثالثــة مباحــث، وکــل مبحــث احتــو ت حبثــي هــذا الــفقــد قســم
 ی املراعي. يف أحكام الرعي، واملبحث الثالث يف محواملبحث الثاين  تعريف الرعي وبيان ِحَكِمه،االول يف

 أعتمــد عليهــا املبســوط للشــيخ ومت خــتم هــذا البحــث مبصــادر هــذا البحــث، ومــن آهــم املصــادر الــيت
 وسي. الط

 المبحث االول: تعريف الرعي وبيان بعض ِحَكِمه
مــن معــىن الرعــي مبعــىن رعــي املواشــي ورعايــة النــاس ورعايــة االمــور وغريهــا  ألكثــرالرعــي لفــظ مشــرتك 

 ؟قالوا عن هذا اللفظ ماذااالختصاص لنعرف  وأهلحناول ان نستطلع أهل اللغة 
 اِّـعنى اللغوي اِّـطلب األول:

 .)٨(ب الكاتب: و " الرَّْعي " مصدَر َرَعْيُت، و " الّرِْعُي " الَكألقال ابن قتيبة يف أد
ــًة إذا ساَســها وَســَرَحها. وكــلُّ مــن وَيل مــن قــوٍم أمــراً فهــو  و قــال اخلليــل يف العني:والرّاعــي يـَْرعاهــا رعاي

ُسوس. واجلميع: الّرِعاء
َ
: امل َْرعيُّ

مهموز علـى ِفعـاٍل روايـة عـن  راِعيهم، والقوم َرعيّـُتُه، والرّاعي: الّسائُس، وامل
العــرب قـــد أَمجَعـــْت عليـــه دوَن مـــا ســـواه. وجيـــوز علــى قيـــاس أمثالـــه: راٍع وُرعـــاة مثـــل داٍع وُدعـــاة والّرعيـــان: 

ْرَعى: الّرعي أي: املصدر، واملوِضع
َ
 .)٩(الّرعاة، وامل

 .)١٠(ويف الصحاح للجوهري:والراعي: الوايل. والَرِعيَُّة: العاّمة
ْصَدر.ويف خمتار الصحا 

َ
لفتح امل لكسر الَكألُ و  )١١(ح:الّرِْعُي 

ذيب اللغة:الرِعاية: حرفة الراعى، واملسوس َمْرعي  )١٢(ويف 
امــا يف لســان العــرب فاوضــح ذلــك وقــال: الرَّْعــُي مصــدر َرَعــى الَكــَأل وحنــَوه يـَْرعــى َرْعيــاً والراِعــي يـَْرعــى 

ــَة املاشــيَة َأي َحيوُطهــا وحيفُظهــا واملاشــيُة تـَْرعــى أَ  ْكــل، وراعــي املاشــيِة حافُظهــا صــفٌة غالبــة غَلب ي ترتفــع و
ــــروه  االســـم، واجلمـــع ُرعـــاٌة مثـــل قـــاٍض وُقضـــاٍة ورِعـــاٌء مثـــل جـــائٍع وِجيـــاٍع وُرْعيـــاٌن مثـــل شـــابٍّ وُشـــبَّاٍن كسَّ

 .)١٣(تكسري
ـــه. و املراعــاة، و الــت حفظ، امــا الطربســي فجمــع ذلــك بقوله:املراعاة:التفقــد للشــئ يف نفســه، أو احوال

كلـه املاشـية مـن  واحملافظة، واملراقبة: نظائر.ونقيض املراعاة االغفال.و يقال رعى يرعى رعيا، والرعي: مـا 
نبات االرض.ورعى هللا فال إذا حفظه، ورعيت له عهده وحقـه بعـده، أو ويف مـن خلـف. وارعيتـه مسعـي 

ورعــاة ورعيان.والرعايــة: فعــل الراعــي، إذا اصــغيت اليه.وراعيتــه نفســي: إذا ال حظتــه. ومجــع الراعــي: رعــاء 
 –وهـم رعيتـه  -ويرعاها رعاية: إذا ساقها، وسرحها، وأراحها، فقد رعاها،وكل من ويل قوما فهـو راعـيهم 

                                                        
 .٣١١:١ابن قتيبة  كاتبأدب ال -٨
 .١٣٦:١للخليل بن امحد الفراهيدي لفظ رعى  العني -٩
 .٢٢٩:١يف اللغة للجوهري  الصحاح -١٠
 .١٢١:١ حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازيالصحاح  خمتار -١١
 .٣٦٣:١ابو منصور األزهري  اللغة ذيب -١٢
 .٣٢٥:١٤العرب البن منظور لسان -١٣
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واملرعي من الناس: املسوس.والراعي: السائس ويقال: فالن يراعي كذا: معناه ينظر إىل ما يصري اليه أمره. 
عاه هللا خلقـــــــه، أي واله أمـــــــرهم لريعاهم.واصـــــــل البـــــــاب: الرعـــــــي: ورعيـــــــت النجـــــــوم: أي رقبتهـــــــا، واســـــــرت 

 .)١٤(احلفاظ
ومل خيـــرج املعـــىن االصـــطالحي عـــن هـــذه املعـــاين ســـواء مـــن يرعـــى االمـــة او مـــن يرعـــى األنعـــام والـــدواب 

 وغريها من املعاين.
 اِّـطلب الثاني: من ِحكم الرعي واستعماالته

 ـ --نيب - النيب إىل لإلساءةاستغالل اليهود اشرتاك اللفظ ـ ١
إىل النـيب حممـد  ليسـيئوايسـتغلوا هـذا االشـرتاك  أناليهـود  أرادوملا كان هذا اللفظ حيمل معاين مشرتكة 

وكـان املســلمون يقولـون:  رســول هللا راعنـا: أي اســتمع منـا، فحرفــت اليهـود، فقــالوا:  حممــد  ---
قيعــة، فلمــا عوتبــوا قــالوا: نقــول كمــا يقــول يريــدون بــه النقيصــة، والو  -وهــم يلحــدون إىل الرعونــة  -راعنــا 

 َولِلَكاِفرِينَ ◌ْ  َواْمسَُعوا انظُْرَ  َوُقوُلواْ  رَاِعَنا تـَُقوُلواْ  الَ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيـَُّها َ : املسلمون، فنهى هللا عن ذلك فقال: 
 بثهم.وانظر لفظ مرادف لراعنا ليقطع الطريق امام لعب اليهود وخ )١٥(ٌم أَلِيمٌ  َعَذابٌ 
 األنبياءـ الرعي مهنة ٢

- روي عن الباقر  .)١٦(ليس من نيب اال وقد رعى الغنم :--لنيب -عن النيب  --قر
-ويف حديث آخر عن اإلمام جعفـر بـن حمّمـد الصـادق  مـا بعـث هللا نبيّـاً قـّط حـىت يسـرتعيه : «--ق

 .)١٧(»الغنم يعّلمه بذلك رعية الّناس
ـم األنبيـاءوذكر القرآن الكـرمي بعـض  قـال تعـإىل يف  --ف -مـنهم يعقـوب ويوسـف  ،ا الرعـيمارسـو  إ

َّ لَــــــُه ي معهــــــم للرعــــــي  خــــــذوهخصــــــوص طلــــــب اخــــــوة يوســــــف ان  أَْرِســــــْلُه َمَعَنــــــا َغــــــداً يـَْرتَــــــْع َويـَْلَعــــــْب َوِإ
َُْكلَـُه الـذِّْئُب َوأَنـُتْم َعْنـ١٢َحلَاِفُظوَن{  )١٨( }}١٣ُه َغـاِفُلوَن{} قَاَل ِإّينِ لََيْحزُُنِين َأن َتْذَهُبواْ ِبِه َوَأَخـاُف َأن 

َ : كما يدل عليه قوله تعإىل:   --ب -ومعىن يرتع اي يرعى معنا، ومنهم موسى وشعيب  قَاَلْت ِإْحـَداُمهَا 
ــَر َمــِن اْســَتْأَجْرَت اْلَقــِويُّ اْألَِمــُني  إطــالق االســتيجار يفيــد أن املــراد اســتخدامه  )١٩(ُنيأَبَــِت اْســَتْأِجْرُه ِإنَّ َخيـْ

قتضاء املقام رعي الغنم.ملطلق حوائجه ال  )٢٠(يت تستدعي من يقوم مقامه و إن كانت العهدة 
-وهذا يعين ان شـعيب رعـى الغـنم قبـل ان يكـون شـيخا كبـريا واغتـنم فرصـة تعـرف بناتـه علـى موسـى 

ذلـــك القــــوي االمــــني ليســــرتعيه غنمــــه ويزوجــــه ابنتــــه بعــــد ان فهــــم رغبتهــــا فيــــه مــــن قوهلــــا خــــري مــــن  -

                                                        
 .، مجهرة اللغة لفظ رعى١٣:١٦ جممع البيان الطربسي -١٤
  .١٠٤/البقرة -١٥
ب  أخرجه البخاري -١٦  .٧٧ـ الذكرى: الشهيد االول .٥يف التجارات 
لسي حبار األنوار -١٧  .٧: ح٦٤، ص١١ج ،العالمة ا
 .١٣و١٢/يوسف رةسو  -١٨
 .٢٦/القصص سورة -١٩
 .١٣:١٦الطربسي جممع البيان -٢٠
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 ٢١ :العدد

عن ذلك فصرح شعيب عن ذلك وقال ملوسى كما جاء  --ى -مني ومل ميانع موسى استاجرت القوي اال
قَاَل ِإّينِ أُرِيُد َأْن أُنِكَحَك ِإْحَدى ابـْنَـَيتَّ َهاتـَْنيِ َعَلى َأن َُْجـَرِين َمثَـاِينَ ِحَجـٍج فَـِإْن أَْمتَْمـَت مي يف القرآن الكرمي 

ُ ِمـَن الصَّـاِحلَِني َعْشراً َفِمْن ِعنِدَك َوَما أُرِيُد َأْن َأُشقَّ  َّ -معنـاه أن شـعيب  )٢١(َنيَعَلْيَك َسـَتِجُدِين ِإن َشـاء ا
جعل مهر ابنته ان يستاجره للرعي مدة مثان سنني، النه جعل صـداق ابنتـه هـذا الـذي عقـد عليـه،  -

ـى عقـده مـع شـعيب عـاد ومعـه قطيـ دة على املدة اليه اخليار فيها، ويبدو ان موسـى عنـدما ا ع وجعل الز
َا َعَلى َغَنِمي َوِيلَ ِفيَها َمـآِرُب : من الغنم كما يدل عليه قوله تعإىل:  َها َوأَُهشُّ ِ قَاَل ِهَي َعَصاَي أَتـَوَكَّأُ َعَليـْ

ـــا علـــى غنمـــي يعـــين ان لديـــه جمموعـــة مـــن الغـــنم يرعاهـــا، وكـــان كـــل مـــن داود وابنـــه  )٢٢(ىُأْخـــَرى فـــأهش 
 تعــإىل أوحــى إىل داود ان يســتخلف ســليمان وهــو صــىب ففــي روايــة: ان هللايرعــى الغــنم  --ن -ســليمان 

يت بــداوود للحــرب قــال لــه اين  ،)٢٣(يرعــى الغــنم  ويف روايــة عنــدما طلــب امللــك طــالوت مــن ايب داود ان 
يرعـى الغـنم   --حممـد -وكـان نبينـا حممـد  )٢٥(عامـة مالـه البقـر --يم -، وكان ابـراهيم )٢٤(خلفته يرعى الغنم

ت  ــا مــع رســول هللا   فعــن جــابر:كمــا ذكــرت الــروا -كّن ، ويف روايــة )٢٦( يرعــى الغــنمِمبـَـّر الظَّْهــران  --هللا
، وإن يرعى الغنممبر الظهران  -- هللا -عن أيب سلمة، أن جابر بن عبد هللا قال: كنا مع رسول هللا نية 

الســود منــه فانــه اطيبهــا ف -- هللا -رســول هللا  قــالوا: ترعــى الغــنم؟ قــال: نعــم وهــل نــيب إال قــال علــيكم 
ت ان النــيب ؟ )٢٧( رعاهــا جــرة بقــراريط ومل يقبــل ذلـــك  --نــيب -ويف بعــض هــذه الـــروا انــه يرعــى الغـــنم 

عتبــار ان ذلــك ال يناســب النــيب ومل  احملقــق جعفــر العــاملي يف الصــحيح مــن الســرية وكــذا هــادي اليوســفي 
ويبــدو ان اصـــل  )٢٨( أجـــرة --نــيب -يكــن حباجــة إىل ذلـــك ويــرد كــل التربيـــرات الــيت تصـــحح رعــي النــيب 

النه الضري فيه، وقد ذكر القرآن انه حصل مـن انبيـاء سـبقوه كمـا  -- هللا -رعي حاصل من رسول هللا ال
جرة، وان كان كذلك حصل  -مـن قبلـه كمـا حصـل ملوسـى بـن عمـران  لألنبياءمر وامنا النقاش يف رعيه 

ت كشق الصـدر --ب -عندما رعى لشعيب  - ، نعم هناك مالبسات يف امور تضمنتها بعض الروا
ت.وم  ا شاكل ذلك ادى إىل ان يشكك البعض يف صحة تلك الروا

                                                        
 .٢٧/ سورةالقصص -٢١
 .١٨طه/ سورة -٢٢
 .٧٦:٧ تفسري نور الثقلني العالمة احلويزى، ٣، احلديث: ٣٨٣: ١الكليين  الكايف -٢٣
 .١٢١:١ري النسفي ، تفس٩٠٣:٢، التفسري األصفى الفيض الكاشاين ٤٥١القرآن فخر الدين الطرحيي  تفسري غريب -٢٤
 .٣٨٧:٩يف تفسري القران الطوسي  التبيان -٢٥
لسي حبار االنوار -٢٦  .٢٢٤ :١٦ :ا
حبــار االنــوار  ١٢٥ :١والســرية احللبيــة ج  ،٥١ :١والســرية النبويــة لــدحالن  ،٣٦٣ص  ٤هــامش فــتح البــاري ج  البخــاري -٢٧
لسي  .٢٢٤ :١٦ :ا
التــاريخ هــادي اليوســفي  ،٧٢:٢مــة احملقــق الســيد جعفــر مرتضــي العــاملي ) العالعظــم (مــن ســرية النــيب االعظــم ( الصــحيح -٢٨
٤٨٢:١. 
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 ـ فوائد الرعي املعنوية٣
منهـــا تـــتعلم كيـــف حتمـــل آالم املســـؤولية وتعـــيش مشـــاعرها،  وحكـــمَ  وفكـــرَ  وعـــربَ  ان يف الرعـــي دروسَ 

وتتمــرن علــى الصــرب عليهــا، ذلــك عنــدما تتحمــل املتاعــب لرعايــة موجــود ضــعيف قليــل الشــعور ال يفهــم 
ففي الرعي فرصة للتفكر والتامل للتعرف  ،لدروس معنوية اً ّن فيه استلهامأاخلاصة وال العامة، كما  مصاحله

على حقيقة اخللق واملخلوق و تؤكد لك وحدة اخللق وعظمته وجتعلك تسبح يف عامل العرفان، ومن خالل 
خليــال حبســب فطــرة ا وإطــالق والتأمــلحيــاة الصــحراء والعــيش يف أحضــان الطبيعــة فهنــاك فرصــة للتفكــري 

مـة بعيـدا عـن املـؤثرات اجلانبيـة الـيت متلـي عليـه   أفكـارهاإلنسان الـيت متلـي عليـه البحـث عـن احلقيقـة حبريـة 
فال حيتاج إىل كذب او مراوغـة او توريـة او نفـاق، ففـي هـذه الصـحراء لـيس  وأحاسيسهوعقائده ومشاعره 

كل لتعطي كل ما اكلته حلما ولبنا  إالمعه  ووبرا وصوفا وركـو وزينـة، وقـد وصـف القـرآن الكـرمي مواشيه 
مجل وصف فقال:  َها َُْكُلوَن{: احلالة  } َوَلُكْم ِفيَهـا َمجَـاٌل ٥َواألنعام َخَلَقَها َلُكْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمنـْ

ِلِغيــِه ِإالَّ ِبِشـــقِّ األَنُفــِس ِإنَّ َربَُّكـــْم } َوَحتِْمـــُل أَثـَْقــاَلُكْم إىل بـَلَــٍد ملَّْ ٦ِحــَني تُرِحيُــوَن َوِحـــَني َتْســَرُحوَن{ َ َتُكونـُــواْ 
ِّ َقْصُد السَِّبيِل ٨} َواْخلَْيَل َواْلِبَغاَل َواْحلَِمَري لِتَـرَْكُبوَها َوزِيَنًة َوَخيُْلُق َما الَ تـَْعَلُموَن{٧َلَرُؤوٌف رَِّحيٌم{ } َوَعَلى ا

َها َجآئٌِر َوَلْو َشاء َهلََداُكمْ  ْنُه َشرَاٌب َوِمْنُه َشـَجٌر ِفيـِه ٩َأْمجَِعَني{ َوِمنـْ } ُهَو الَِّذي أَنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء لَُّكم مِّ
فـالراعي يف تلـك الصـحراء يعـيش تلـك السـبحات ويتـنعم بتلـك التـامالت، فهنـاك مسـاحة   )٢٩(َن ُتِسيُمونَ 

 كافية الخذ العرب واالعتبار والتفكري العميق.
سأل ربّه عن سبب اختياره ملقام النبّوة، فجاءه اجلواب: أتذكر يوماً » ى بن عمرانموس«ويف رواية أّن 

أّن محالً قد فّر من قطيع غنمك فتبعته حىت أخذته مثّ قلت له: ملإذا اتعبت نفسك، مثّ محلته على كتفك، 
ّ تعـإىل رأى يف مو  سـى قـدرة فائقــة وجئـت بـه إىل القطيـع، ولـذلك اخرتتـك راعيـاً خللقـي، وهـذا يعـين أّن ا

  )٣٠(على التحّمل جتاه هذا احليوان الضعيف ممّا يدّل على قّوة روحية فائقة أهلته هلذه املنزلة الكبرية.
يت عن فراغ وامنا البد هلا من مؤهالت ومترين وحتمل وصرب ومراعا كل الطبقـات مبـا   ةفان املسؤلية ال 

ال. ا دورة تربوية يف هذا ا  يناسبها فالرعي كأ
 أحكام الرعي المبحث الثاني:

يف هــذا املبحــث حنــاول ان نتعــرض لــبعض األحكــام الفقهيــة الــيت حيتاجهــا املكلــف الــذي ميــتهن هــذا 
 العمل او يعمل به او يف عرضه ودائرته.

 اِّـطلب األول: أحكام اإلجارة للرعي
 للرعي: اإلجارةفمن أحكام 

وميكــــن . اجلــــائزة بــــل املســــتحبةجــــواز اإلجــــارة للرعــــي كحكــــم أويل، فــــالرعي مــــن األحكــــام  .١
قَــاَل ِإّينِ أُرِيــُد َأْن أُنِكَحــَك ِإْحــَدى ىل االســتدالل علــى ذلــك مــن الكتــاب كمــا يف قولــه تعــإىل 

                                                        
ت من سورة النمل -٢٩  .١٠الی٥/اال
 . ٢٨٩:٢٠ مكارم شريازي تفسري االمثل -٣٠
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٣٨٤ 

 ٢١ :العدد

 ابـْنَــَيتَّ َهـاتـَْنيِ َعلَــى َأن َُْجـَرِين َمثَـاِينَ ِحَجــٍج فَـِإْن أَْمتَْمـَت َعْشــراً َفِمـْن ِعنـِدَك َوَمــا أُرِيـُد َأْن َأُشــقَّ 
ــ ــاِحلَِني َعَلْيــَك َس ُ ِمــَن الصَّ َّ ومهــا  --ى -فاســتئجار شــعيب ملوســى  )٣١(َنيَتِجُدِين ِإن َشــاء ا

-نبيان يدل على اجلواز بل االستحباب فان شعيب جعـل مهـر تزوجيـه البنتـه رعـي موسـى 
وهــذا ميكــن ان يســتدل مــن خاللــه ان الرعــي مــن املهــن  الغــنم مثــاين ســنوات او عشــر -

علـــى أن ه وجيـــوز ان جتعــل اجـــارة الرعــي مهـــرا للتــزويج فقولـــه  الــيت جيـــوز اخــذ األجـــرة عليهــا
ك ابنـيت رعـي املاشـية مثـان  ججرين مثاين حجج معناه علـى أن جتعـل أجـري علـى تزوجيـي إ

دة علــى املــدة اليــه اخليــار  ســنني، النــه جعــل صــداق ابنتــه هــذا الــذي عقــد عليــه، وجعــل الــز
ز اإلجـارة للرعـي والثـاين ان إجـارة الرعـي فيها، فهنا حصـلنا علـى حكمـني احلكـم األول جيـو 

 يف عقد الزواج ومنه يعرف استحباب الرعي. تصح ان تكون مهرا
. يعين ان تكون األجرة من جنس مـا )٣٢()تصح اإلجارة إذا كانت األجرة مما يرعاه الراعي( .٢

يـه هـذا مـا تشـري ال يرعاه الراعي ان غنم فغنم وان رعى اإلبل فتكون اجرته من اإلبل وهكـذا
 ، وميكن ان تكون األجرة شيئا آخر.عبارة الشيخ الطوسي يف املبسوط

لعقد قبل األداء، فالراعي إذا عقد مع صاحب النعم على رعاية نعمه  .٣ ميلك الراعي األجرة 
ر ذلــك مــثال مــن   -الرعــي–مــدة معينــة ملــك األجــرة قبــل أداء العمــل وانتهــاء املــدة  ومــن آ

ا يرعاهــا ســنة بشــاة منهــا معينــة فــان األجــري ميلــك تلــك كــان لــه اربعــني شــاة فاســتاجر اجــري 
عتبـار  لعقد فإذا حال احلول مل يلزم املالك الزكاة النه قد نقص عن النصاب بشـاة  الشاة 

كان ميلك اجرته بعد األداء فانه جيـب  ما لوا )٣٣(ان النصاب األول لزكاة الغنم أربعون شاة
 امل وهو اربعون شاة.دفع الزكاة الن النصاب يف هذه احلالة ك

ألجـرة قبـل التسـليم،  استأجروإذا  .٤ راعيا يرعى مواشيه فرعاها املدة املعلومة كان له مطالبتـه 
، يعـين يسـتحق )٣٤(الن الرعي عمل جمرد الميكن تسليمه، فال يقف اسـتحقاق األجـرة عليـه

 األجرة قبل تسليم اإلبل او الغنم او غريها إىل مالكها.
هـو منـه، فـان فعـل  كـلشيئا من ألبـان الغـنم او يقرضـه وال  أحداسقي الجيوز للراعي ان ي .٥

، ألنــه أمــني عليهــا فــال جيوزلــه التصــرف التمليكــي اال )٣٥(شــيئا مــن ذلــك كــان عليــه ضــمانه
عــدي جــازة املالــك، اال مــا تعــارف عليــه وتســامل عليــه العــرف فــاالمني اليضــمن اال مــع الت

 عترب تعدي.از فيه ياغري والتلف وهذا التصرف 

                                                        
 .٢٧/سورة القصص -٣١
 ٣٧٨:٢ الشيخ الطوسي املبسوط -٣٢
 ٣٧٨:٢الشيخ الطوسي  املبسوط -٣٣
 ٣٧٨:٢الشيخ الطوسي  املبسوط -٣٤
 ٤٨٠:١ابن الرباج  باملهذ -٣٥
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 أحكام الرعي وِحَكِمه وأحكام احلمى 

٣٨٥ 

"فــالنعم واملواشــي نوعــان ســائمة ومعلوفــة )٣٦( أجــرة الراعــي، وال االصــطبلالخيــرج مــن الســوم  .٦
فالسائمة جتب فيها الصدقات بينما املعلوفـة الجتـب فيهـا الصـدقات فالسـائمة تلـك األنعـام 

تها الـيت ترعـى بنفسـها يف املراعــي العامـة وال يشـرتى هلـا العلف،واملعلوفــة الـيت يعتمـد يف تغــذي
على شراء العلف هلا،اذا عرفنا هـذا فـاجرة الراعـي ال ختـرج املواشـي عـن اعتبارهـا سـائمة غـري 

 فان اجرة الراعي ليس كاجرة العلف ليخرج الغنم من سائمة إىل معلوفة. معلوفة،
ــا ال  .٧ ســتئجار املرعــى، أو بشــرائه إذا مل يكــن مزروعــا، كمــا ا وال خيــرج عــن صــدق الســوم 

قـد يشـتيه  أمـورعـدة  وا هنـاذكـر  )٣٧(يف األرض املباحـة. الرعية الظامل على خيرج عنه مبصانع
ا جتعل املواشي والنعم حبكم املعلوفة فال جتب فيها الزكـاة وهـي  ،فيها املرعـى  اسـتئجارمن ا

شئ مـن املـال ليسـمح لـه الرعـي بلرتعى فيه نعمه، او شراء مرعى كذلك، او مصانعة الظامل 
ان الفقهاء قالوا تبقى هذه النوع من الـنعم سـائمة وجتـب فيهـا الزكـاة و  إاليف املراعي العامة 

ا سائمة.  ال خيرجها من كو
 الحرم َّـ ياِّـطلب الثاني: أحكام الرع

للرعي يف احلرم املكي أحكاما خاصة، الن التعامل يف احلرم ليس كالتعامل يف احلـل، فـال جيـوز الصـيد 
 خاصة للحرم جيب التقيد فيها منها:يف احلرم وال قطع شجره، وهناك أحكام 

، ســواء كــان الراعــي او املرعــي لــه حمرمــا ام مل يكــن حمرمــا للحـــج او )٣٨(جيــوز الرعــی فــی احلــرم امجاعــاً  .١
قــال: خيلــى عــن  --هللا -العمــرة، واســتدل علــى ذلــك مبــا تشــري اليــه صــحيحة حريــز عــن ايب عبــد هللا 

كـل يف احلـرم مـا شـاء رعي حيـرم ذلـك، ولـيس يف الشـرع مـا يـدل وأيضـا اليوجـد دليـل شـ، )٣٩(البعري 
وإىل اآلن مــن غــري إنكــار مــن  --لنــيب -عمــل املســلمني مــن لــدن النــيب  الرعــي علــى احلرمــة، و خيــص

أو أحـــد الصـــحابة أو أحـــد العلمـــاء، ولعـــل التحـــرمي لـــو قلنـــا بـــه فانـــه قـــد يـــؤدي إىل  --نـــيب -النـــيب 
ان يســـتغين احلـــاج عـــن الـــدواب التكليـــف بغـــري املقـــدور او احلـــرج الكبـــري فـــال ميكـــن يف ذلـــك الوقـــت 
 واألنعام يف احلج والعمرة من دخول احلرم كل هذا يثبت عدم التحرمي.

اختلف يف انه هل جيوز للمحرم ان يقطع النبات والشجر لرعي اإلبل ام الالزم ان خيلي اإلبـل ترعـى  .٢
 اختــار ، وكــذا االســكايف، اال انــه قــال ال)٤٠(اجــاز صــاحب املــدارك احلشــيش لالبــل ؟وحــدها وجهــان

س  الرعي الن البعري رمبا جذب النبت من اصله، واما ماحصده اإلنسان وبقي اصله يف األرض فـال

                                                        
  ١٠٠:١٥ حممد حسن النجفي جواهر الكالم -٣٦
 ٢٠١:١السيد اخلوئي  كتاب الزكاة  -٣٧
 ١٨٦ جامع اخلالف والوفاق ابن العالمة احللي ،١٦٠زهرة احلليب  غنية النزوع ابن -٣٨
  ٨٥ب  ٥٣٦:١٢ الشيعة احلر االعاملي وسائل -٣٩
  ٢:٢٨٥كتاب احلج للكلبايكاين  ،٣٧٢:٧سيد حممد العاملي  مدارك االحكام -٤٠
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٣٨٦ 

 ٢١ :العدد

س يف الرعي يف احلرم، ووافقه الشـيخ الطوسـي يف املبسـوط وقـال عليـه امجـاع )٤١( ، وقال الشافعي ال
حة  وليس هناك دليل صريح حيرم ذلك. )٤٢(الفرقة الن االصل اال

ملبيت يف منازهلم وترك املبيت يف مىن يف الليايل اليت جيب فيها املبيت يف مىن لغـريهم مـن جيوز للرعاة ا .٣
احلجاج،هــذا فيمــا إذا مل تغــرب الشــمس علــيهم فيهــا، ولــو غربــت واحلــال هــذه يلــزمهم املبيــت يف مــىن 

 .)٤٣(امجاعا
ــا علــى غنمــه بينمــا ال جيــوز لآلخــر )٤٤(رخــص للراعــي قطــع عصــا مــن شــجر احلــرم .٤ ين قطــع . لــيهش 

 شجر احلرم وكذا الراعي ال جيوز يف غري العصا.
 .)٤٥(وجاز للرعاة ان يدخلوا احلرم بغري احرام ان تكرر ذلك منهم حلاجة تتكرر .٥
، فــال جيــوز رمــي اجلمــرات لــيال اال الشــخاص يف حــاالت خاصــة )٤٦(كمــا للراعــي رمــي اجلمــرات لــيال .٦

 اعي مطلقا.منهم ملن ينفر ليال من النساء واملرضى والضعفاء والر 
 : أحكام اِّـرعىثالثاِّـطلب ال

خــتالف املرعــى الــذي ترعــى فيــه  - مــن األحكــام الــيت تــذكر يف خصــوص املرعــى اخــتالف قيمــة اللــنب 
وصاف السمن جيب  ع اللنب سلما ووصفه  الدابة، لذا يدخل وصف املرعى يف خيار الفسخ فإذا 

او (محضـية) وذلـك اسـم للكـال فاحلمضـية هـو  ان يزيد فيـه ذكـر املرعـى فيقـول لـنب (عـواد) او (اراك)
ــــات، وكــــذا يــــذكر معلوفــــة او  ــــيت ترعــــى مــــا حــــال مــــن النب ــــل ال ــــه امللوحــــة، والعــــواد هــــي اإلب الــــذي في

خــتالف املراعــي ملــا لــه اثــر يف القيمــة الغذائيــة لَلــنب وكــذا الفــرق بــني )٤٧(راعيــة .فتختلــف قيمــة اللــنب 
 املعلوفة والراعية.

 رهن اِّـاشيةأحكام  :رابعاِّـطلب ال
 جيوز رهن املاشية وهناك أحكام ترتتب على ذلك منها:قيل 

ن، وإذا اراد الراهن ان ينتجع  - وي ليال إىل املر ا نظر فان  )٤٨(جيوز للراهن رعي املاشية يف النهار و
ن، وان أجــدبت  تكانــ األرض خمصــبة فيهــا مــا يكفــي املاشــية مل يكــن للــراهن محلهــا اال يرضــى املــر

ن منعه األرض  ومل يكن فيها ما تتماسك به املاشية ويكفي لرعيه كان للراهن ان ينتجع، وليس للمر

                                                        
 ونقل القول العالمة يف املختلف البن اجلنيد ،٢:٢٩٥ البارع ابن فهد املهذب -٤١
 ٢٥٤ ١الشيخ الطوسي املبسوط ،٢:٤١٩الطوسي  اخلالف الشيخ -٤٢
 ٣٦٤:٢، املسالك الشهيد الثاين ٣٥٨:٨احللي التذكرة العالمة -٤٣
 .٢٤٤:٩ مستدرك الوسائل العالمة النوري ،٤١٤:١٨ حممدحسن النجفي ـ جواهر الكالم -٤٤
 ،٥٧٧:١السرائر ابن ادريس ،٣٦١:١ املبسوط الشيخ الطوسي -٤٥
 .٢٠: ٢٠حممد حسن النجفي  جواهر الكالم ،٥٤:١٣ مستند الشيعة النراقي ،٣٣٦:١ إرشاد األذهان االردبيلي -٤٦
 .١٧٩:٢، ١٢٥:٢الطوسي املمبسوط الشيخ -٤٧
لشــيء انتفــ -٤٨ ب النــون املؤلــف / إبــراهيم مصــطفى ـ أمحــد يف  ،ع بــه(اســتنجع)  املكــان أو الكــأل جنعهمــا املعجــم الوســيط 

ت ـ حامد عبد القادر ـ حممد النجار حتقيق / جممع  .اللغة العربية الز

http://abu.edu.iq



 

 أحكام الرعي وِحَكِمه وأحكام احلمى 

٣٨٧ 

وي اليه الليل ويكون يف حفظه ومراعاتـه عتبـار انـه ال جيـوز )٤٩(منه لكن توضع على يدي عدل   .
لرهينة إال مبا حيفظهـا واالنتجـاع نـوع مـن أنـواع التصـرف فمـع وجـود اخلصـب فلـيس هنـ اك التصرف 

 اضطرار لالنتجاع فال جيوز التصرف من غري إذن.
 أحكام ضمان الراعي :خامساِّـطلب ال

 جيب على الراعي ان يضمن ما يتلف ولكن ليس مطلقا وإمنا لذلك شروط وأحكام منها
ب اال إذا ١ كل السباع والذ خذه العرب واألكراد واللصوص او ما  ـ فال ضمان على الراعي فيما 

ن خيالف صاحب الغنم يف موضع الرعي، فان أطلق ومل يعني موضع الرعي وقال له ارع كيف تعدى فيه 
 .)٥٠(شئت فال ضمان عليه إذا تعدى فيه، ويف الناس من قال يضمن مع اإلطالق

ـــا فمـــن الشـــروط  ضـــمنيةفـــالرعي عقـــد بـــني طـــرفني الراعـــي واملرعـــي لـــه وفيـــه شـــروط  و أخـــرى مصـــرح 
لصوص والسباع او السـرقة واألذى مـن اإلنسـان واحليـوان، فـإذا حصـل نقـص الضمنية احلفاظ عليها من ال

وقدرتـه فـال  إرادتـهمن ذلك فاملفروض ضمان الراعي إذا قصر يف ذلك، اما إذا مل يقصر وكان ذلك خارج 
لكن مع خمالفة شرط مكان الرعي وشكله فان الراعي يضمن، وان كان ما حـدث مـن السـرقة او  ،ضمان

 فهو ضامن النه خالف الشرط فيضمن النقيصة.ارج ارادته خ األكل واألذى
والراعي إذا رعى الغنم يف ملك صـاحب الغـنم او يف ملـك غـريه وهـو معهـا مل يضـمن مـا يتلـف اال  .٢

يتعـدى فيـه  أن إالمع التعدي بال خالف، وان مل يكن يف ملكه وال يكون معها فكذلك عنـد اليضـمن 
ا، وهنا  عند االطالق ذلك ك . وهذا يبدو)٥١(فال خالف يضمن خيضع لشروط الرعي الضمنية واملصرح 

 أوكأنــه هنــاك شــرط ضــمين انــه جيــوز للراعــي عنــد اإلطــالق ان يرعــى املواشــي يف كــل مكــان يكــون معهــا 
اليكـون فلـذلك حكمــوا بعـدم الضــمان علـى الراعــي اال مـع التعـدي للشــروط الضـمنية، كمــن يعلـم بوجــود 

 واجد معها فخالف ذلك فعندها جيب عليه الضمان.سراق او سباع وحتتاج الت
ن ينـام عـن السـائمة او يغفـل او  ،ويضمن الراعـي ماحيصـل بتقصـريه مـن نقـص اوميـت او هـالك .٣

سـراف او يف غـري موضـع الضـرب او ال حلاجـة اويسـلك  ا  يرتكها تتباعد عنه او تغيب عن نظره او يضر
 .)٥٢(ا موضعا يتعرض فيه للتلف 

يضـــمن يف غـــري ذلـــك إذا مل يكـــن بتفـــريط وال افـــراط كمـــا لـــو ســـقى الغـــنم فغـــرق منهـــا شـــئ او وال. ٤
 .)٥٣(ازدمحت على قنطرة او أكل منها الذئب او غري ذلك إذا مل يكن بتعد اوتفريط 

 .)٥٤(ـ إذا ضرب الراعي شاة فقلع عينها كان ضامنا لذلك٥

                                                        
 .٣٢٩:٢املبسوط الطوسي -٤٩
 .٤٧٩:١املهذب ابن الرباج  ،٢٤١:٢الطوسي ـ  املبسوط -٥٠
 .٢٤٤:٢الطوسي  املبسوطـ -٥١
: قواعــد األحكــام العالمــة احللــي ٢٥:١ التحريــر العالمــة احللــي ٣٧٦:٢التــذكرة العالمــة احللــي ٤٩٨:٢ ابــن الــرباج ملهــذب -٥٢
 .٢٨١:٧الكركي  جامع املقاصد٢٧٨:٢ايضاح الفوائد ابن العالمة احللي  ٣٠٧:٢
 .٤٧٩:١،٤٩٨:٢الرباج  املهذب ابن -٥٣
 .٤٧٩:١القاضي ابن الرباج املهذب -٥٤
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٣٨٨ 

 ٢١ :العدد

لك منهـا شـئ ولـو كـان ذلـك اكثـر مـن ليس لصاحب الغنم ان ينقص من اجرة الراعي شيئا إذا ه .٦
 .)٥٥(نصفها إذا مل يشرك معها غريها

إذا شرط صاحب الغنم على الراعي ضمان ما ميـوت منهـا مل يصـح ذلـك وكانـت االجـارة فاسـدة،  .٧
 .)٥٦(وان شرط ضمان ما يهلك من فعله مل يفسد ذلك

لغنم على قنطرة او جسر فازدمحـت عليـه فوقـع منهـا .٨ ا  إذا عرب الراعي  شـئ فهلـك فـان كـان ضـر
ا خالف العادة كان عليه ضمان ذلك، وان مل يكن فعل ذلك مل يكن عليه شئ، هذا إذا كان  او صرخ 

ا فيما ليس هو طريقـ ا هذلك طريقه، فاما ان كان مضى  علـى القنطـرة او اجلسـر ذلـك كـان عليـه  وأصـا
 .)٥٧(الضمان
، وذكرت )٥٨(  يرعاها إذا كان ذلك بتقصري منه اوتفريطيضمن الراعي ما تتلفه املواشي والنعم اليت .٩

 هذه املسالة يف القرآن الكرمي فقال تعإىل:
 )٥٩(َنَوَداُووَد َوُسَلْيَماَن ِإْذ َحيُْكَماِن ِيف اْحلَْرِث ِإْذ نـََفَشْت ِفيِه َغَنُم اْلَقْوِم وَُكنَّا ِحلُْكِمِهْم َشاِهِدينَ 

ب الكرم  --وود-رم قوم فأكلت ورقه وافسدته فحكم داوودهذه االية إشارة إىل غنم قوم رعت ك ألر
خــذ أصــحاب الكــرم  --ان-برقــاب الغــنم وحكــم ســليمان ب الغــنم ســقي الكــرم وإصــالحه وان  علــى ار

ــا إىل ان يرجــع كــرمهم إىل حالــه الــيت كانــت عليــه يف الصــالح مث تعــود منــافع اصــواف  أصــواف الغــنم وألبا
ا ك ا على ار ، نعم فرق البعض بني جناية الغنم على الزرع ليال )٦٠(ما كان ذلك قبل فسادهاالغنم وألبا

ـارا فلـيس عليـه ضـمان  فيضمن صاحب الغنم او الراعي إذا ترك حفظها ليال او جنايتها وإفسادها الـزرع 
ــارا وعلــى صــاحب الغــنم حفــظ غنمــه لــيال ، والوجــه )٦١(وذلــك الن علــى صــاحب الــزرع مراعاتــه وحفظــه 

ارا وال يضمن مع عدمهعند الع  .)٦٢(المة ان صاحب الغنم يضمن مع التفريط يف احلفظ ليال او 
وذكر الفقهـاء انـه إذا كانـت البهيمـة يف يـد الراعـي فاتلفـت زرعـا فالضـمان علـى الراعـي دون صـاحبها 

ن الضـمان الن اتالفها للزرع يف النهار ال يضـمن اال بثبـوت اليـد عليهـا واليـد هنـا للراعـي دون املالـك فكـا
عليــه، وان كــان الــزرع للمالــك فــان كــان لــيال ضــمن ايضــا الن ضــمان اليــد اقــوى بــدليل انــه يضــمن بــه يف 

 .)٦٣(الليل والنهار مجيعا
 .)٦٤(ولو اختلفا يف كون الفعل تعد رجع إىل اهل اخلربة ـ ١٠

                                                        
 .الطوسي الشيخ املبسوط -٥٥
  .٤٧٩:١القاضي ابن الرباج  املهذب -٥٦
  ٤٩٨:١للقاضي ابن الرباج  املهذب -٥٧
 ٢،٢٠:٢ ٢٦٢، هداية العباد الصايف الكلبايكاين ١٣٧:٢حترير األحكام العالمة احللي  ٣٧٦:٢احللي  التذكرةـ العالمة -٥٨
 .٧٨/سورة االنبياء -٥٩
 ٢٠٧:١٩حلر العامليالوسائل ا،٧٧١الشيخ املفيد ـ  املقنعة -٦٠
 ٢١١:٦ ،كلمة التقوى حممد امني زين الدين٧٧ـ الشيخ املفيد املقنعة -٦١
  ٢٤٣:٧ العالمة احللي قواعد األحكام -٦٢
 ٣٧٦:٢احللي  التذكرة العالمة -٦٣
 ٢٥٣:١األحكام العالمة احللي ر ـ التحرير -٦٤
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 أحكام الرعي وِحَكِمه وأحكام احلمى 

٣٨٩ 

ت جبلدها  ـ١١  .)٦٥(ولو ادعى موت شاة قبل قوله مع ميينه، وال يضمن وان مل 
ولو أكلت الدابة احلشيش لغريه ضمن صاحب الدابة مـع تفريطـه يف حفظهـا، ولـو اسـتعار دابـة . ١٢

 .)٦٦(غريه فأكلت ضمن املستعري مع تفريطه سواء تلفت ملالكها او لغريه
ــــدا او . ١٣ إذا أكلــــت دابــــة شــــخص زرع غــــريه وأفســــدته فــــان كــــان صــــاحبها راكبــــا او ســــائقا او قائ

ن انفلتت من مراحهـا مـثال فـدخلت زرع غـريه ضـمن ماتلفتـه مصاحبا ضمن ما اتلفته وان مل ي كن معها 
ار  .)٦٧(ليال ومل يضمن ما اتلفته 

كان عليه البينة بذلك واال عليه   ،وخاف الراعي ان تبعه لريده ضاع الباقي رأسوإذا نه من الغنم . ١٤
 .)٦٨(متطوعاً الضمان، فإن استأجر من جيئ به مل يلزم صاحبها من ذلك شيئا وكان الراعي 

 أحكام الراعي اِّـشك دس:اِّـطلب االسا
ذكر ابن الرباج انه إذا كان الراعي مشرتكا فخلط غنم الناس بعضها ببعض فلم يعرفها اهلها ما لكـل  -

واحــد كــان القــول قولــه مــع ميينــه، فــان قــال ال اعرفهــا كــان ضــامنا لقيمتهــا كلهــا الهلهــا ويكــون مجيــع 
وم خلطهــا قولــه، فــان ادعــى واحــد مــنهم غنمــا معينــة كــان القــول قــول الغــنم لــه، والقــول يف قيمهــا يــ

 .)٦٩(الراعي ايضا مع ميينه فان نكل عن اليمني سلم 
واكـــل الســـبع منهـــا شـــيئا وهـــي يف  أهلهـــاـــا إىل  ىوقـــال:وإذا كـــان الراعـــي مشـــرتكا يف رعـــي الغـــنم واتـــ

 .)٧٠(ق منها شئمرابضها عند اهلها مل يلزمه ضمان ذلك وكذلك ليس عليه ضمان لو سر 
 وأخذها رعي الضوال  سابع:اِّـطلب ال

ا على االمتنـاع واملرعـى الـذي تتواجـد فيـه،قال ابـن  ختالف قدر ختتلف أحكام الضوال من الدواب 
الرباج: فإذا كان البعري يف مكان يرعى فيه مطلقا ومل يكن معه من حيفظه مل جيز اخذه، فان اخذه رده إىل 

جلاموس والدابـة إذا كانـت مسـرحة يف ارض سـواد حبيـث جيـد املرعـى سـبيل االبـل، صاحبه، وسبيل الثور وا
ا، وينفـق  ـا الصـحا فان وجد هذه الدواب بعيدة عن السـواد فـان كانـت غنمـا فينبغـي ان يؤخـذ وحيفـظ 

ــا بــذلك  مــر احلــاكم ويرجــع علــى ار ، وقــال الشــيخ الطوســي يف اخلــالف  )٧١(علــى الضــوال مــن البهــائم 
 اواسـتدلو  )٧٣(وقـال قـال بـه الشـافعي )٧٢(تنع مـن اإلبـل والبقـر و البغـال واحلمـري فلـيس الحـد اخـذهكلما مي

                                                        
 ٢٥٣:١األحكام العالمة احللي ر ـ التحرير -٦٥
  ١٣٨:٢عالمة احللي ال حترير األحكام -٦٦
 .٢٦٢:٢العباد الصايف الكلبايكاين  هداية -٦٧
 .٤٨١:١القاضي ابن الرباج  املهذب -٦٨
 .٤٨٠:١ابن الرباج  املهذب -٦٩
 .٤٧٩:١ابن الرباج  املهذب القاضي -٧٠
 .٥٦٩:٢ابن الرباج  املهذب القاضي -٧١
 .٥٧٩:٣الشيخ الطوسي  اخلالف -٧٢
 .٢٧٤:١٥موع ا،١٢٥، خمتصر املزين ٦٤:٤االم  -٧٣
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٣٩٠ 

 ٢١ :العدد

، بينمــا جــوز ابــو حنيفهــا أخــذها كســائر )٧٤(: مالــك وهلامعهــا حــذاؤها وســقاؤها --ســول-بقــول الرســول
 )٧٥(الضوال 

خذه النه منصوب ملصاحل املسلمني  فـان كـان  أخـذها لـه أن، فإذا ثبـت )٧٦(وان وجده االمام له ان 
م  له محى يدع فيها لرتعى حـىت جيـئ صـاحبها، وان مل يكـن لـه محـى فانـه ميسـكها يومـا او يـومني وثالثـة ا
عهـا، هـذا إذا كـان ممتنعـا عـن صـغار السـباع، فإمـا ان كـان غـري ممتنـع مثـل الشـاة  فان جـاء صـاحبها واال 

خـذها لقولـه  ـا لـك او ألخيـك الـذئب، فـان أخـذها فهـو ف --لـه -وأوالد البقر واحلمري واخليل فله ان  ا
 .)٧٧(خليار أكلها مع ضمان قيمتها او ينفق عليها تطوعا او إىل احلاكم

كان غري ممتنع من صغار السباع كالثعلب وابن آوى ذكر الشيخ الطوسي يف املبسوط قال:فإما   إذااما 
خـذه لقولـه اذا كان غري ممتنعا مثل الشاة وأوالد البقر واإلبل واحلمري واخل خـذها فامنـا  --لـه -يـل فلـه ان 

خلي فتكـون قيمتهـا  كلهـا أن أمـار بني ثالثة أشـياء اهي لك او ألخيك الذئب مث قال:فان أخذها فهو 
خــذها ليبيعهــا  ،وان شــاء ينفــق عليهــا تطوعــا ،بذمتــه واذا جــاء صــاحبها ردهــا وان شــاء يرفــع إىل احلــاكم 

لنـََّفَقِة ي ،وقال احملقق احلل)٧٨(ويعرف مثنها  ِ ْد َحاِكًما، أَنـَْفَق َوَرَجَع  َوَلْو ملَْ جيَِ
)٧٩(. 

 أحكام السرقة من اِّـرعى :ثامناِّـطلب ال
 .)٨٠(فيما سرق من حرز او خفاء  إالذهب الفقهاء إىل انه الجيب القطع على السارق 

نــار فصــاعدا . وقــالوا مــن ســرق حيــوا مــن حــرز قيمتــه ربــع دي)٨١(املوضــع احلصــني نــهوعــرف احلــرز 
لنسبة للرعي، ذهب الشيخ الطوسـي ومـن وافقـه ان اإلبـل )٨٢(قطع . ومن هذا املنطلق حيتاج معرفة احلرز 

ركة،  لنسبة للراعية هو ان تكون حتت نظر الراعي ورقابته، فان كانت  فأمااما راعية او مقطرة او  احلرز 
ه فهـــو الـــذي يف حـــرز الن النـــاس هكـــذا مجيعهـــا حتـــت نظـــره فجميعهـــا يف حـــرز، واال فمـــا كـــان حتـــت نظـــر 

حيرزون ابلهم عند الرعي، واما إذا كانت مقطرة فان كان هلا سائقا ينظر هلا فهي يف حـرز، وان كـان قائـدا 
وكـذا  ،)٨٣(والثـاين ان يكثـر االلتفـات  ،حبيـث لـو التفـت اليهـا رآهـا مجيعـاً  احدمها، ،فهي يف حرز بشرطني

 املواشي والدواب.

                                                        
 .٧٥٧:٢،موطأ مالك١٦٦:٣البخاري  صحيح -٧٤
 .١٢:العيين ٢٧٠/ عمدة القارئ ١١:١١الطوسي املبسوط الشيخ -٧٥
 .٣١٩:٣الطوسي املبسوط الشيخ -٧٦
 .٣١٩:٣الطوسي  املبسوط الشيخ -٧٧
 .٣١٩:٣السابق املصدر -٧٨
 .٢١٧:٤احملقق احللي  شرائع االسالم -٧٩
 .١٨الباب  ٢٧٦من ابواب حد السارق و  ١٢ب  ٢٦٨:٢٨ ، الوسائل احلر العاملي٤٨٨الصدوق  املقنع الشيخ -٨٠
 .٤٨٧:١الطرحيي  جممع البحرين -٨١
 .٨٠٤ لشيخ املفيد املقنعة -٨٢
 .٢٣:٨الطوسي  املبسوط -٨٣
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يف كون اشـراف الراعـي علـى الغـنم يف الصـحراء حـرز فيـه نظـر، وعنـده اليقطـع ان كـان وقال العالمة و 
 .)٨٥(، وعنده الدواب حمرزة بنظر الراعي يف الصحراء إذا كان على نشز)٨٤(الراعي قائدا اي مقدما عليها 

 .)٨٦(وقيل حرز املاشية عني الراعي 
 .)٨٧(وهناك من قال ال تكون يف حرز اال اليت زمامها بيده

ذهـــب ابـــن ادريـــس إىل ان اإلبـــل ال قطـــع فيهـــا ســـواء كانـــت مقطـــرة او غـــري مقطـــرة وقـــواه العالمـــة يف و 
 . اي ال تكون يف حرز ابدا.)٨٨(املختلف 

شـــــراف الراعـــــي  وذهـــــب احملقـــــق احللـــــي إىل انـــــه ال تصـــــري اجلمـــــال حمـــــرزة مبراعـــــاة صـــــاحبها وال الغـــــنم 
 .)٨٩(عليها

إلبل وتكون يف حرز  بشرطني: واما الباركة فتختص 
ئم الن اإلبل الباركة هكذا حرزها  ئما او غري   .)٩٠(احدمها ان تكون معقولة وان يكون معها 

واما إذا كانـت املواشـي واإلبـل والـدواب واألنعـام يف حضـرية كـاملراح واملربـد واالصـطبل، فـان كانـت يف 
ئمــا او مســتيقالــرب فحرزهــا ان يكــون صــاحبها مع مــا إذا كانــت البــاب مفتوحــا ا واحلضــرية مغلقــة واظهــا 

ئم   .)٩١(فيجب ان يكون يقظا مراعيا هلا غري 
ـــذا اصـــبح )٩٢(وان كانـــت يف البلـــد فـــاحلرز ان يغلـــق البـــاب ســـواء كـــان صـــاحبها معهـــا او مل يكـــن . و

خــــتالف اآلراء يف املقصــــود مــــن احلــــرز  معلومــــا مــــىت يقطــــع ســــارق املواشــــي علــــى اســــاس اعتبــــار حرزهــــا 
 ختالفها.
 أحكام انفساخ عقد الرعيتاسع: ال اِّـطلب

الك املواشي١  .ـ انفساخ العقد 
معينة وهلكت او هلك بعضها هل ينفسخ العقد بـذلك ام ال؟، وان  اً اذا استاجر راعيا لريعى له غنم

 قالوا: مل ينفسخ العقد هل له ابداهلا؟
ا هـو معـني وهـو املالـك، إذا هلكت الغـنم كلهـا انفسـخ العقـد ولـيس لـه ابـداهلا الن العقـد وقـع علـى مـ

فان هلك بعضها انفسخ العقد يف اهلالك وبقي فيما مل يهلك منهـا ومل يبـدل اهلالـك بغـريه ملثـل مـا قـدمناه 
 .)٩٣(من ان العقد وقع على معني واختص به ومل يشرتط فيه بدل وال غريه

                                                        
ــــر األحكــــام العالمــــة احللــــي ٥٦١:٣العالمــــة احللــــي  قواعــــد األحكــــام -٨٤ ــــن العالمــــة احل ،٣٦٠:٥ حتري لــــي إيضــــاح الفوائــــد اب
٥٣١:٤. 
 .٥٦٢:٣العالمة احللي  قواعد األحكام -٨٥
 .٢٤٥:٩الشهيد الثاين  شرح اللمعة -٨٦
 .٥٩٦القمي  والوفاق جامع اخلالف -٨٧
 .٢٠٠:٩املختلف العالمة احللي ،٤٩٦:٣ ادريس السرائر ابن -٨٨
 .٩٥٥:٤احملقق احللي  الشرائع -٨٩
 .٢٠٠:٩املختلف العالمة احللي  ،٣٦٠:٥ حترير األحكام العالمة احللي،،٢٣:٨ املبسوط الطوسي -٩٠
 .٢٠٠:٩املختلف العالمة احللي  ،٢٤:٨الطوسي  املبسوط -٩١
 .٢٠٠:٩املختلف العالمة احللي  ،٢٤:٨الطوسي  املبسوط -٩٢
 .١٣٥القاضي ابن الرباج  جواهر الفقه -٩٣
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 ٢١ :العدد

بعينهــا  أغنــام ملــا تقــدم مــن ان العقــد وقــع علــى أيضــالــيس علــى الراعــي رعــي نتاجهــا  أنتجــتوإذا  .٢
 .)٩٤(ونتاجها غريها فال يلزمه ذلك 

مث هلكـت او هلـك بعضـها او نتجـت كـان علـى الراعـي ان يرعـى  وأطلقلريعى غنما  استأجرهإذا . ٣
ن يرعاه الواحد فان كانت العادة مئة كان كذلك وان كانت اقل او اكثـر كـان كـذلك  له ماجرت العادة 

ها ابداهلا فان نتجت كان على الراعي رعـي نتاجهـا معهـا الن وان هلكت او هلك شئ منها كان لصاحب
ا ن اليفصل يف الرعي بني السخال وامها  .)٩٥(العادة جارية معها والن العادة جارية 

 : حمى المراعيثالثالمبحث ال

 تعريف الحمى وبيان اصله:: اِّـطلب األول
كــأل حيمــى مــن النــاس أن يرعــى   املعجــم الوســيط (احلمــى) املوضــع فيــه صــاحب ذكــر أهــل اللغــة مــنهم

 .)٩٦(فيه
وجاء يف حميط اللغة احلمى: بكسر احلاء، كل ما حيمى ويدافع عنه. ومحيت املكان وأمحيته: إذا منعته 

: َمْوِضٌع فيه َكـألُ ُحيْمـى، وَمحَـُي الَقـْوَم ِمحَايَـًة َوَحمِْميَـًة. وُكـلُّ َشـْيٍء َدفـَْعـَت -َمْقُصْوٌر  -من الرعي، و اِحلمى 
ُتهعن كاَن: مبعىن َمحَيـْ

َ
 .)٩٧(ه. وأْمحَْيُت امل
 اصل احلمى

و قـالوا: واألصـل يف هـذا احلكـم ان الغريـب مـن العـرب كـان إذا انتجـع بلـدا خمصـبا، واىف بكلـب علـى 
حيــة يســمع صــوته  جبــل ان كــان بــه أو علــى نشــر ان مل يكــن بــه مث اســتعوى الكلــب ووقــف لــه مــن كــل 

حية لنفسهلعوى، فحيث انتهى صوته محاه م عن ذلك وقال: ال  -- هللا -ى رسول هللا  ،)٩٨(ن كل 
در احد إىل احلمى واحياه مل ميلكه،  محى اال  ولرسوله، وزاد يف آخر: والئمة املسلمني. وعلى هذا فلو 

 .)٩٩(لتعلق حق املسلمني به، وللنبوي

                                                        
 .١٣٥الفقه القاضي ابن الرباج  جواهر -٩٤
 .١٣٥ابن الرباج  جواهر الفقه القاضي -٩٥
ت ـ حامــد عبــد القــادر ـ حممــد النجــار حتقيــق / جممــع اللغــة  املعجــم الوســيط -٩٦ حــرف احلــاء إبــراهيم مصــطفى ـ أمحــد الــز
 .٤١٨:١العربية

 .٢٥٦:١لفظ محى الصاحب بن عباد  اللغة حميط -٩٧
 .٦ويف الشرح الكبري املطبوع يف ذيل املغىن ج  ١٦٦ :٦قدامة يف املغىن ج  ذكره ابن -٩٨
 ) الوسائل احلر العاملي٣. (١من كتاب احياء املوات حديث  - ٥ب  ) الوسائل احلر العاملي٢. (٤١١ :٢ج  التذكرة -٩٩

 .١من كتاب احياء املوات حديث  ٩ب 

http://abu.edu.iq



 

 أحكام الرعي وِحَكِمه وأحكام احلمى 

٣٩٣ 

 أحكام الحمى اِّـطلب الثاني:

 اوال: الجيوز للفرد ان حيمي املوات
 النــاس مــن الرعــيفقهــاء انــه ال جيــوز للفــرد ان حيمــي بقعــة مــن املــوات ملــواش بعينهــا ومينــع ســائر ذكــر ال

عـــن ذلـــك وقـــال: ال محـــى اال  ولرســـوله، وزاد يف آخـــر: والئمـــة  -- هللا -، فنهـــى رســـول هللا )١٠٠(فيهـــا
در احـد إىل احلمـى او احيـاه مل ميلكـه، لتعلـق حـق املسـلمني بـه،)١٠١(املسلمني وللنبـوي  . وعلى هذا فلـو 

 الذي مر.
 نيا: جواز احلمى للرسول

خاصــــة محــــي بعــــض املــــوات خليــــل ومواشــــي اجلهــــاد و الصــــدقة النــــه أوىل  -- هللا -جيــــوز لرســــول هللا 
 --ل هللا-ملؤمنني من انفسهم وقيل انه مل يفعل ذلك بينمـا يقـول الـبعض فعـل ذلـك وقـد محـى رسـول هللا

لنون: موضع قر )١٠٢(النقيع خليل املسلمني يب من املدينة كـان يسـتنقع فيـه املـاء، أي_ جيتمـع_ ، والنقيع 
ملدينة يف نقيع اخلضمات. ويف حواشي الشهيد: النقيع هو لـيس  )١٠٣(وفيه أول مجعة مجعت يف اإلسالم 

. ويف األثر أنه صلى )١٠٤(لواسع يف قبلة املدينة الشريفة صلوات هللا على مشرفها وكان شجر مسي الغريز
ستنقاع املاء فيه والغرز. و الغرز نبت من الثمام ال ورق )١٠٥(النقيع  هللا عليه وآله محى غرز . ومسي نقيعا 

 .)١٠٦(له 
و ذهــب الكركــي انــه لإلمــام أن حيمــي لنفســه ولــنعم الصــدقة والضــوال، ولــيس لغــريه ذلــك. ألن الكــال 

م الصـدقة مشرتك بني الناس فـال خيـتص بـه أحـد، واالمـام خـرج للـدليل، وألن الضـرورة تـدعو إىل ذلـك لـنع
عــن بيـع الكـأل واملرعــى، --ن -ويـدل عليـه مــاروي يف خـرب موسـى بــن ابـراهيم عـن ايب احلسـن  )١٠٧(وغـريه
س به، وقد محى رسول هللا --ل -فقال   .)١٠٨(النقيع خليل املسلمني -- هللا -: ال 

 .)١٠٩(وال جيوز نقض ما حواه اإلمام وال تغيريه، ومن أحىي منه
 لثا:محاية املراعي اخلاصة وبيعها

ا ملك شخص من االشخاص ارضا معينة فله ان يستاجرها اوحيميها للرعي لـه خاصـة، ملـا ورد عـن إذ
عن الرجل تكون له الضيعة، وتكون هلا حدود تبلغ حدودها عشرين ميال أو اقل أو  --ضا -االمام الرضا 

تيه الرجل فيقول: اعطين من مراعي ضيعتك واعطيك كذا وكـذا درمهـا، فقـال  كانـت : إذا  --ل -اكثر، 
                                                        

( فقه الصادق -١٠٠  .٤١١ :٢،التذكرة ج :١٢١ج  :) السيد حممد صادق الروحاين(دق
 .١ث من كتاب احياء املوات حدي ٩ب  احلر العاملي الوسائل -١٠١
 .٣من ابواب احياء املوات حديث  ٩ب  ) الوسائل احلر العاملي٢( لوسائل -١٠٢
 .٢٧:٧املقاصد احملقق الكركيجامع  -١٠٣
 .٢٧:٧جامع املقاصد احملقق الكركي  -١٠٤
 .١٤٦: ٦الكربى البيهقي  السنن -١٠٥
 .١٨٤: ٤احمليط لفظ(غرز)  القاموس -١٠٦
 .٢٧:٩احملقق الكركي جامع املقاصد -١٠٧
 .٣من ابواب احياء املوات حديث  ٩ب  ) الوسائل احلر العاملي٢( احلر العاملي ئللوسا -١٠٨
 .٢٧:٩احملقق الكركي  جامع املقاصد -١٠٩
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٣٩٤ 

 ٢١ :العدد

س  ، قـال --ن -، ويـدل عليـه كـذلك مـا روي عـن ادريـس بـن زيـد عـن ايب احلسـن )١١٠(الضيعة له فـال 
قلت: جعلت فداك، ان لنا ضياعا وهلا حدود ولنا الدواب فيها مراعي، وللرجل منا غـنم وابـل وحيتـاج إىل 

ذا كـان األرض ارضـه : إ--ل -تلك املراعي البلـه وغنمـه، احيـل لـه ان حيمـي املراعـي حلاجتـه إليهـا؟ فقـال 
: إذا كانت --ل -فله ان حيمي ويصري ذلك إىل ما حيتاج إليه، قال وقلت له: الرجل يبيع املراعي؟ فقال 

س  . ومــا حيكــم بصــحة مــا حيمــى ميلكـه مــا دام احلمــى مســتمرا، فــإن كــان احلمــى )١١١(األرض ارضـه فــال 
 .)١١٢(ملصلحة فزالت فالوجه جوازه 
رعى والكالء إذا كان يف ملكه وان حيمى ذلك يف ملكه، فاما احلمى العام قال يف اجلامع: جيوز بيع امل

اهـدين ، وقـال يف )١١٣(فليس اال  ولرسوله وائمة املسلمني حيمى لـنعم الصـدقة واجلزيـة والضـوال وخيـل ا
 .)١١٤(الدروس: جيوز بيع الكالء اململوك ويشرتط تقدير ما يرعاء مبا يرفع اجلهالة

فداك إن لنا ضياعا وهلا الـدوالب (قلت جعلت  --ن -بن زيد عن ايب احلسن  ويف رواية عن ادريس
وفيها مراعي وللرجل منا غنم وإبل وحيتـاج إىل تلـك املراعـي لغنمـه وإبلـه أحيـل لـه أن حيمـي املراعـي حلاجتـه 
 إليها؟ قال: إذا كانت األرض أرضه فلـه أن حيمـي ويصـري ذلـك إىل مـا حيتـاج إليـه، وقلـت لـه: الرجـل يبيـع

س)  .)١١٥(املرعى؟ فقال: إذا كانت األرض أرضه فال 
 نتائج البحث:

 ان الرعي ظاهرة عاملية اقتصادية خاصة يف عصر صدر االسالم وخاصة يف اجلزيرة العربية. .١
ر الرعي املعنوية تعلم االدارة واالخالق والشجاعة. .٢  من أ
 من االنبياء مارسوا الرعي. اً ان کثري  .٣
 .--ی -مع موسی  --ب -اج کما فعل شعيب الرعي يصلح مهرا يف الزو  .٤
  .شرعية بصورة تفصلية للرعي والراعي واحلمی اً ان الشريعة االسالمية وضعت أحکام .٥
 الرعي يف احلرب له أحکامه اخلاصة. .٦
 الرعي بصورة عامة من االعمال املستحبة. .٧

                                                        
من كتـاب احيـاء  ٩ب  احلر العاملي ) الوسائل٣. (١من كتاب احياء املوات حديث  - ٥ب  الوسائل احلر العاملي -١١٠

 .١املوات حديث 
 .من ابواب عقد البيع وشروطه حديث ٢٢ب  - لوسائل احلر العاملي -١١١
 .٢٧:٩الكركي  جامع املقاصد -١١٢
لســي ج ٢٧:٩ الكركــي جــامع املقاصــد -١١٣ ، اجلــامع ٣٦٤، ص: ١٩، مــرآة العقــول يف شــرح أخبــار آل الرســول، العالمــة ا

 .حيىي بن سعيد احللي -للشرايع 
لسي، ج ، مرآة العقول يف شر ٢٧:٩الكركي  جامع املقاصد احملقق -١١٤  .٣٦٤، ص: ١٩ح أخبار آل الرسول العالمة ا
ب املزارعة واالجارة ص  من ال حيضره الفقيه -١١٥  .]٢٤٧[الصدوق 
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 أحكام الرعي وِحَكِمه وأحكام احلمى 

٣٩٥ 

 :المصادر
 القرآن الكرمي .١
ه مطبعــة ١٤١٠ن الطبعــة األوىل حتقيــق الشــيخ فــارس حســو  ٧٢٦إرشــاد األذهــان العالمــة احللــي ت .٢

 مؤسسة النشر اإلسالمي الناشر مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم املشرفة.
ِصر َمكارم الِشريازي. .٣ َ ُنَزل الَشيخ 

 األمثل يف تفسري كتاِب ِهللا امل
الكرمــاين، حتقيــق وتعليــق الســيد حســني املوســوي  ٧٧٠حســن احللــي ت إيضــاح الفوائــد ابــن العالمــة .٤

ه املطبعـة العلميـة ١٣٨٧الطبعـة األوىل  الشيخ علي پناه اإلشتهاردي، الشيخ عبد الرحيم الربوجـردي
 قم.

التبيان يف تفسري القرآن املؤلف:شيخ الطائفة أيب جعفر حممد بن احلسـن الطوسـي حتقيـق وتصـحيح:  .٥
 أمحد حبيب قصري العاملي.

شيخ إبراهيم البهادري إشراف جعفر السبحاين الطبعة حتقيق ال ٧٢٦حترير األحكام العالمة احللي ت .٦
 .--دق-ه مطبعة اعتماد قم الناشر مؤسسة اإلمام الصادق١٤٢٠األوىل 

 الناشر ه احملقق رشيد عبد الرمحن العبيدي٣٧٠ذيب اللغة أبو منصور حممد بن امحد األزهري ت .٧
 م.١٩٧٥ طبع سنة اهليئة املصرية العامة للكتاب

اق الشـــيخ علـــي بـــن حممـــد القمـــي الســـبزواري حتقيـــق الشـــيخ حســـني احلســــيين جـــامع اخلـــالف والوفـــ .٨
سدار إسالم قم الناشر انتشارات زمينه سازان ظهور إمـام عصـر  -البريجندي الطبعة األوىل ملطبعة 

-. 
الطبعــة  إلحيــاء الــرتاث --ت -حتقيــق مؤسســة آل البيــت  ٩٤٠جــامع املقاصــد احملقــق الكركــي ت .٩

 املطبعة املهدية قم. ١٤٠٨األوىل مجادي األوىل 
 مجهرة اللغة املؤلف: ابن دريد الناشر: دار العامل اإلسالمي بريوت. .١٠
ــادري ٤٨١جــواهر الفقــه القاضــي ابــن الــرباج ت .١١ ه مؤسســة ١٤١١الطبعــة األوىل  حتقيــق إبــراهيم 

 النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم املشرفة.
حتقيق وتعليق الشيخ عبـاس القوچـاين  ١٢٦٦جلواهري تجواهر الكالم الشيخ حممدحسن النجفي ا .١٢

 ش..ه١٣٦٧الطبعة الثالثة 
 احلج املؤلف: السيد الگلپايگاين مطبعة اخليام قم. .١٣
ه حتقيق وتعليق: حممد تقي اإليرواين الناشر: ١١٨٦احلدائق الناضرة املؤلف: احملقق البحراين الوفاة:  .١٤

 قم املقدسة. -منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية 
ه مؤسســـة النشـــر اإلســـالمى التابعـــة ١٤١١ه ســـنة الطبـــع: ٤٦٠اخلـــالف الشـــيخ الطوســـي الوفـــاة:  .١٥

  جلماعة املدرسني بقم املشرفة.
إلحيــاء  --ت -ه حتقيــق: مؤسســة آل البيــت ٧٢٦ذكــرى الفقهــاء املؤلــف: العالمــة احللــي الوفــاة:  .١٦

 قم. –تاره مطبعة: س ه١٤١٤الرتاث الطبعة: األوىل سنة الطبع: شعبان 
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٣٩٦ 

 ٢١ :العدد

 الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية املؤلف: زين الدين بن علي العاملي اجلبعي. .١٧
ه حتقيـق: جلنـة التحقيـق الطبعـة: الثانيـة سـنة الطبـع: ٥٩٨السرائر املؤلف: ابن إدريس احللـي الوفـاة:  .١٨

 فة.ه املطبعة: مطبعة مؤسسة النشر اإلسالمى التابعة جلماعة املدرسني بقم املشر ١٤١٠
ه دار الكتـب العلميـة ٤٥٨السـنن الكـربى للبيهقـي ايب بكـر امحـد بـن احلسـني بـن علـي البيهقـي ت  .١٩

 ه.١٤١٤بريوت الطبعة االوىل 
 هـ دار العلم للماليني بريوت لبنان.٣٩٣ت الصحاح يف اللغة للجوهري: املؤلف: اجلوهري .٢٠
 اث العريب بريوت لبنان.ه) دار احياء الرت ٢٥٦_١٩٤صحيح البخاري حممد بن امساعيل البخاري( .٢١
(مــدخل لدراســة الســرية والتــاريخ) العالمــة احملقــق الســيد  --ظــم -الصــحيح مــن ســرية النــيب االعظــم  .٢٢

 .٤٨٢:١، هادي اليوسفي ٧٢:٢جعفر مرتضي العاملي 
 ه) دار الفكر بريوت لبنان.٨٥٥عمدة القارئ بدر الدين حممود بن امحد العيين(م .٢٣
حتقيــق: الشــيخ إبــراهيم البهــادري إشــراف: جعفــر ٥٨٥لــيب الوفــاة: غنيــة النــزوع املؤلــف: ابــن زهــرة احل .٢٤

قــم الناشــر: مؤسســة  –املطبعــة: اعتمــاد  ١٤١٧الطبعــة: األوىل ســنة الطبــع: حمــرم احلــرام  الســبحاين
 .--ق -اإلمام الصادق 

لطبعـــة ي اه حتقيـــق: مؤسســـة النشـــر اإلســـالم٧٢٦قواعـــد األحكـــام املؤلـــف: العالمـــة احللـــي الوفـــاة:  .٢٥
ه الناشــر: مؤسسـة النشــر اإلســالمي التابعـة جلماعــة املدرســني ١٤١٣ة الطبــع: ربيـع الثــاين األوىل سـن
 .بقم املشرفة

قري قم. .٢٦  كتاب العني اخلليل بن امحد الفراهيدي مطبعة 
حتقيـــق: مؤسســـة النشـــر اإلســـالمي الطبعـــة:  ١١٣٧كشـــف اللثـــام املؤلـــف: الفاضـــل اهلنـــدي الوفـــاة:  .٢٧

 طهران. –: خورشيد الناشر: دار الكتب اإلسالمية املطبعة ١٤١٧األول سنة الطبع: 
ه حتقيق: الشيخ مرتضـى الـواعظي األراكـي ١٠٩٠كفاية األحكام املؤلف: احملقق السبزواري الوفاة:  .٢٨

املطبعــة: مؤسسـة النشـر اإلسـالمي التابعــة جلماعـة املدرسـني بقــم  ١٤٢٣الطبعـة: األوىل سـنة الطبـع: 
 املشرفة.

ه الطبعــة: الثانيــة ســنة الطبــع: ١٤١٩خ حممــد أمــني زيــن الــدين الوفــاة: كلمــة التقــوى املؤلــف: الشــي .٢٩
 ه املطبعة: مهر.١٤١٣

بـــريوت  –لســـان العـــرب املؤلـــف: حممـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور األفريقـــي املصـــري الناشـــر: دار صـــادر  .٣٠
 الطبعة األوىل.

موعـة: حتقيـق: تصــحيح وتعليـق: ال٤٦٠املبسـوط املؤلـف: الشـيخ الطوســي: الوفـاة:  .٣١ سـيد حممــد ه ا
طهــــران الناشــــر: املكتبــــة  -املطبعــــة: املطبعــــة احليدريــــة ١٣٨٧تقــــي الكشــــفي الطبعــــة: ســــنة الطبــــع: 

ر اجلعفرية.  املرتضوية إلحياء آ
مــوع شــرح املهــذب ابــو زكــر حمــي الــدين حيــىي بــن مشــرف الــدين النــووي (م  .٣٢ ه) دار الفكــر ١٦٧ا

 بريوت.
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 أحكام الرعي وِحَكِمه وأحكام احلمى 

٣٩٧ 

 -الــرازي طبعــة املكتبــة العصــرية   بكــر بــن عبــدالقادرحممــد بــن ايب الــرازي زيــن الــدينخمتــار الصــحاح  .٣٣
 .١٩٩٩، طبعت هذه النسخة عام مريوتب - الدار النموذجية

جمتـىب العراقـي، الشـيخ علـي ه حتقيق: احلـاج آغـا ٩٩٣جممع الفائدة املؤلف: احملقق األردبيلي الوفاة:  .٣٤
 -ه ١٤٠٥پنـــاه االشـــتهاردي، احلـــاج آغـــا حســـني اليـــزدي األصـــفهاين ســـنة الطبـــع: رجـــب املرجـــب 

 ه ش الناشر: مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم املشرفة.١٣٦٤فروردين 
ي املـزين؛ احملقـق: حممـد خمتصر املزين يف فـروع الشـافعية؛ املؤلـف: إمساعيـل بـن حيـي بـن إمساعيـل املصـر  .٣٥

 بريوت -هـ الناشر: دار املعرفة ٢٦٤عبد القادر شاهني املتوىف: 
ه حتقيق: مؤسسة النشر اإلسالمي لطبعة: األوىل ٧٢٦خمتلف الشيعة املؤلف: العالمة احللي الوفاة:  .٣٦

ه الناشــر: مؤسســة النشــر اإلســالمي التابعــة جلماعــة املدرســني بقــم ١٤١٣ســنة الطبــع: ذي احلجــة 
 املشرفة.

إلحيــاء  --ت -ه حتقيـق: مؤسســة آل البيـت ١٠٠٩مـدارك األحكــام السـيد حممــد العـاملي الوفــاة:  .٣٧
 قم. –املطبعة: مهر  ١٤١٠مشهد املقدسة الطبعة: األوىل سنة الطبع: شعبان  -الرتاث 

ه حتقيــق: مؤسســة املعــارف اإلســالمية الطبعــة: ٩٦٦مســالك األفهــام ملؤلــف: الشــهيد الثــاين الوفــاة:  .٣٨
من ١٤١٣وىل سنة الطبع: األ  قم. –ه املطبعة: 

إلحيــاء  --ت -ه حتقيــق: مؤسســة آل البيــت ١٢٤٤مســتند الشــيعة املؤلــف: احملقــق النراقــي لوفــاة:  .٣٩
إلحيــاء  --ت -قــم الناشــر: مؤسســة آل البيــت  –مشــهد الطبعــة: األوىل مطبعــة: ســتاره  –الــرتاث 

 إيران. –الرتاث مشهد 
ت ـ حامد عبد القادر ـ حممد النجار حتقيق / جممع اللغة املعجم الوسيط إبراهيم مصطفى ـ  .٤٠ أمحد الز

 العربية.
 ه) دار الفكر بريوت.٦٢٠_٥٤١املغين ابو حممدامحد بن قدامة( .٤١
 --ي -ه حتقيـق: جلنــة التحقيـق التابعــة ملؤسسـة اإلمــام اهلــادي ٣٨١املقنـع الشــيخ الصـدوق الوفــاة:  .٤٢

 .--ي -ؤسسة اإلمام اهلادي ه املطبعة: اعتماد الناشر: م١٤١٥سنة الطبع: 
ه حتقيــق: مؤسســة النشــر اإلســالمي الطبعــة: الثانيــة ســنة الطبــع: ٤١٣املقنعــة الشــيخ املفيــد الوفــاة:  .٤٣

 ه.١٤١٠
ه حتقيـق: الشـيخ جمتـىب العراقـي سـنة الطبـع: غـرة ٨٤١املهذب البارع املؤلف: ابن فهد احللي الوفاة:  .٤٤

 التابعة جلماعة املدرسني بقم املشرفة. ه الناشر: مؤسسة النشر اإلسالمي١٤٠٧رجب املرجب 
ه حتقيق: إعداد: مؤسسة سيد الشهداء العلميـة / إشـراف: ٤٨١املهذب القاضي ابن الرباج الوفاة:  .٤٥

 ه الناشر: مؤسسة النشر اإلسالمي ١٤٠٦جعفر السبحاين الطبعة: سنة الطبع: 
 الرتاث العريب بريوت.  ه)حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي دار احياء١٧٩املوطأ مالك بن انس (م .٤٦
إلحيـاء الــرتاث مطبعــة  --ت -وسـائل الشــيعة (آل البيـت) احلــر العــاملي حتقيـق: مؤسســة آل البيــت  .٤٧

 مهر قم.

http://abu.edu.iq



 
 

٣٩٨ 

 ٢١ :العدد

الناشـر:  ١٤١٣سـنة الطبـع: مجـادي األوىل  ١٤١٤هداية العباد املؤلف: السيد الگلپايگـاين الوفـاة:  .٤٨
 إيران. –قم املشرفة  -دار القرآن الكرمي 

 

http://abu.edu.iq




