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اإلعانة على اإلثم والعدوان
وبعض تطبيقاتها في الجنايات والحدود

-دراسة تأصيلية تطبيقية-

د. عبد العزيز بن عبد الله الحّماد
عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م
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المقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، 
نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، وبعد...

فمن املعلوم أن املعامالت بني الناس رضورة من رضورات احلياة، ومن 
رمحة اهلل تعاىل بعباده املؤمنني أن سنَّ هلم من خالل رشعه القويم نظامًا من 
ما  فكلُّ  والفساد،  الظلم  بعيدًا عن  مصاحلهم،  وحتقيق  شأنه سدُّ حاجاهتم، 
أو مقلاًل هلا فهو  للمفاسد  للمصالح، ودافعًا  املعامالت حمققًا  كان من هذه 
مباح، وآثاره مباحة، فإذا ترتب عليها من املفاسد واآلثار ما فيه مرضة دينية 

أو دنيوية حرمت هذه املعامالت أو كرهت.

وكثري هي املسائل التي حتُرم، ودليل التحريم فيها أهنا من باب التعاون 
هبا  العمل  وضوابط  الفقهاء  عند  القاعدة  هذه  وبيان  والعدوان،  اإلثم  عىل 
التعزير  استحقاق  أو  كالضامن  أخرى  أحكام  عليها  ترتتب  وقد  جّدًا،  مهم 

والعقاب واالشرتاك يف اجلنايات واحلدود الرشعية.

فقط  األمر  فاعل  عىل  النظر  تقرص  مل  أهنا  اإلسالمية  الرشيعة  يميز  ومما 
وإنام تعدت ذلك إىل من كان سببًا فيه ومن أعان عليه، فيشرتكان يف الثواب 

والعقاب واملحاسبة بحسب أعامهلم، إن خريًا فخري وإن رشًا فبمثله.

التي  والعدوان  اإلثم  عىل  اإلعانة  منع  احلكيم،  الرشع  قاعدة  هي  تلك 
درج  وقد  املحرمات،  ذرائع  سد  عىل  تقوم  التي  املهمة  القواعد  من  تعترب 
عليها أهل الفتوى تنظريًا وتطبيقًا، فكان هلا األثر يف حفظ مصالح الناس يف 
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دينهم ومعاشهم، ودرء املفاسد عنهم، فكان مما عني به الفقهاء واملصلحون 
يف هذا التنبيه واإلشارة إىل خطر اإلعانة عىل اإلثم أو املفسدة.

وحترير  والعدوان،  اإلثم  عىل  اإلعانة  مسألة  أبحث  أن  أحببت  هنا  من 
نامذج يف  وذكرت  ُيَعدُّ كذلك،  ال  وما  إعانة حمرمة،  ُيَعدُّ  ما  وبيان  ضوابطها 
عىل  اإلعانة  قضايا  من  عليه  وقفت  مما  أو  كتبهم  يف  الفقهاء  يذكره  مما  ذلك 
شملت  تضمني  أو  عقوبة  من  عليها  ترتب  وما  الرشعية  املحاكم  يف  اإلثم 
امُلِعني مع الفاعل، وبناًء عىل ما مىض استعنُت باهلل تعاىل يف كتابة هذا البحث، 
البحث يف  العلمية، ونظمت  البحوث  املتبع يف كتابة  املنهج  ورست فيه عىل 

مقدمة وثالثة مباحث وخامتة.

املقدمة:

وفيها سبب الكتابة يف املوضوع وأمهيته ومنهج البحث.

املبحث األول: اإلعانة عىل اإلثم -دراسة تأصيلية-:

وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: تعريف اإلعانة عىل اإلثم:

وفيه ثالثة فروع:

الفرع األول: تعريف اإلعانة لغة واصطالحًا.

الفرع الثاين: تعريف اإلثم لغة واصطالحًا.

الفرع الثالث: تعريف اإلعانة عىل اإلثم باعتباره مركبًا.
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املطلب الثاين: حكم اإلعانة عىل اإلثم.

املطلب الثالث: ضوابط اإلعانة عىل اإلثم.

املطلب الرابع: آثار اإلعانة عىل اإلثم.

املبحث الثاين: التطبيقات الفقهية املعارصة:

وفيه مطلبان:

املطلب األول: حكم اإلعانة عىل القتل:

وفيه مسألتان:

املسألة األوىل: صورة اإلعانة عىل اإلثم يف املسألة.	 

املسألة الثانية: حكم اإلعانة عىل القتل.	 

املطلب الثاين: حكم الردء يف قطع الطريق:

وفيه مسألتان:

املسألة األوىل: صورة اإلعانة عىل اإلثم يف املسألة.	 

املسألة الثانية: حكم إعانة الردء يف قطع الطريق.	 

القضائية. التطبيقات  الثالث:  املبحث 

اخلامتة وأهم النتائج.

قائمة املصادر
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المبحث األول
اإلعانة على اإلثم -دراسة تأصيلية-

وفيه أربعة مطالب:

المطلب األول: تعريف اإلعانة على اإلثم:

وفيه ثالثة فروع:

الفرع األول: تعريف اإلعانة لغًة واصطالحًا:

اإلعانة يف اللغة:

من العون وهو اسم بمعنى املساعدة عىل األمر، يقال: أعانه عىل اليشء 
ساعده وتقول: َأَعنُْته إعانة واْسَتَعنُْته واسَتَعنُْت به فَأعاَنني)))، والعون أيضًا 

الظهري، واملِعواُن: احلََسُن املُعوَنِة، أو كثرُيها))).

يف  والتأييد  واملظاهرة  املساعدة  بمعنى  تأيت  اللغوي  معناها  يف  فاإلعانة 
أي أمر وبأي طريقة.

اإلعانة يف االصطالح:
يف  جاء  فقد  اللغة،  يف  معناها  عن  اصطالحًا  اإلعانة  معنى  خيرج  ال 
عىل  ويعرس  يشق  يشء  فعل  تسهيل  واإلعانة  »العون  والتنوير:  التحرير 
أو  آلة،  إعارة  من  حتصيله  طريق  بإعداد  حتصل  فهي  وحده،  املستعني 

هتذيب اللغة ))/378(، املعجم الوسيط ))/638(، لسان العرب )3)/98)( مادة   (((
)عون(.

القاموس املحيط )ص: 7)))( )مادة عون(.  (((
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مشاركة بعمل البدن كاحلمل والقود، أو بقول كاإلرشاد والتعليم، أو برأي 
كالنصيحة«)))، وقيل: اإلعانة هي: »املساعدة عىل اليشء يف غري حالة الشدة 
ومن غري عجلة«)))، وُقيِّدت اإلعانة بغري حالة الشدة واالستعجال ليخرج 
أحكامها  وإغاثة وهلا  تسمى غوثًا  الشدة  فاإلعانة يف  احلالتني،  هاتني  بذلك 

اخلاصة هبا.
الفرع الثاين: تعريف اإلثم لغة واصطالحًا:

اإلثم يف اللغة:
اهلمزة والثاء وامليم تدلُّ عىل أصٍل واحد، وتطلق عىل عدة معاٍن، منها: 

ْنُب، وقيل: هو َأن يعَمل ما ال َيِلُّ له)3). الذَّ
اإلثم يف االصطالح:

وأما اإلثم يف االصطالح فال خيرج عن معناه اللغوي، فاإلثم يف األصل: 
فه اجلرجاين بقوله: »ما جيب التحرز منه  الذنب واملعصية والوزر)))، وقد عرَّ
العقوبة  يستحق  الذي  »الذنب  بأنه:  الكفوي  فه  عرَّ وقد  وطبعًا«)))،  رشعًا 

عليه، وال يصح أن يوصف به إال املحرم«)6).
التحرير والتنوير ))/)8)).  (((

الفقهية  املوسوعة   ،)(3(/(( جي  قلعة  رواس  حممد  امليرسة.  الفقهية  املوسوعة   (((
الكويتية ))/96)).

اللغة  مقاييس  وانظر:   ،)(07( )ص:  املحيط  القاموس   ،)(/((( العرب  لسان   (3(
))/60(، هتذيب اللغة ))/77)( مادة )أثم(.

تفسري الطربي )90/9)(، تفسري القرطبي )7/6)).  (((
التعريفات )ص: 9).  (((
الكليات )ص: 0)).  (6(
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الفرع الثالث: تعريف اإلعانة عىل اإلثم باعتباره مركبًا:

يتضح تعريف اإلعانة عىل اإلثم باعتباره لقبًا من خالل اجلمع والتأليف 
عىل  لإلعانة  املناسب  التعريف  فيكون  اإلثم،  وتعريف  اإلعانة  تعريف  بني 
اإلثم: »املساعدة بفعل أمٍر مباٍح يف أصله، عىل ما ُمنع منه رشعًا يف غري حال 

الرضورة، بأي نوع كانت هذه املساعدة«.

يتضح من تعريف اإلعانة عىل اإلثم أن فعل امُلَعان يف أصله مباح وجائز، 
م فإن يعترب حمرمًا نظرًا ملا  لكن ملا كان هذا الفعل يؤول إىل اإلعانة عىل املحرَّ
الرضورة؛  حالة  غري  يف  تكون  أن  اإلثم  عىل  اإلعانة  وُقيِّدت  إليه)))،  يؤول 

م. إلخراج هذه احلالة فهي تبيح األفعال املؤدية للُمحرَّ

 ،)(89/(( املوافقات   ،)36(/(( اللهفان  إغاثة   ،)6(/(( املوقعني  إعالم   (((
النبي  فإن  املعاملة،  مطلق  بذلك  وخيرج   ،)339/(( الفقه  أصول  يف  املحيط  البحر 
صور  يف  وذلك  والرشاء  بالبيع  واملرشكني  اليهود  مع  يتعامل  كان  مـلسو هيلع هللا ىلص 
َ َرُسوُل اهللِ مـلسو هيلع هللا ىلص َوِدْرُعُه  كثرية، منها ما جاء َعْن َعاِئَشَة اهنع هللا يضر َقاَلْت: »ُتُويفِّ
اهللِ  َرُسوَل  »َأنَّ  عمر:  ابن  حديث  ويف  َشِعرٍي«،  ِمْن  َصاًعا  بَِثاَلثنَِي  َيُوِديٍّ  ِعنَْد  َمْرُهوَنٌة 
َزْرٍع«، فدل ذلك عىل  َأْو  َثَمٍر  ِمْن  ِمنَْها  ُرُج  خَيْ َما  بَِشْطِر  َخْيرَبَ  َأْهَل  َعاَمَل  مـلسو هيلع هللا ىلص 
املبارشة( كام ذكر ذلك شيخ اإلسالم  )اإلعانة  فيها  يظهر  التي  املعاملة  املمنوع هو  أن 
َفَيُجوُز  ا ُمَعاَمَلُة التََّتاِر  هللا همحر عندما سئل عن معاملة أهل التتار، فقال: »أمَّ ابن تيمية 
ُجُل  الرَّ َيْبَتاَع  َأْن  َفَيُجوُز  ْم  َأْمَثاهِلِ ُمَعاَمَلِة  ِمْن  ُرُم  َيْ َما  فِيَها  ُرُم  َوَيْ ْم  َأْمَثاهِلِ يِف  َيُوُز  َما  فِيَها 
َواأْلَْكَراِد  َواأْلَْعَراِب  ُكاَمِن  ْ الرتُّ َمَواِش  ِمْن  َيْبَتاُع  َكاَم  َذلَِك  َوَنْحِو  َوَخْيِلِهْم  َمَواِشيِهْم  ِمْن 
إْن  ا  َفَأمَّ ْم.  أِلَْمَثاهِلِ َيبِيُعُه  َما  َذلَِك  َوَنْحِو  َوالثَِّياِب  ِمْن الطََّعاِم  َيبِيَعُهْم  َأْن  َوَيُوُز  َوَخْيِلِهْم. 
ِقَتااًل  بِِه  ُيَقاتُِل  ملَِْن  اَلِح  َوالسِّ َكاخْلَْيِل  َماِت.  امُلَحرَّ َعىَل  بِِه  ُيِعينُُهْم  َما  ُهْم  َغرْيَ َوَباَع  َباَعُهْم 

ًما َفَهَذا اَل َيُوُز..« جمموع الفتاوى )9)/)7)). حُمَرَّ



64
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

اإلعانة على اإلثم والعدوان

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

المطلب الثاني: حكم اإلعانة على اإلثم:

الفعل املباح إذا كان وسيلة إىل املحرم واإلثم فإنه يكون حمرمًا بأن يرتتب 
عليه الفعل املحرم بال واسطة بمعنى أن يكون املعني سببًا مبارشًا يف وجود 
غالبًا  أو  قطعيًا  اإلعانة  عىل  املحرم  الفعل  ترتب  كان  سواء  املحرم،  الفعل 
معتربًا يف الرشيعة)))، فهذه إعانة حمرمة))) ويدل عليها أدلة كثرية من الكتاب 

والسنة منها:

أوالً: األدلة من القرآن:

وداللة القرآن عىل حتريم اإلعانة عىل اإلثم من وجهني:

الوجه األول:

تعاىل: ﴿َوَتَعاَونُواْ  قوله  اإلثم يف  اإلعانة عىل  الرصية يف حتريم  اآليات 
ثِۡم َوٱۡلُعۡدَوِٰن﴾)3). ِ َوٱتلَّۡقَوٰىۖ َوَل َتَعاَونُواْ َعَ ٱۡلِ َعَ ٱۡلِبّ

وجه الداللة:

قال اإلمام الطربي هللا همحر: »يعني: وليعن بعضكم، أهيا املؤمنون، بعضًا 
عىل الرب، وهو العمل بام أمر اهلل العمل به، ﴿َوٱتلَّۡقَوٰى﴾: هو اتقاء ما أمر اهلل 
يعني:  ثِۡم﴾  ٱۡلِ ﴿َعَ  بعضًا  بعضكم  يعن  معاصيه، وال  من  واجتنابه  باتقائه 

املوافقات ))/89)(، الفروق للقرايف ))/)3).  (((
املوافقات   ،)3(/(( للقرايف  الفروق  انظر:  عليها،  اإلمجاع  والشاطبي  القرايف  حكى   (((

)3/)3)(، املحىل باآلثار )7/)))).
سورة املائدة آية: ).  (3(
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ما  تتجاوزوا  أن  بقول، وال عىل  ﴿َوٱۡلُعۡدَوِٰن﴾  بفعله  اهلل  أمركم  ما  ترك  عىل 
حد اهلل لكم يف دينكم، وفرض لكم يف أنفسكم، ويف غريكم«))).

قال اإلمام ابن كثري هللا همحر: »يأمر اهلل تعاىل عباده املؤمنني باملعاونة عىل 
اخلريات وهو الرب، وترك املنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التنـارص عىل 

الباطل والتعاون عىل املـآثم واملحـارم«))).

الوجه الثاين:

ما جاء يف القرآن من النصوص الواردة التي تدل عىل منع بعض األفعال 
إليه، فقد هنى اهلل عز وجل عن أفعال لكوهنا تفيض إىل الوقوع يف  ملا تفيض 
املحرم، وقد يكون الفعل مرشوعًا ومباحًا يف أصله لكنه يؤدي إىل أمر حمرم 
أو غري مرشوع، وهذا يدل عىل اعتبار الرشع هلذا املبدأ وهو أن الفعل املباح 
-ومنه اإلعانة- إذا أدى إىل إثم وحمرم فإنه يمنع، ومن تلك النصوص التي 
 ِ ٱللَّ ُدوِن  ِمن  يَۡدُعوَن  ِيَن  ٱلَّ تَُسبُّواْ  ﴿َوَل  العو لج:  قوله  املبدأ،  هذا  تقرر 
َرّبِِهم  إَِلٰ  ُثمَّ  َعَملَُهۡم  ٍة  مَّ

ُ
أ  ِ

لُِكّ َزيَّنَّا  َكَذٰلَِك  ِعۡلٖمۗ  بَِغۡيِ  َعۡدَوۢا   َ ٱللَّ فََيُسبُّواْ 
َيۡعَملُوَن108﴾)3). ۡرِجُعُهۡم َفُينَّبُِئُهم بَِما َكنُواْ  مَّ

تفسري الطربي )66/6).  (((
تفسري القرآن العظيم )3/))).  (((

سورة األنعام: 08).  (3(
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وجه الداللة: 

املرشكني -مع كون  آهلة  تعاىل سب  اهلل  »فحرم  هللا همحر:  القيم  ابن  قال 
تعاىل،  اهلل  سبهم  إىل  ذريعة  لكونه  آلهلتهم-  وإهانة  هلل  ومحية  غيظًا  السب 
وهذا  آلهلتهم،  سبنا  مصلحة  من  أرجح  تعاىل  مسبته  ترك  مصلحة  وكانت 
ال  ما  فعل  يف  سببًا  يكون  لئال  اجلائز  من  املنع  عىل  كالترصيح  بل  كالتنبيه 

جيوز«))).

ثانيًا: األدلة من السنة النبوية:

الدليل األول:

عن عبد اهلل بن عمر هنع هللا يضر أن رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص قال: ))ُلِعنت 
وبائعها  وساقيها  وشارهبا  بعينها  اخلمر  لعنت  وجوه:  عرشة  عىل  اخلمر 

ومبتاعها وعارصها ومعترصها وحاملها واملحمولة إليه وآكل ثمنها(())).

إعالم املوقعني عن رب العاملني )0/3))).  (((
اهلل  إن  البيوع،  )كتاب   )(((8( برقم:   )3(/(( »مستدركه«  يف  احلاكم  أخرجه   (((
برقم:   )366/3( »سننه«  يف  داود  وأبو  وشارهبا(،  ومعترصها  وعارصها  اخلمر  لعن 
 ((68/(( »سننه«  يف  ماجه  وابن  للخمر(،  العصري  باب  األرشبة،  )كتاب   )367((
يف  والبيهقي  أوجه(،  عرشة  عىل  اخلمر  لعنت  باب  األرشبة،  )أبواب   )3380( برقم: 
العصري  بيع  كراهية  باب  البيوع،  )كتاب  برقم: )0890)(  الكبري« ))/7)3(  »سننه 
ممن يعرص اخلمر والسيف ممن يعيص اهلل لجو زع به(، وأمحد يف »مسنده« )3/)08)) 
برقم: )879)( )مسند عبد اهلل بن عمر امهنع هللا يضر(، وصححه األلباين يف صحيح ابن 

ماجه ))/3))( برقم )337.
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وجه الداللة:

فيه،  والتسبب  املحرم،  ارتكاب  من  والتنفري  الزجر  احلديث  هذا  »يف 
يف  ملرتكبه  رشيكًا  كان  ذلك  يفعل  من  وأن  كان،  نوع  بأي  عليه  واإلعانة 

اإلثم«))).

الثاين: الدليل 

عن جابر بن عبد اهلل امهنع هللا يضر قال: »لعن رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص آكل 
الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء«))).

وجه الداللة:

املرتابيني  بني  الربا  كتابة  بتحريم  ترصيح  »هذا  هللا همحر:  النووي  قال 
والشهادة عليهام، وفيه حتريم اإلعانة عىل الباطل«)3).

الثالث: الدليل 

ُعَمَر  اْبِن  َعِن  روي  ما  واملعصية  اإلثم  يف  املعني  اشرتاك  عىل  يدل  مما 
ُخُصوَمٍة  َعىَل  َأَعاَن  ))َمْن  مـلسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  امهنع هللا يضر، 

بُِظلٍم -َأْو ُيِعنُي َعىَل ُظلٍم- َلْ َيَزْل يِف َسَخِط اهلل َحتَّى َينِْزَع(())).

الفتح الرباين ألمحد البناء )7)/)3)).  (((
أخرجه مسلم يف كتاب املساقاة واملزارعة باب لعن آكل الربا وموكله، ))/9)7( رقم   (((

.(((98(
املنهاج رشح صحيح مسلم )07/6)).  (3(

من  باب  األحكام،  )أبواب  برقم: )0)3)(  »سننه« )3/)))(  يف  ماجه  ابن  أخرجه   (((
 ادعى ما ليس َلُه وخاصم فيه( )هبذا اللفظ(، واحلاكم يف »مستدركه« ))/99( برقم: =
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الوزر،  من  نصيب  يناله  الظلم  عىل  امُلِعني  أن  عىل  بعمومه  يدل  وهذا 
فاملعني عىل الظلم كاملتسبب حكاًم، وفاعل الظلم مبارش ومع ذلك يشرتكان 

يف اإلثم فكذا يف احلكم.

المطلب الثالث: ضوابط اإلعانة على اإلثم:

اإلعانة  فيه  يرم  حمرم،  أمر  عىل  للغري  إعانة  فيه  يكون  عمل  كل  ليس 
ويشرتك امُلِعني مع املعان يف اإلثم، بل هناك ضوابط متيز بعض األعامل عن 
النظر  ينبغي  لتسهيل معرفة ومتييز األعامل حتى ال ختتلط بغريها،  بعض، و 
القواعد  يف  والنظر  مهنع هللا يضر  الصحابة  وآثار  والسنة  الكتاب  من  األدلة  يف 
الفقهية واملقاصد الرشعية لنتوصل إىل الضوابط التي تبني العمل املعني عىل 
م يف  املحرم من غريه، ويمكن إمجال الضوابط املبينة للعمل املعني عىل املحرَّ

التالية: الضوابط 

الضابط األول: أهلية امُلِعني.

أو  متحققًا  م  املحرَّ العمل  إىل  الفعل  إفضاء  يكون  أن  الثاين:  الضابط 
غالب الوقوع.

م. الضابط الثالث: أن يكون املعني عاملًا بقصد املعان يف ارتكاب املحرَّ

املصلحة  حتقيق  هو  املعني  لعمل  الدافع  يكون  أال  الرابع:  الضابط 
الراجحة أو دفع املفسدة األكرب.

َهَذا  وقال:  قرية(  صاحب  عىل  بدوي  شهادة  جتوز  ال  األحكام،  )كتاب   )7((3(  =
َجاُه، وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه ))/)3)  خُيَرِّ ْسنَاِد َومَلْ  َحِديٌث َصِحيُح اإْلِ

برقم )))3)).
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م أن تتحقق هذه الضوابط  وال يشرتط يف العمل أن يكون إعانة عىل املحرَّ
جمتمعة، فإذا حتقق أي ضابط من الضوابط الثالثة األخرية مع الضابط األول 

م ويأخذ حكمه. فإن العمل يعترب إعانًة عىل املحرَّ
وسوف أتناول هذه الضوابط يف بيان أدلتها وشواهدها الدالة عليها من 

الكتاب والسنة وأقوال الصحابة عىل الوجه التفصيل:
الضابط األول: أهلية املعني:

صالح  أي  لكذا،  أهل  فالن  يقال:  لليشء،  الصالحية  اللغة:  يف  األهلية 
له))).

منه  وطلبه  لصدوره  صالحيته  لليشء  اإلنسان  أهلية  االصطالح:  ويف 
وقبوله إياه)))، وعرفها يف كشف األرسار بأهنا: »صالحيته لوجوب احلقوق 
األهلية: صالحية  أن  وتفيد  اجلملة،  متفقة يف  له وعليه«)3)، وهي  املرشوعة 
الشخص ملا يب له من حقوق وما يلزمه من الواجبات، بعد توفر الرشوط 

الالزمة يف املكلف لصحة ثبوت احلقوق له والواجبات عليه.

واألهلية  أداء،  وأهلية  وجوب  أهلية  قسمني:  إىل  األهلية  وتنقسم 
األفعال  لصدور  اإلنسان  صالحية  وهي:  األداء،  أهلية  هي  هنا،  املقصودة 

عنه معتربة رشعًا، بحيث يكون مؤاخذًا هبا، وتكون ترصفاته ملزمة له))).

لسان العرب )))/)3).  (((
التقرير والتحبري عيل حترير الكامل ابن اهلامم ))/)6)).  (((

كشف األرسار رشح أصول البزدوي ))/37)).  (3(
اإلسالمي  الفقه   ،)(37/(( األرسار  كشف   ،)(6(/(( والتحبري  التقرير  انظر:   (((

وأدلته ))/76)).
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العقل واإلدراك)))،  أو  التمييز  أو مناط هذه األهلية هو  ثبوهتا  وأساس 
والسكر  والنسيان  والنوم  والسفه  واجلنون  الصغر  هي:  األهلية  وعوارض 

واخلطأ واإلكراه))).

ومما سبق يتبني أنه عند وجود أي عارض من عوارض األهلية يف املعني 
فإن فعله ال يعترب إعانة عىل املحرم وال يؤاخذ به صاحبه، ألنه غري مكلف 

رشعًا.

الضابط الثاين: أن يكون إفضاء الفعل إىل اإلثم متحققًا أو غالب الوقوع:

نقله  باإلمجاع)3)، وممن  معترب  فإنه  قطعًا،  اإلثم  إىل  يؤول  الفعل  كان  إذا 
وحسمه  ومنعه  سده  عىل  األمة  أمجعت  »قسم  قال:  حيث  هللا همحر  القرايف 
إلقاء  وكذلك  إهالكهم،  إىل  وسيلة  فإنه  املسلمني  طرق  يف  اآلبار  كحفر 
السم يف أطعمتهم وسب األصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب اهلل تعاىل 
إىل  أداؤه  يكون  »ما  قال:  حيث  هللا همحر  الشاطبي  وكذلك  سبها«)))،  عند 
املفسدة قطعيا، أعني القطع العادي؛ كحفر البئر خلف باب الدار يف الظالم، 
مما  النوع  هذا  أن  ذكر  ثم  ذلك...«،  وشبه  بد،  بال  فيه  الداخل  يقع  بحيث 
بيع يشء ممن يوقن  »وال حيل  هللا همحر:  ابن حزم  باالتفاق)))، وقد قال  يسد 

الفقه اإلسالمي وأدلته ))/77)).  (((
التقرير والتحبري ))/30)(، كشف األرسار رشح أصول البزدوي ))/)6)).  (((

املغني   ،)39(/(( املحتاج  مغني   ،)390/(( اجلليل  مواهب   ،)(3(/3( املدونة   (3(
البن قدامة ))/68)(، املحىل باآلثار )7/)))).

الفروق للقرايف ))/)3) )66/3)).  (((
املوافقات )3/))).  (((
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أنه يعيص اهلل به أو فيه، وهو مفسوخ أبدًا، كبيع كل يشء ينبذ أو يعرص ممن 
يوقن هبا أنه يعمله مخرًا، وكبيع الدراهم الرديئة ممن يوقن أنه يدلس هبا«))).

وأما إن كانت اإلعانة تفيض إىل الوقوع يف اإلثم ظنًا غالبًا أو كثريًا فإهنا 
العز  يقول  اإلثم)))،  عىل  إعانة  كونه  به  املقطوع  الفعل  مثل  هبا  وُيعتد  مُتنَع 
نادرًا  عنه  ينفك  وقد  عليه  مسببه  ترتب  يغلب  »ما  هللا همحر:  السالم  عبد  بن 
أكرب  يف  العلم  مقام  الظن  أقام  الرشع  ألن  عليه؛  اإلقدام  جيوز  ال  أيضًا  فهذا 
األحوال«)3)، ويقول ابن تيمية هللا همحر: »الذرائع إذا كانت تفيض إىل املحرم 
غالبًا فإنه حيرمها مطلقًا وكذلك إن كانت قد تفيض وقد ال تفيض لكن الطبع 

متقاض إلفضائها«))).

اإلثم،  عىل  املعني  الفعل  منع  يف  والكثري  الغالب  اعتبار  عىل  يدل  ومما 
اعتبار الرشيعة هلا يف أحكام كثرية، منها القضاء بالشهادة يف الدماء واألموال 
مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  وأمر  والغلط،  والوهم  الكذب  إمكان  مع  والفروج 
بالشفعة خشية الرضر عىل الرشيك، ورشعت العقوبات الرشعية لالزدجار 
الغالب  ألن  املرشوعية،  أصل  يف  هذا  يقدح  ومل  أحيانًا،  ذلك  ختلف  مع 

املحىل باآلثار )7/)))).  (((
املدونة )3/)3)(، مواهب اجلليل ))/390(، مغني املحتاج ))/)39(، املغني البن   (((
احلنفية،  من  الصاحبان  لذلك  وذهب   ،)(((/7( باآلثار  املحىل   ،)(68/(( قدامة 

انظر: املبسوط للرسخيس )))/6)).
قواعد األحكام يف مصالح األنام ))/00)).  (3(

بيان الدليل عىل بطالن التحليل )68/3)).  (((
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ما  العمل بمنع  القطعي)))، فيرتجح  العام  اعتبار  األكثري معترب يف الرشيعة 
يكون إعانة عىل اإلثم كثريًا ملا سبق من أدلة وأقوال أهل العلم، قال احلطاب 
للتهمة  الباطن  يف  ممنوع  إىل  يؤدي  الظاهر  يف  جائز  بيع  كل  »منع  هللا همحر: 
الباطن  يف  املمنوع  إىل  التوصل  الظاهر  يف  باجلائز  قصدًا  املتبايعان  يكون  أن 
ما كثر قصده  إىل  أدى  ما  يمنع  إنام  بل  إىل ممنوع  أدى  ما  وليس ذلك يف كل 
عىل  املعني  الفعل  ومتييز  ضبط  يمكن  ال  أنه  ذلك  منع  وسبب  للناس«)))، 
يمنع  ولذا  الوقوع،  كثري  أو  الغالب  املعني  الفعل  من  الوقوع  املتحقق  اإلثم 

الفعل سدًا للذريعة املفضية للمحرم.

الضابط الثالث: أن يكون املعني عاملًا بقصد املعان يف ارتكاب اإلثم:

وذلك الزم العتبار الفعل إعانة عىل اإلثم بأن يكون املعني عاملًا بقصد 
املعان ارتكاب اإلثم أو يغلب عىل ظنه ذلك، ألن فعله يف األصل مباح لكن 
قد يرتتب عىل هذا الفعل معصية أو إثم، فإذا كان عاملًا بقصد امُلعان ثم أعانه 
ومشاركًا  إليه  الوصول  لطريق  ومسهاًل  وميرسًا  فعله،  يف  له  مشاركًا  كان 
هبذا،  يرصحون  الفقهاء  أن  نجد  ولذلك  عنه.  املنهي  والعدوان  اإلثم  يف  له 
عاملًا  البائع  يكون  ال  أن  مثاًل  العنب  كبيع  التعامالت  بعض  يف  ويشرتطون 
البيع  »فإنام حيُرم  هللا همحر:  ابن قدامة  بأنه سيتخذه مخرًا، قال  بقصد املشرتي 
ويبُطل، إذا علم البائع قصد املشرتي ذلك، إما بقوله، وإما بقرائن خمتصة به، 

َيْكُثُر  ملَِا  َتاُط  َيْ َقْد  ُع  »َوالرشَّْ هللا همحر:  السالم  عبد  بن  العز  وقال   ،)8(/(( املوافقات   (((
َق ُوُقوُعُه« قواعد األحكام يف مصالح األنام ))/07)). قَّ ُوُقوُعُه اْحتَِياُطُه ملَِا حَتَ

مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل ))/390).  (((
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تدل عىل ذلك. فأما إن كان األمر حمتماًل، مثل أن يشرتهيا من ال يعلم، أو من 
يعمل اخلل واخلمر معًا، ول يلفظ بام يدل عىل إرادة اخلمر، فالبيع جائز«))).

وقال ابن تيمية هللا همحر: »وأما إذا باع سلعة ملن نيته أن يعىص هبا، والبائع 
ال يعلم النية فام دام عدم هذا العلم مستصحبًا فال إشكال... فالبائع إذا علم 
بائع غريه  فالبائع  يعلم  ل  إذا  أما  بالبيع،  املعصية  اإلعانة عىل  له  ل حيل  ذلك 
بيعًا ثابتًا، وذلك الغري اشرتى رشاء ثابتًا وال حيرم عىل الرجل أن يعني غريه 
عىل ما ال يعلمه معصية، وقصده ل ُيناِف العقد وال موجبه، وإنام كان حرامًا 

حترياًم ال خيتص بالعقد«))).

والتمر  والتني  العنب  من  يشء  ُيباع  »وال  هللا همحر:  الرب  عبد  ابن  وقال 
البائع  كان  إذا  ذميًا،  أو  كان  مسلاًم  مخرًا،  ذلك  من  شيئًا  يتخذ  ممن  والزبيب 

مسلاًم وُعرف املبتاع ببعض ذلك أو يتنبذه واشتهر به«)3).

وقال الدردير هللا همحر: »وكذا يمنع بيع كل يشء علم أن املشرتي قصد 
به أمرًا ال جيوز كبيع جارية ألهل الفساد«))).

فقد ذكروا رصاحة أنه يُرم البيع ملن ُعلم أنه يستعني به عىل فعل حمرم، 
معترب  الغالب  الظن  فإن  حمرم،  أمر  عىل  اإلعانة  طلب  فيه  ظن  من  وكذلك 
عند الفقهاء يف كثري من األحكام يف العبادات واملعامالت والترصفات، قال 

املغني البن قدامة ))/68)).  (((
بيان الدليل عىل بطالن التحليل ))/68)).  (((

الكايف يف فقه أهل املدينة ))/677).  (3(
الرشح الكبري للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )7/3).  (((



74
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

اإلعانة على اإلثم والعدوان

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

مخرًا،  ملتخذه  كعصري  احلرام  به  قصد  ما  بيع  يصح  »وال  هللا همحر:  مفلح  ابن 
قطعًا، نقل اجلامعة: إذا علم، وقيل: أو ظنًا، واختاره شيخنا«)))، وقال العز 
بن عبد السالم هللا همحر: »ملا كان الغالب صدق الظنون بنيت عليها مصالح 
الغالب  صدقها  مصالح  تعطيل  جيوز  وال  نادر  كذهبا  ألن  واآلخرة؛  الدنيا 
واآلخرة  الدنيا  مصالح  أن  شك  وال  النادر،  كذهبا  مفاسد  وقوع  من  خوفًا 

مبنية عىل الظنون«))).

يريد االستعانة  أنه  وهذا خالفًا ملن مل يرصح بذلك، ومل تقم قرائن عىل 
عىل الفعل املحرم.

وال خيلو حال املعان يف طلبه االستعانة عىل أمره وفعله من أحد حالني:

احلال األوىل: أن يرصح امُلعان بقصده:

كأن  للمعني،  اإلعانة  طلب  من  وينويه  يقصده  ما  املعان  يذكر  أن  وهو 
يذكر أنه يريد رشاء سالح ليقتل به معصوم الدم أو أراد حفر بئر ليسقط فيه 

املارة، أو بناء الدار ليجعلها كنيسة ونحو هذه األفعال)3).

واإلثم،  املعصية  هبا  ُقصد  احلال ال جتوز، ألنه  مثل هذه  اإلعانة يف  فإن 
َتَعاَونُواْ  َوَل  َوٱتلَّۡقَوٰىۖ   ِ ٱۡلِبّ َعَ  ﴿َوَتَعاَونُواْ  ىلاعتو هناحبس:  قوله  لذلك  يدل 
ثِۡم َوٱۡلُعۡدَوِٰن﴾، وقد نص الفقهاء عىل ذلك، قال ابن قدامة هللا همحر:  َعَ ٱۡلِ

الفروع وتصحيح الفروع )69/6)).  (((
قواعد األحكام يف مصالح األنام ))/7)).  (((

املوافقات )3/))).  (3(
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»فإنام حيرم البيع ويبطل، إذا علم البائع قصد املشرتي ذلك، إما بقوله، وإما 
بقرائن خمتصة به، تدل عىل ذلك«))).

احلال الثانية: أال يرصح امُلعان بقصده:

اإلعانة  هبا  يريد  كان  إن  اإلعانة  طلب  يف  بقصده  املعان  يرصح  مل  إذا 
إثم وعدوان، فإن األصل أن حتمل األمور عىل  عىل خري أو مباح أو ما فيه 
البحث عام يف  اإلنسان  يكلف  والعدوان وال  اإلثم  إرادة  ظاهرها من عدم 
املعان يف طلبه  إرادة وقصد  بوادر تدل عىل  أنه قد تظهر  باطن األمور، غري 
اإلعانة عىل اإلثم والعدوان، فتدخل إعانته حينئذ يف باب اإلعانة عىل اإلثم، 

ومن تلك الدالئل:

أوالً: القرائن:

القرائن: مجع قرينة، وهي: فعيلة بمعنى مفعولة، مأخوذة من االقرتان، 
والقرين  وصاحبه،  به  اقرتن  أي:  وِقرانًا  مقارنة  اليشَء  اليشُء  قارن  يقال: 

املصاحب، وتطلق عىل مجع شء إىل شء))).

ويف االصطالح: »كل أمارة ظاهرة تقارن شيئًا خفيًا فتدل عليه«)3).

واألحوال  األمارات  من  واألقوال  باألفعال  يتفُّ  ما  بالقرائن  ويقصد 
الغالب  الظن  تفيد  فعله، وهي  املكلف من  تدل عىل مقصد  التي  العارضة، 

يف العادة.
املغني البن قدامة ))/68)).  (((

مقاييس اللغة ))/76(، لسان العرب، )3)/336(مادة )قرن(.  (((
املدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا ))/936).  (3(
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فقد  بناء األحكام الرشعية،  إليها يف  والقرينة معتربة يف الرشع، وُيرجع 
ثبت اعتبار القيافة يف إثبات النسب، وهي جمرد قرينة وأمارة يستدل هبا عىل 
إثبات األنساب، وقد ثبت بتقرير النبي مـلسو هيلع هللا ىلص ملجزز املدجلي كام يف 
مرسورًا  عليها  دخل  مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن  اهنع هللا يضر  عائشة  حديث 
َوَرَأى  َوُأَساَمَة  لَِزْيٍد  يُّ  امُلْدجِلِ َقاَل  َما  َتْسَمِعي  ))َأَلْ  فقال:  أسارير وجهه  تربق 
َأْقَداَمُهاَم إِنَّ َبْعَض َهِذِه اأْلَْقَداِم ِمْن َبْعٍض(()))، ومما ورد العمل فيه بالقرائن ما 
جاء يف العمل بالقسامة عند وجود اللوث))) الذي يعترب قرينة فيها، والعمل 

بالقرائن معترب عند الفقهاء)3) واألصوليني))).

وتعترب القرائن من أكثر ما يبني مقصد طالب اإلعانة والسبب احلامل له 
ر العنب فهذه قرينة ظاهرة يف إرادته  عىل أفعاله وترصفاته، فإذا اشرتى اخلامَّ
يف  ظاهرة  قرينة  فهذه  فتنة  زمن  يف  السالح  شخص  اشرتى  أو  مخرًا  اختاذه 

باب  املناقب،  )كتاب   )3(((( برقم:   )(89/(( »صحيحه«  يف  البخاري  أخرجه   (((
صفة النبي مـلسو هيلع هللا ىلص( ومسلم يف »صحيحه« ))/)7)( برقم: )9)))( )كتاب 

الرضاع، باب العمل بإحلاق القائف الولد(.
َقَتَلني،  ُفالنًا  أنَّ  َيُموَت  َأْن  َقْبَل  امَلْقتول  إْقرار  َعىَل  َواِحٌد  َيْشَهد شاِهٌد  َأْن  ُهَو  »اللَّْوِث«   (((
ُث:  َأْو َيْشهد شاِهداِن َعىَل َعداوٍة َبْينَُهاَم، َأْو هَتْديد ِمنُْه َلُه، َأْو َنْحِو َذلَِك، َوُهَو ِمَن الَتَلوُّ
واألثر  احلديث  غريب  يف  النهاية  انظر:  َثُه،  وَلوَّ الرتاب،  يف  اَلَثُه  ُيَقاُل:  التَّلُّطخ. 

.((7(/((
 ،)(/(( الرشعية  السياسة  يف  احلكمية  الطرق   ،)((/(0( الطالبني  روضة  ينظر:   (3(

تبرصة احلكام ))/)7)(، القواعد للحصني ))/)0)).
ينظر: الربهان يف أصول الفقه ))/33)( يف مسألة األمر يفيد الوجوب إذا جترد عن   (((
القرائن، اإلحكام لآلمدي ))/8)( يف مسألة وقوع العلم بخرب اآلحاد إذا احتفت به 

القرائن.

file:///C:\Program%20Files%20(x86)\Harf\Prophetic Sunnah Encyclopedia\HadithNewCompare-(5615)
file:///C:\Program%20Files%20(x86)\Harf\Prophetic Sunnah Encyclopedia\HadithNewCompare-(15841)


77
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

اإلعانة على اإلثم والعدوان

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

»وال بيع سالح ونحوه يف فتنة أو ألهل  هللا همحر:  إرادته القتل، قال البهويت 
لقوله  بقرائن  ولو  مشرتيه  من  ذلك  البائع  علم  إذا  طريق  لقطاع  أو  حرب 
ثِۡم َوٱۡلُعۡدَوِٰن﴾«)))، وقال ابن عبد الرب هللا همحر:  تعاىل: ﴿َوَل َتَعاَونُواْ َعَ ٱۡلِ
ذلك  من  شيئًا  يتخذ  ممن  والزبيب  والتمر  والتني  العنب  من  يشء  يباع  »وال 
أو  ذلك  ببعض  املبتاع  وعرف  مسلاًم  البائع  كان  إذا  ذميًا  أو  كان  مسلاًم  مخرًا 
أن  يف  أحٌد  َيُشكُّ  »وهل  هللا همحر:  القيم  ابن  ويقول  به«)))،  واشتهر  يتنبذه 
بمراتَب  اهَدين  الشَّ من  املستفاد  الظَّنِّ  من  أقوى  علاًم  ُتفيُد  القرائن  من  كثريًا 

عديدة؟«)3).

التجربة: ثانيًا: 

أصل التجربة يف اللغة االختبار، يقال: جربت اليشء جتريبًا، أي اختربته 
مرة بعد مرة))).

عندما  وذلك  يَّة،  ُكلِّ تكون  قد  ألهنا  اليقيني،  العلم  تفيد  قد  والتجربة 
أكثرية  أو  أغلبية  تكون  وقد  الالوقوع،  معه  بحيث ال يتمل  الوقوع  ر  يتكرَّ

وذلك عند ما يكون برتجح طرف الوقوع مع جتويز الالوقوع))).

كشاف القناع عن متن اإلقناع )3/)8)).  (((
الكايف يف فقه أهل املدينة ))/677).  (((

بدائع الفوائد )038/3)).  (3(
لسان العرب ))/)6)).  (((

كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ))/)38).  (((
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يقول العز بن عبد السالم هللا همحر: »وأما مصالح الدنيا وأسباهبا ومفاسدها 
فمعروفة بالرضورات والتجارب والعادات والظنون املعتربات«))).

ومما يدل عىل اعتبار التجربة يف كشف مقصد طالب اإلعانة قول موسى 
بَِخْمِسنَي  ))ُأِمْرُت  له:  قال  ملا  املعراج  ليلة  مـلسو هيلع هللا ىلص  لنبينا  السالم  عليه 
َتَك اَل َتْسَتطِيُع مَخِْسنَي َصاَلًة ُكلَّ َيْوٍم، َوإيِنِّ َواهللِ َقْد  َصاَلًة ُكلَّ َيْوٍم، َقاَل: إِنَّ ُأمَّ
َربَِّك  إىَِل  َفاْرِجْع  ِة،  امُلَعاجَلَ َأَشدَّ  ائِيَل  إِْسَ َبنِي  ُت  َوَعاجَلْ َقْبَلَك،  النَّاَس  ْبُت  َجرَّ

تَِك(())). أِلُمَّ التَّْخِفيَف  َفاْسَأْلُه 

فإذا تبني من خالل التجربة أن طالب اإلعانة يريد اإلعانة عىل ما فيه إثم 
أو يتوصل هبا إىل فعل حمرم مل جتز إعانته يف املرات القادمة.

وهذه الطرق ليست حرصًا ألسباب معرفة العلم، بل بأي طريق أكسب 
يكون  ال  لكي  ويتحرى  يتهد  أن  املسلم  وعىل  به،  وُمعَتدٌّ  ُمعَترَب  فإنه  العلم 

سببًا يف إعانة غريه عىل اإلثم والعدوان.

أو  أرجح  مصلحة  تفويت  املعني  عمل  ترك  عىل  يرتتب  أال  الرابع:  الضابط 
ارتكاب مفسدة أعظم:

تفويت  تركه  عىل  يرتتب  أال  اإلثم  عىل  إعانة  الفعل  العتبار  ُيشرتط 
الراجحة  املصلحة  ألن  وذلك  أكرب،  مفسدة  ارتكاب  أو  راجحة  مصلحة 

قواعد األحكام يف مصالح األنام ))/0)).  (((
 (((9/9( املعراج،  باب  األنصار،  مناقب  كتاب  »صحيحه«  يف  البخاري  أخرجه   (((
اهلل  برسول  اإلرساء  باب  اإليامن،  كتاب  »صحيحه«  يف  ومسلم   ،)7((7( برقم: 

مـلسو هيلع هللا ىلص إىل الساموات وفرض الصلوات، ))/99( برقم: ))6)).
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حتصيل  »الواجب  هللا همحر:  تيمية  ابن  يقول  تدفع،  األكرب  واملفسدة  تقدم 
حتصيل  كان  تعارضت  فإذا  وتقليلها،  املفاسد  وتعطيل  وتكميلها؛  املصالح 
أدناها:  احتامل  مع  املفسدتني  أعظم  ودفع  أدنامها  بتفويت  املصلحتني  أعظم 
الذرائع يف مواضع  »الشارع قد سد  هو املرشوع«)))، وقال يف موضع آخر: 
يشرتط  لكن  التحليل،  بطالن  عىل  الدليل  بيان  كتاب  يف  ذلك  بسطت  كام 
فيه مصلحة  وليس  مفسدة  فيه  عام  النهي  فيكون  راجحة  يفّوت مصلحة  أال 
راجحة، فأما إذا كان فيه مصلحة راجحة كان ذلك مباحًا، فإن هذه املصلحة 

راجحة عىل ما قد خُياف من املفسدة«))).

ألكثر  األجنبية  باملرأة  السفر  جواز  ذلك  عىل  الفقهية  الشواهد  ومن 
أعظم ودرء  الفعل حتقيق مصلحة  إذا كان يرتتب عىل هذا  من مسافة قرص 
أو من  بلد اإلسالم  إىل  اهلجرة  السفر هبا من أجل  يكون  أكرب، كأن  مفسدة 
أجل الفرار من القتل ظلاًم أو خشية اهلالك يف الصحراء ونحوها، كام يف قصة 
بن  صفوان  مع  فركبت  الغزوات  إحدى  يف  ختلفت  حينام  اهنع هللا يضر  عائشة 
معطل هنع هللا يضر حينام كانت لوحدها)3)، فجاز الفعل املحرم عندما رجحت 

مصلحة فعله عىل مفسدة تركه))).

جمموع الفتاوى )8)/)8)).  (((
تفسري آيات أشكلت عىل كثري من العلامء ))/)68).  (((

أخرجه البخاري يف »صحيحه«، )كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضًا   (3(
حديث  يِف  باب  التوبة،  )كتاب  »صحيحه«  يف  ومسلم   ،)(66(( برقم:   )(73/3(

اإلفك وقبول توبة القاذف( )8/)))( برقم: )770)).
جمموع الفتاوى )8)/)8)).  (((
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وقال العز بن عبد السالم هللا همحر: »وكذلك شهادة الزور مفسدة كبرية 
فإن ُأكره عليها بالقتل أو بام يؤدي إىل القتل كقطع عضو عىل أن يشهد بحق 
من  أعظم  الشاهد  نفس  حرمة  ألن  ذلك  جاز  ومستحقه  صاحبه  لغري  مايل 

حرمة ما أكره عىل الشهادة به«))).

المطلب الرابع: آثار اإلعانة على اإلثم:

املتسبب،  مع  املبارش  اجتامع  حكم  اإلثم،  عىل  اإلعانة  حكم  يأخذ 
والضامن يكون عىل املبارش يف األصل وفقًا للقاعدة املتفق عليها بني الفقهاء 

»إذا اجتمع املبارش مع املتسبب، أضيف احلكم إىل املبارش«))).

فعله  بني  يتخلل  أن  غري  من  بفعله  التلف  يصل  الذي  هو:  واملبارش 
والتلف فعل خمتار.

واملتسبب هو: الذي حصل التلف بفعله وختلل بني فعله، والتلف فعل 
خمتار)3).

قواعد األحكام يف مصالح األنام ))/00)	07)).  (((
غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر ))/66)(، األشباه والنظائر البن نجيم   (((
)ص: 87)(، درر احلكام يف رشح جملة األحكام ))/)9( قاعدة رقم )90(، الرشح 
 ،)(0(/(( للقرايف  الفروق   ،)((6/(( الدسوقي  وحاشية  الدردير  للشيخ  الكبري 
 ،)(36/(( الفقهية  القواعد  يف  املنثور   ،)(00/(( املقتصد  وهناية  املجتهد  بداية 
القواعد  القواعد البن رجب )ص: )8)(،  األشباه والنظائر للسيوطي )ص: )6)( 
 (86( القاعدة  احلنبيل  اهلادي  عبد  بن  يوسف  الدين  جلامل  الفقهية  والضوابط  الكلية 

ص98، التحبري رشح التحرير )063/3)).
ينظر: غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر ))/66)).  (3(
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املبارش،  هو  واملعان  املتسبب  هو  املعني  يكون  القاعدة  هذه  عىل  فبناًء 
من  سبق  ما  إىل  إضافة  اإلثم،  عىل  املعني  عىل  الضامن  إلياب  ويشرتط 
أدى  الذي  للمعان  وترصفه  إعانته  يف  متعديًا)))  املعني  يكون  أن  الرشوط، 
إىل التلف، بأن يفعل فعاًل عىل وجه غري مرشوع، فيدل غريه عىل مكان مال 
الربيئة  كذلك  ومثلها  غريه،  فيه  لريدي  بئر  بحفر  يعينه  أو  اآلخر،  ليرسقه 

ومقدم السالح واملمسك للقتل والردء ونحو ذلك.

انظر:  صاحبه،  عىل  اإلثم  يوجب  الذي  وهو  عمدًا  الرضر  يقصد  أن  التعدي:  معنى   (((
املبسوط للرسخيس ))/)))).
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الثاني المبحث 
المعاصرة الفقهية  التطبيقات 

وفيه مطلبان:

المطلب األول: اإلعانة على القتل:

وفيه ثالث مسائل:

املسألة األوىل: صورة اإلعانة عىل اإلثم يف املسألة:

لإلعانة عىل القتل صور عدة يذكرها الفقهاء يف باب اجلنايات من كتب 
املجني عليه  املعني  بأن يمسك  القاتل  مع  املمسك  منها مسألة  الفقه سأورد 
ليقتله املعان)))، ويكون القاتل آثاًم بفعله لكون قتله له بغري حق وقد حصل 
التعدي منهام مجيعًا، وال يدخل يف هذه الصورة أن يمسك املعني املجني عليه 

وهو ال يعلم بأن املعان سيقتله))).

باالتفاق،  القصاص  عليه  يب  فال  اجلناية  حمل  عن  غائبًا  وكان  القتل  يف  أعانه  لو  أما   (((
االستذكار  بِِه«  ُيْقَتْل  مَلْ  َقْتَلُه،  َيْرُضْ  َومَلْ  َأَعاَنُه،  َلْو  ُه  َأنَّ َأمْجَُعوا  »َوَقْد  الرب:  عبد  ابن  قال 

.(((8/(((
أهل  فقه  يف  الكايف   ،)((7/((( األمصار  فقهاء  ملذاهب  اجلامع  االستذكار  انظر:   (((
قدامة  البن  املغني   ،)306/8( خليل  ملخترص  واإلكليل  التاج   ،)(098/(( املدينة 
اإلقناع  متن  عن  القناع  كشاف   ،)63/((( املقنع  عىل  الكبري  الرشح   ،)36(/8(

))/9))(، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف )))/)6).
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املسألة الثانية: حكم اإلعانة عىل القتل:

حترير حمل النزاع:

قتل من  القتل، ألنه  ملبارشته  ُيقَتل  القاتل  أن  هللا مهمحرُ عىل  الفقهاء  اتفق 
يكافئه عمدًا بغري حق))).

كان  أو  إمساك  غري  من  قتله  عىل  قادرًا  كان  إذا  القاتل  أن  عىل  واتفقوا 
املقتول يقدر عىل اهلرب بعد اإلمساك أو كان املمسك ال يعلم بإرادة القاتل 

القتل، فإن املمسك عليه التعزير وال قصاص))).

واختلفوا يف املمسك إذا أمسكه للقاتل ليقتله، وكان القاتل ال يقدر عىل 
قتله إال بذلك، مثل أن يمسك املعني املجني عليه حتى يذبحه القاتل، وكذا 

لو أمسكه وفتح فمه وسقاه اآلخر ساّمً عىل ثالثة أقوال:

املالكية)3)  قول  وهو  له،  كاملبارش  القتل  عىل  املعني  يقتل  األول:  القول 
ورواية عن أمحد))).

يقتل؛ ألنه قتل من يكافئه عمدًا بغري حق«  القاتل  أن  ابن قدامة: »وال خالف يف  قال   (((
املغني البن قدامة )8/)36(، وانظر: املبدع يف رشح املقنع )07/7)(، املجموع رشح 

املهذب )8)/)38).
احلاوي   ،)(((/(( الدردير  للشيخ  الكبري  الرشح   ،)(8(/((( للقرايف  الذخرية   (((

الكبري )))/83(، رشح الزركيش )6/)))(، اإلنصاف )))/)6	 )6).
املدينة  أهل  فقه  يف  الكايف   ،)((7/((( االستذكار   ،)(8(/((( للقرايف  الذخرية   (3(
القوانني   ،)(66/(( البصائر  عيون  غمز   ،)306/8( واإلكليل  التاج   ،)(098/((
مالك  موطأ   ،)(((/(( الدردير  للشيخ  الكبري  الرشح   ،)((6 )ص:  الفقهية 

.(((8(/((
املغني البن قدامة )8/)36(، املبدع يف رشح املقنع )07/7)(، اإلنصاف )))/)6).  (((
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واستدل أصحاب هذا القول:

). أنه لو مل يمسكه، ما قدر عىل قتله، وبإمساكه متكن من قتله، فالقتل 
لو  كام  القصاص،  عليهام  فيجب  فيه،  رشيكني  فيكونان  بفعلهام،  حاصل 

جرحاه))).

املناقشة:

أن املمسك متسبب يف القتل والقاتل مبارش له، فإذا اجتمع املتسبب مع 
املبارش ُغِلبت املبارشة))).

وأجيب عنه:

يف  الصورة  هذه  يف  واإلمساك  باملبارشة،  ُأحلق  قويًا  كان  إذا  التسبب  أن 
قوة املبارشة، فوجب القصاص عليهام مجيعًا)3).

اآلدميني  أموال  إتالف  استند  »إذا  رجب:  ابن  قال   ،)36(/8( قدامة  البن  املغني   (((
ونفوسهم إىل مبارشة وسبب تعلق الضامن باملبارشة دون السبب إال إذا كانت املبارشة 
كانت  إن  ثم  ملجئة،  غري  أو  إليه  ملجئة  كانت  سواء  عنه،  وناشئة  السبب  عىل  مبنية 
كان  وإن  بالضامن،  وحده  السبب  استقل  بالكلية  فيها  عدوان  ال  هذه  واحلالة  املبارشة 

فيها عدوان شاركت السبب يف الضامن« القواعد البن رجب احلنبيل )ص: 307).
املجموع رشح املهذب )8)/)38(، البحر الرائق )393/8).  (((

الكبري للشيخ  للقرايف )))/)8)(، الرشح  الذخرية  املبسوط للرسخيس )))/73(،   (3(
الدردير وحاشية الدسوقي ))/)))).
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َأْو َسْبَعًة  َنَفرًا مَخَْسًة  َقَتَل  هنع هللا يضر، أنه  ْبَن اخْلَطَّاِب  ). ما روي عن ُعَمَر 
بَِرُجٍل َواِحٍد، َقَتُلوُه َقْتَل ِغيَلٍة، فَقاَل ُعَمُر: »َلْو مَتَاأَلَ َعَلْيِه َأْهُل َصنَْعاَء َلَقَتْلُتُهْم 

مَجِيعًا«))).

وجه الداللة:

أن جمرد التاملؤ))) عىل قتل الواحد يوجب قتل اجلامعة به، وال مماألة أتم 
من اإلمساك)3).

مقام  يقام  التسبب  كان  فإذا  له،  مسبب  قتله  إىل  قاصٌد  املمسك  أن   .3
املبارشة يف أخذ بدل الدم وهو الدية كحافر البئر يف الطريق تعديًا، فكذلك 

يف حكم القصاص))).

يف  جاء  ما  العقول،  )كتاب   )3((6( برقم:   )((8(/(( »املوطأ«  يف  مالك  أخرجه   (((
الغيلة والسحر( )هبذا اللفظ(، والبيهقي يف »سننه الكبري« )0/8)( برقم: )6073)) 
 ((79/(( »سننه«  يف  والدارقطني  الرجل،  يقتلون  النفر  باب  النفقات،  )كتاب 
الرزاق يف »مصنفه«  اللعان(، وعبد  برقم: )63)3( )كتاب احلدود والديات وغريه، 
ابن  قال  الرجل(،  يقتلون  النفر  باب  العقول،  )كتاب   )(8069( برقم:   )(7(/9(
إرواء  املنري: )8/)0)(، وصححه األلباين يف  البدر  انظر:  امللقن: هذا األثر صحيح، 

الغليل )9/7))).
سابق،  اتفاق  بينهم  يكون  أن  دون  ولو  الفعل  عىل  اجلناة  إرادات  توافق  هو  التاملؤ:   (((
دون  ولو  واحد  وقت  يف  الفعل  ارتكاب  عىل  يتمعون  أي  اجلناية،  يبارشون  بحيث 
الدسوقي  وحاشية  الدردير  للشيخ  الكبري  الرشح  انظر:  اتفاق،  أو  تدبري  من  سابقة 

))/)))(، الفقه اإلسالمي وأدلته )7/)))).
الذخرية للقرايف )))/))3).  (3(

املبسوط للرسخيس )))/73).  (((
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من  الفعل  يوجد  مل  وإن  حتى  قصاصًا  بالواحد  ُيقتلون  اجلامعة  أن   .(
بعضهم، لتحقيق معنى الزجر، فأَلن ُيقتل املشارك للقتل باإلمساك من باب 

أوىل))).

). أن القصاص مرشوع ألجل الزجر، فُيقام السبب القوي مقام املبارشة 
يف حق املمسك، لتغليظ أمر الدم، فيحُصل الزجر عن كل اشرتاك))).

القول الثاين: أنه يبس حتى املوت، وهو مروي عن عيل بن أيب طالب 
هنع هللا يضر وهي الرواية املشهورة عن أمحد ومذهب الظاهرية)3).

واستدل أصحاب هذا القول:

))إَِذا  مـلسو هيلع هللا ىلص:  اهللِ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  امهنع هللا يضر  ُعَمَر  اْبِن  َعِن   .(
َبُس الَِّذي َأْمَسَك(())). ُجَل َوَقَتَلُه اآْلَخُر ُيْقَتُل الَِّذي َقَتَل َوحُيْ ُجُل الرَّ َأْمَسَك الرَّ

وحاشية  الدردير  للشيخ  الكبري  الرشح   ،)(0/8( للخرش  خليل  خمترص  رشح   (((
الدسوقي ))/)))).

املغني البن قدامة )8/)9)).  (((
املحىل   .)36(/8( قدامة  البن  املغني   ،)((9/(( اإلقناع  متن  عن  القناع  كشاف   (3(

باآلثار )))/70)	73)).
باب  النفقات،  )كتاب   )(6((9( برقم:   )(0/8( الكبري«  »سننه  يف  البيهقي  أخرجه   (((
الرجل يبس الرجل لآلخر فيقتله( )هبذا اللفظ(، والدارقطني يف »سننه« ))/)6)) 
ُعَمَر  اْبِن  »َحِديُث  الشوكاين:  قال  وغريه(  والديات  احلدود  )كتاب   )3(70( برقم: 
ُعَمَر،  اْبِن  َعْن  َنافٍِع  َعْن  ُأَميََّة  ْبِن  إْساَمِعيَل  َعْن  الثَّْوِريِّ  َطِريِق  ِمْن  اَرُقْطنِّي  الدَّ َأْخَرَجُه 
َأْيًضا  َوَأْخَرَجُه  َأْكَثُر.  ْرَساُل  َواإْلِ اَرُقْطنِّي:  الدَّ َقاَل  إْساَمِعيَل.  َعْن  ُه  َوَغرْيُ َمْعَمٌر  َوَرَواُه 
امَلَراِم:  ُبُلوِغ  يِف  احْلَافُِظ  َقاَل  حَمُْفوٍظ.  َغرْيُ  َمْوُصوٌل  ُه  إنَّ َوَقاَل:  امُلْرَسَل  َح  َوَرجَّ اْلَبْيَهِقيُّ 
ْبِن  َسِعيِد  َعْن  إْساَمِعيَل  َعْن  َأْيًضا  ُرِوَي  َوَقْد  اْلَقطَّاِن.  اْبُن  َحُه  َوَصحَّ ثَِقاٌت  َوِرَجاُلُه 
َواُب: َعْن إْساَمِعيَل، َقاَل: »َقىَض َرُسوُل اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص ...« =  امُلَسيِِّب َمْرُفوًعا، َوالصَّ
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املناقشة:

بأن احلديث حممول عىل أن املمسك غري عامل أن القاتل يقتله بإمساكه، أو 
أن القاتل قادر عىل قتله وإن مل يمسكه له))).

»أنه قىض يف رجل قتل رجاًل آخر  هنع هللا يضر:  ). عن عيل بن أيب طالب 
َحتَّى  ْجِن  السِّ يِف  امُلْمِسُك  َبُس  َوحُيْ اْلَقاتُِل،  ُيْقَتُل  قال:  آخر،  وأمسكه  متعمدًا 

َيُموَت«))).

ففيه دليل عىل أن املمسك للمقتول حال قتل القاتل له، ال يلزمه القود 
وال يعد فعله مشاركة حتى يكون ذلك من باب قتل اجلامعة بالواحد)3)، بل 

الواجب حبسه فقط.

))ُاْقُتُلوا  َقاَل:  َيْرَفُعُه  إْساَمِعيَل  َعْن  ُسْفَياَن  َعْن  َمْعَمٍر  َعْن  امُلَباَرِك  اْبُن  احْلَِديُث. وَرَواُه   =
ِذي َأْمَسَك«. انظر: نيل األوطار )30/7). ابَِر(( َيْعنِي اْحبُِسوا الَّ وا الصَّ اْلَقاتَِل، َواْصرِبُ
املحىل   ،)((9/(( اإلقناع  متن  عن  القناع  كشاف   ،)36(/8( قدامة  البن  املغني   (((

باآلثار )))/70)	73)).
النفقات،  )كتاب   )(6(3(( برقم:   )((/8( الكبري«  »سننه  يف  البيهقي  أخرجه   (((
برقم:   )(66/(( »سننه«  يف  والدارقطني  فيقتله(،  لآلخر  الرجل  يبس  الرجل  باب 
 (((8/9( »مصنفه«  يف  الرزاق  وعبد  وغريه،(  والديات  احلدود  )كتاب   )3(7((
برقم: ))789)( )كتاب العقول، باب الذي يمسك الرجل عىل الرجل فيقتله(، وهو 
انظر:  من طريق سفيان عن جابر عن عامر عنه، وهو ضعيف لضعف جابر اجلعفي. 
الراية ))/78(، هتذيب  الدارقطني ))/3))(، نصب  نيل األوطار )7/)3(، سنن 

التهذيب ))/))).
انفرد لوحده. لو  للقتل  املشرتكني يصلح  أن يكون فعل كل واحد من  وضابط ذلك:   (3(

ينظر: املبدع يف رشح املقنع )7/)0)(، كشاف القناع عن متن اإلقناع ))/)))).

file:///C:\Users\عبدالعزيز الحماد\Desktop\برنامج بحثية\برنامج خادم الحرمين الشريفين\HadithNewCompare-(138352)
file:///C:\Users\عبدالعزيز الحماد\Desktop\برنامج بحثية\برنامج خادم الحرمين الشريفين\HadithNewCompare-(148705)
file:///C:\Users\عبدالعزيز الحماد\Desktop\برنامج بحثية\برنامج خادم الحرمين الشريفين\HadithNewCompare-(233479)


88
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

اإلعانة على اإلثم والعدوان

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

3. أن املمسك حبسه إىل املوت، فيحبس اآلخر إىل املوت، كام لو حبسه 
عن الطعام والرشاب حتى مات، فإننا نفعل به ذلك حتى يموت))).

احلنفية)))  مذهب  وهو  ويأثم،  يعاقب  املمسك  أن  الثالث:  القول 
والشافعية)3).

واستدلوا بأدلة منها:

َما  بِِمۡثِل  َعلَۡيهِ  فَٱۡعَتُدواْ  َعلَۡيُكۡم  ٱۡعَتَدٰى  ﴿َفَمِن  لجو زع:  قال   .(
َعلَۡيُكۡم﴾))). ٱۡعَتَدٰى 

وجه الداللة:

ا لو أوجبنا عىل املمسك القود كنا قد اعتدينا عليه بأكثر مما اعتدى))). أنَّ

اآْلَخُر  َوَقَتَلُه  ُجَل  الرَّ ُجُل  الرَّ َأْمَسَك  ))إَِذا  مـلسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قول   .(
َبُس الَِّذي َأْمَسَك(()6). ُيْقَتُل الَِّذي َقَتَل َوحُيْ

املغني البن قدامة )8/)36(، كشاف القناع ))/9))(. وجاء يف املبدع أنه يبس عن   (((
الطعام والرشاب حتى يموت. انظر: املبدع يف رشح املقنع )07/7)).

البحر الرائق )393/8(، احلجة عىل أهل املدينة ))/03)(، الفتاوى اهلندية )88/6(،   (((
املبسوط للرسخيس )))/)7).

مذهب  يف  البيان   ،)((/(6( املطلب  هناية   ،)(76/3( املهذب   ،)3(0/7( األم   (3(
اإلمام الشافعي )))/))3).

سورة البقرة: آية )9).   (((
املجموع رشح املهذب )8)/)38).  (((

سبق ختريه.  (6(
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وجه الداللة:

أن املمسك يبس للتأديب وليس املقصود استمراره إىل املوت))).

َتَعاىَل َمْن  ))إن ِمْن َأْعَتى النَّاِس َعىَل اهلل  3. ولقول النبي مـلسو هيلع هللا ىلص: 
َقَتَل َغرْيَ َقاتِلِِه...(())).

وجه الداللة:

أن املمسك غري قاتل فال يقتل)3).

). وألنه سبب غري ملجئ ضامنه مبارشة، فتعلق الضامن باملبارشة، دون 
السبب كام لو حفر بئرًا فدفع فيها آخر رجاًل فامت))).

بحر املذهب للروياين )))/77).  (((
أخرجه احلاكم يف »مستدركه« ))/9)3( برقم: )7))8( )كتاب احلدود، أعتى الناس   (((
 (((996( برقم:   )(6/8( الكبري«  »سننه  يف  والبيهقي  قاتله(،  غري  قتل  من  اهلل  عىل 
)كتاب النفقات، باب إياب القصاص عىل القاتل دون غريه( والدارقطني يف »سننه« 

))/87( برقم: )8))3( )كتاب احلدود والديات وغريه(.
املنري: )8/)))(، وقال احلاكم:  البدر  امللقن: هذا حديث صحيح اإلسناد،  ابن  قال 
هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، املستدرك عىل الصحيحني: ))/9)3( برقم: 

.(8((7(
البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )))/))3(،  املجموع رشح املهذب )8)/)38(،   (3(

املهذب ))/76)).
رشح  املجموع   ،)3(3/((( الشافعي  اإلمام  مذهب  يف  البيان   ،)(77/3( املهذب   (((

املهذب )8)/)38).
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نوقش:

بأنه قياس مع الفارق فإن املبارش وهو املردي قد قطع فعل املتسبب وهو 
حافر البئر، فمبارشته أقوى بخالف املمسك فهو مشارك له فافرتقا))).

وأجيب:

هبا  وزنى  امرأة  الرجل  أمسك  إذا  لكان  رشيكًا  باإلمساك  كان  لو  أنه 
القود عىل  املمسك مل يب  فلام مل يب احلد عىل  أنه يب عليهام احلد،  آخر 

املمسك))).

الرتجيح:

الذي يرتجح بعد عرض األقوال يف املسألة واألدلة واملناقشة أن الراجح 
منها هو القول األول القائل بقتل املمسك بقيدين، مها:

- أن يمسكه ملن يعلم أنه يريد قتله ظلاًم وعدوانًا.

- أن يكون القاتل غري قادر عىل قتله إال بذلك اإلمساك.

ألن املمسك يف هذه احلالة يأخذ حكم الرشيك، وملا يف ذلك من حتقيق 
عن  والزجر  الدماء  وصيانة  النفس  حفظ  وهو  الرشيعة  مقاصد  من  مقصد 
األقوال  وأدلة  القتل،  عىل  قدر  ملا  للجاين  املمسك  معاونة  لوال  إذ  القتل 

األخرى حتمل عىل ختلف واحد من هذين القيدين أو مها معًا. واهلل أعلم.

املحىل   ،)36(/8( قدامة  البن  املغني   ،)((9/(( اإلقناع  متن  عن  القناع  كشاف   (((
باآلثار )))/70)	73)).

البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )))/3)3(، املجموع رشح املهذب )8)/)38).  (((
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المطلب الثاني: حكم الردء)1) قي قطع الطريق:

وفيه ثالث مسائل:
املسألة األوىل: صورة اإلعانة عىل اإلثم يف املسألة:

من  وكان  الناس،  أموال  وسلب  بالقتل  الطريق  بقطع  جمموعة  قام  إذا 
بتكثري  أو  بجاهه  ذلك  كان  سواء  الطريق  لقاطع  املعني  وهو  الردء  ضمنهم 
بتقديم أي عون هلم ولو مل يبارش قطع الطريق، فهل يأخذ حكم  السواد أو 

قطاع الطريق يف قيام حد احلرابة عليه أم ال؟
املسألة الثانية: حكم إعانة الردء يف قطع الطريق:

اختلف أقوال الفقهاء يف هذه املسألة عىل قولني:

القول األول: أن الردء كالقاطع للطريق يف احلكم، وهو قول احلنفية))) 
واملالكية)3) واحلنابلة))) واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية))).

ْيُتُه.  ْمُتُه َوَقوَّ ، ِمْن َرَدَأ، يقال: ردأت احلائط ردءًا أي: َدعَّ ْدُء يف اللغة: امُلِعنُي َوالنَّارِصُ الرِّ  (((
ُه َوَيُشدُّ َظْهَرُه، ومجعه  ويقال: َأْرَدْأُت ُفالًنا: َأْي َأَعنُْتُه. ويقال: ُفالٌن ِرْدُء ُفالٍن، َأْي َينرُْصُ
﴾، َيْعنِي ُمِعينًا، انظر: املصباح املنري  قُِنٓ ۡرِسۡلُه َمِعَ رِۡدٗءا يَُصّدِ

َ
أرداء. قال اهلل تعاىل: ﴿فَأ

مادة  الوسيط  املعجم   ،)8(/(( )ردأ(  مادة  العرب  لسان   ،)(((/(( )َرُدَؤ(  مادة 
)أردأ( ))/337).

األصل للشيباين )86/7)(، رشح خمترص الطحاوي )8/6)3(، اهلداية ))/376(،   (((
تبيني احلقائق )39/3)(، حاشية ابن عابدين ))/)))).

الدردير  للشيخ  الكبري  الرشح   ،)(3(/8( واإلكليل  التاج   ،)8(3/(( اإلرشاف   (3(
وحاشية الدسوقي ))/0)3).

اإلقناع  متن  القناع عن  اإلنصاف )7)/9)(، كشاف  قدامة )3/9))(،  املغني البن   (((
.((((/6(

جمموع الفتاوى )8)/))3(، املبدع يف رشح املقنع )60/7)(، اإلنصاف )7)/9)	  (((
.((0
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استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:
كاستحقاق  والردء  املبارش  فيه  فاستوى  باملحاربة  تعلق  حكم  ألنه   .(

الغنيمة))).
). لو مل يلحق الردء بالقاطع للطريق يف سبب وجوب احلد، ألدى ذلك 

إىل انفتاح باب قطع الطريق، وانسداد حكمه))).
فال  واملنارصة،  واملعاضدة  املنعة  حصول  عىل  مبنية  املحاربة  أن   )3
يتمكن املبارش من فعله إال بقوة الردء)3)، قال ابن تيمية هللا همحر: »والطائفة 
الثواب  يف  مشرتكون  فهم  ممتنعني  صاروا  حتى  ببعض  بعضها  انترص  إذا 
تتكافأ  ))املسلمون  قال:  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  فإن  كاملجاهدين.  والعقاب 
ويرد مترسهيم  يد عىل من سواهم،  أدناهم، وهم  بذمتهم  دماؤهم، ويسعى 

عىل قاعدهم((«))))))).
 ،)6069/((( للقدوري  التجريد   ،)3(8/6( للجصاص  الطحاوي  خمترص  رشح   (((
القدير )))/))3(،  فتح  املختار ))/)))(،  لتعليل  االختيار  اإلرشاف ))/3)8( 

املغني البن قدامة )3/9))(، كشاف القناع )6/)))).
املغني البن قدامة )3/9))(، الرشح الكبري عىل املقنع ت: الرتكي )7)/9)).  (((

 ،)(9/(7( الرتكي  ت:  املقنع  عىل  الكبري  الرشح   ،)((3/9( قدامة  البن  املغني   (3(
املبسوط للرسخيس )98/9)).

جمموع الفتاوى )8)/))3).  (((
أبو داود يف »سننه« )3/)3( برقم: )))7)( )كتاب اجلهاد، باب يف الرسية  أخرجه   (((
)أبواب   )(((3( برقم:   )8(/3( »جامعه«  يف  والرتمذي  العسكر(  أهل  عىل  ترد 
الديات عن رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص.، باب ما جاء يف دية الكفار(، وأمحد يف »مسنده« 
)3/)0))( برقم: )6773( )مسند عبد اهلل بن عمرو بن العاص امهنع هللا يضر(، وصححه 
الغليل  إرواء  يف  األلباين  وصححه   ،)(((/6( أمحد  مسند  عىل  حتقيقه  يف  شاكر  أمحد 

.((6(/7(
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ۥ  َورَُسوَلُ  َ ٱللَّ ُيَارُِبوَن  ِيَن  ٱلَّ ُؤاْ  َجَزٰٓ ﴿إِنََّما  ىلاعتو هناحبس:  قوله   )(
رُۡجلُُهم 

َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
َع أ ۡو ُتَقطَّ

َ
ۡو يَُصلَُّبٓواْ أ

َ
ن ُيَقتَّلُٓواْ أ

َ
ۡرِض فََساًدا أ

َ
َويَۡسَعۡوَن ِف ٱۡل

َولَُهۡم ِف ٱٓأۡلِخَرةِ  ۡنَياۖ  ۡرِضۚ َذٰلَِك لَُهۡم ِخۡزٞي ِف ٱدلُّ
َ
ۡو يُنَفۡواْ ِمَن ٱۡل

َ
ّمِۡن ِخَلٍٰف أ

َعَذاٌب َعِظيٌم33﴾))).
وجه الداللة:

يف  موجود  وهذا  باملحاربة  والقطع  القتل  أوجب  قد  فإنه  اآلية  عموم 
املعني))).

القول الثاين: ليس عىل الردء إال التعزير وهو قول الشافعية)3).

واستدلوا بأدلة منها:

عليها  املعني  أن ال يب عىل  بارتكاب معصية فوجب  أنه حد يب   .(
كحد الزنا، والقذف، والرسقة))).

املناقشة:

بأن هذا ليس عىل إطالقه فإن الشافعية يقولون بقتل امُلْكِره وامُلْكَره، مع 
أن الذي بارش املعصية هو امُلَكره، ويكمون عىل امُلْكِره الذي مل يبارش القتل 

سورة املائدة: 33.  (((
التجريد للقدوري )))/6069(، اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف ))/3)8).  (((

املحتاج  مغني   ،)(06/(0( املهذب  رشح  املجموع   ،)367/3( للشريازي  املهذب   (3(
))/)0)(، الرساج الوهاج ))3)).

احلاوي الكبري )3)/)36).  (((
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قتلهم  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  وهو  العرنيني)))  قصة  يف  وأيضًا  بالقتل)))، 
مجيعًا مع التأكيد أهنم مل يبارشوا قتل الراعي كلهم.

). أن احلد يتعلق بارتكاب املعصية فال يتعلق باملعني كسائر احلدود)3).

نوقش:

بأن القياس عىل سائر احلدود قياس مع الفارق، ألن املحاربة مبنية عىل 
حصول املنعة واملعاضدة واملنارصة، بخالف سائر احلدود فهي ال ُتبنى عىل 

ذلك))).

الرتجيح:

يظهر يل -واهلل أعلم- أن الراجح هو قول اجلمهور بأن املعني يف احلرابة 
املال،  وأخذ  القتل  من  للجناية  املبارش  وهو  املعان  حكم  يأخذ  الردء  وهو 
وذلك لقوة أدلتهم وضعف أدلة القول اآلخر، وألن قاطع الطريق مل يتمكن 

الكبري  احلاوي   ،)(60/9( للنووي  املجموع   ،)388/(( املذهب  يف  الوسيط   (((
)))/77(، هناية املطلب )6)/)))).

أخرجه البخاري يف »صحيحه« )63/8)( برقم: )6803( )كتاب احلدود وما يذر   (((
من احلدود، باب مل يسم النبي مـلسو هيلع هللا ىلص املحاربني من أهل الردة حتى هلكوا(، 
واملحاربني  القسامة  )كتاب   )(67(( برقم:   )(0(/(( »صحيحه«  يف  ومسلم 

والقصاص والديات، باب حكم املحاربني واملرتدين(.
مغني املحتاج ))/)0)(، هناية املحتاج )7/8(، بداية املحتاج ))/)3)).  (3(

 ،)(9/(7( الرتكي  ت:  املقنع  عىل  الكبري  الرشح   ،)((3/9( قدامة  البن  املغني   (((
املبسوط للرسخيس )98/9)).
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من فعل احلرابة إال بوجود البعض ردءًا له، فهم كالرشكاء يف احلرابة. واهلل 
أعلم))).

قد جاء يف املبادئ والقرارات الصادرة من اهليئة القضائية العليا واهليئة الدائمة والعامة   (((
احلرابة  رقم: )))3)( ص8)3: »يف  قرار  العليا،  واملحكمة  األعىل  القضاء  بمجلس 
يستوي الردء واملبارش، أما يف التعزير فيكون عىل قدر حجم اجلريمة، وبشاعة وخطر 

ما يرتكبه كل واحد«.
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الثالث المبحث 
التطبيقات القضائية لإلعانة على اإلثم

تطبيقان: وفيه 

التطبيق األول:

أوالً: موضوع الدعوى:

املدعي  بمطالبة  العامة  للمحكمة  املقدمة  الدعوى  موضوع  يتلخص 
)ويل املقتول( بإنزال القصاص باملدعى عليهم اخلمسة))).

ثانيًا: وقائع الدعوى:

تتلخص وقائع الدعوى بام ييل:

عىل   )......( وهم:  احلارضون،  اتفق  قد  إنه  قائاًل:  املدعي  ادعى   .(
محاه  املقتول  ابني  لكن  به،  اللواط  فاحشة  وفعل   ).....( الغالم  اغتصاب 
استعدوا  وقد  لقتله،  النية  ويبيتون  عليه  مما جعلهم يقدون  اهلل من رشهم، 
 ... يوم  ظهر  أشقاءه  عن  انفرد  وعندما  وعيص،  وخناجر  بسكاكني  لذلك 
املوافق.... بعد خروجه من املدرسة، قام املدعى عليه بمسك يديه وأدارمها 
ن بقية اجلناة من النيل منه  إىل اخللف وحرمه بذلك من الدفاع عن نفسه، ومكَّ
الثاين.... بيرس وسهولة، حيث قام األول..... برضبه بغصن شجرة، وقام 
برضبه بعصا تشبه عمود اخليمة.... وقام الثالث....برضبه بقبضة يده وقام 
يف  بخنجر  بطعنه  اخلامس....  وقام  وجهه...  يف  بسكني  بطعنه  الرابع.... 

ينظر: جملة العدل ص 6))	60)، العدد التاسع العرش، رجب ))))هـ.  (((
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القصاص  إنزال  أطلب  لذا  األرض،  عىل  ميتًا  وسقط  قلبه  اخرتقت  صدره 
باملدعى عليهم اخلمسة.

املصدقة  اعرتافاهتم  املثبتة لصحة دعواه، وهي  البينة  املدعى  ثم قدم   .(
رشعًا، وهي توضح دور كل واحد من املدعى عليهم، وملخصها:

أن أحد اجلناة قام بمسك القتيل، وقام اآلخرون برضبه مع اختالف دور 
الذي  الرشعي  الطبي  التقرير  ذلك  مع  وقدم  عليهم،  املدعى  من  واحد  كل 
طبيبني  الدائرة  طلب  جرى  ثم  القتيل،  جسم  يف  املوجودة  اجلراح  يتضمن 
عرضه  وبعد  عليهام،  الطبي  التقرير  لعرض  متخصصني  حاذقني  مسلمني 
أعىل  إىل اجلرح يف  أدت  آلة حادة  بسبب  الذي وقع  اجلرح  أن  عليهام: ذكرا 
داخل  واستقرت  األيمن  السابع  الغرضوف  وقطع  اليمنى  اجلهة  من  البطن 
القفص الصدري، وارتكزت يف البطن، ونفذت منه إىل صامم البطني األيمن 
ثم نفذت إىل البطني األيرس ثم قطعت جداره ونتج عنه نزيف حاد، أما بقية 

اإلصابات فال خطورة فيها وليست قاتلة.

وتفصياًل،  مجلًة  فيها  ورد  ما  أنكروا  عليهم:  املدعى  عىل  بعرضها   .3
وذكروا أن االعرتافات املصدقة قد انتزعت منهم باإلكراه وال بينة هلم عىل 

ذلك.

ثالثًا: احلكم:

القاتل،  عىل  قصاصًا  باحلكم  عليهم  املدعى  عىل  احلكم  منطوق  جاء 
وباالطالع  الكبري،  اجلامع  أمام  املوت  حتى  بالسيف  عنقه  برضب  وذلك 
الطبي،  للتقرير  املصدقة رشعًا وموافقتها  املدعى عليهم  بقية  اعرتافات  عىل 
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للقاتل  املذكور -املجني عليه-  املدعى عليه )...( قد اعرتف بمسك  وألن 
حتى رضبه الرضبات القاتلة، فقد حكم القضاة بسجنه مدى احلياة، عقوبة 
 ( منهم  واحد  كل  بسجن  عليهم  املدعى  بقية  عىل  وحكموا  لفعله،  موافقة 
فرتة  بني كل  العدد،  متساوية يف  6 فرتات  0)) جلدة عىل  سنوات وجلده 

وأخرى شهر علنًا.

واستند احلكم ملا ييل:

). االعرتافات املصدقة رشعًا.

). التقرير الطبي الذي تبني من خالله: أن اجلرح الذي قتل املجني عليه 
هو اجلرح الذي بأعىل الصدر من اجلهة اليمنى حني وصلت اآللة احلادة إىل 
القلب ومزقت بعض أجزاءه وهو اجلرح الذي أحدثه املدعى عليه ).....( 

حسب اعرتافه املصدق رشعًا.

رابعًا: التعليق عىل احلكم:

بتأمل وقائع الدعوى واحلكم يتبني للباحث أن القتل حصل باالشرتاك 
من  الصدر  أعىل  يف  بطعنه  قام  الذي  وهو   )....( عليه  املدعى  من  كل  بني 
اجلهة اليمنى وهو الذي تسبب يف قتله -حسب التقرير الطبي- فقد أصاب 

املجني عليه يف مقتل، فاستحق عقوبة القصاص.

بحث  -عند  املذكورين  الرشطني  عليه  ينطبق  فإنه  املمسك:  وأما 
املسألة-، ومها:
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). أنه أمسكه ملن يعلم أنه يريد قتله عمدًا عدوانًا »فإن اجلاين كان قاصدًا 
االعتداء بآلة حادة وتقتل غالبًا«))).

). وأيضًا القاتل ال يقدر عىل قتله إال باإلمساك من امُلعني له.

وقد حكمت الدائرة ناظرة القضية بام روي عن عيل بن أيب طالب وهو 
مذهب احلنابلة والظاهرية، وذلك بسجن املمسك حتى املوت عقوبة له عىل 
واهلل  املسألة.  يف  الثاين  القول  وهو  القاتل  قتله  حتى  عليه  للمجني  إمساكه 

أعلم.

الثاين: التطبيق 

أوالً: موضوع الدعوى:

بالرياض)))  اجلزائية  للمحكمة  املقدمة  الدعوى  موضوع  يتلخص 
عليهام  املدعى  عىل  احلرابة  حد  بإقامة  العام-  -النائب  املدعي  بمطالبة 
واحلكم عليهام بالعقوبة الواردة يف فقرة ))( من مادة )))( من نظام مكافحة 
6/7/8)))هـ  وتاريخ  امللكي رقم )م/39(  باملرسوم  الصادر  املخدرات 
لقاء حيازهتام ملا ضبط معهام من خمدرات بقصد التعاطي، ومنع املدعى عليه 

والعامة  الدائمة  واهليئة  العليا  القضائية  اهليئة  من  الصادرة  والقرارات  املبادئ  يف  جاء   (((
يف  »الرضب  نصه:  ما   )6(9( رقم  قرار  العليا،  واملحكمة  األعىل  القضاء  بمجلس 
اآللة  العلامء  أقام  وقد  باطني،  أمر  »القصد  نصه:  ما  رقم ))66(  وقرار  مقتل عمد«، 
املستعملة يف إزهاق الروح دلياًل وشاهدًا عىل القصد والنية، فمن استعمل آلة أعدت 

للقتل عامدًا، اعترب متعمدًا للقتل«.
تارخيه   ،)(0(0696((( الصك:  رقم  األوىل،  واحلدود  القصاص  دائرة   (((

0)/)/0)))هـ.
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املادة  من   )(( للفقرة  وفقًا  سجنه  عقوبة  تنفيذ  انتهاء  بعد  السفر  من  األول 
وفقًا  انتهاء عقوبة سجنه  بعد  اململكة  الثاين من  عليه  املدعى  وإبعاد   ،)(6(
بقرار  عماًل  التعزيرية  بالعقوبة  عليهام  واحلكم   )،(6( املادة  من   )(( لفقرة 
ورقم  9)/8/)3))هـ  وتاريخ  )م/)(  رقم  العليا  باملحكمة  العامة  اهليئة 
)8)/م( وتاريخ 3)/36/3))هـ لقاء تعاطيهام احلشيش املخدر وحبوب 
عىل  تسرتمها  لقاء  تعزيرية  بعقوبة  عليهام  واحلكم  املحظور،  األلربازوالم 

مصدر ما ضبط معهام من خمدرات.

ثانيًا: وقائع الدعوى:

تتلخص وقائع الدعوى فيام ييل:

). ادعى املدعي -النائب العام -قائاًل: إنه يف يوم 7)/0)/38))هـ 
عليه....  املجني  وصول  عن  األمنية  النقطة  من  رشطة....  مركز  تبلغ 
بالسالح األبيض )ساطور( وتويف  ملستشفى اإليامن متعرض لعدة رضبات 
وتم  متوينات.....  داخل  تم  االعتداء  أن  تبني  للموقع  وباالنتقال  الحقًا، 
الكامريا يف  التموينات، وبمعاينة تسجيل  مشاهدة دماء كثرية متصلة داخل 
سيارة  مشاهدة  تم  االعتداء،  حمل  التموينات  بجوار  يقع  الذي  العقار  حمل 
من نوع... تقف بالقرب من التموينات، وبعدها ينزل السائق املدعى عليه 
ويدخل  )ب(  عليه  املدعى  الراكب  ينزل  وبعدها  التموينات،  ويدخل  )أ( 
ثمَّ  ومن  السيارة،  خللف  ويذهب  املحل  من  السائق  خيرج  ثم  التموينات، 
التموينات،  ويدخل  ينزل  ثم  تقريبًا،  مرت  مسافة  هبا  ويتقدم  السيارة  يركب 
من  الراكب  خيرج  ثم  السيارة  ويركب  هاربًا  املركبة  قائد  خيرج  وبعدها 
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التموينات وبيده الساطور عليها آثار دم وهو مرسع نحو السيارة ثم يركب 
ويربان.

املثبتة لدعواه، وهي اعرتافاهتم املصدقة رشعًا  البينة  املدعي  ثم قدم   .(
بعد استجواب املدعى عليهام، ودور كل واحد منهم، وملخصها:

وقدره  مبلغًا  )ب(  عليه  املدعى  من  يطلب  كان  )أ(  عليه  املدعى  أن 
منه  وطلب  )ب(  عليه  املدعى  مع  تقابل  اجلمعة  ليلة  ويف  ريال،   3.000
هذا املبلغ ومل يستطع سدادها، واتفقا عىل أن يتقابال صباح اجلمعة من أجل 
رسقة أحد البقاالت وحتصيل املبلغ، فذهبا إىل التموينات وقام املدعى عليه 
فاشرتى  املشرتين،  من  أحد  بداخلها  يوجد  وهل  التموينات،  ص  بتفحُّ )أ( 
ماء بريال ثم خرج ثم دخل املدعى عليه )ب( ومعه ساطور داخل قميصه، 
ثم عاد املدعى عليه )أ( ودخل املحل، ثم قام بدفع املجني عليه، ثم شاهد 
املدعى عليه )ب( يرضبه ثالث مرات بالساطور، ثم قام هو بأخذ مبلغ مايل 
وجوال وبطاقتني شحن، وأثناء حماولة اهلرب قام املجني عليه بمسك قدمه 
اليرسى فقام املدعى عليه )ب( برضب املجني عليه عىل يديه بالساطور عدة 

مرات ثم خرجا من التموينات وركبا السيارة وهربا.

الرشعي رقم )3)))/س( بخصوص  الكيميائي  بالتقرير  ثبت  أنه   .3
املؤثرات  من  وممنوعة  خمدرة  حبوب  أهنا  عليهام:  املدعى  مع  ضبطه  تم  ما 
العقلية املحظورة املدرجة يف اجلدول األول فئة )أ( واجلدول الثاين فئة )ب( 
املرفقة بنظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية الصادرة بتعميم من هيئة 

الغذاء والدواء رقم )0)68)/ع( وتاريخ 0)/))/)3))هـ.
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وقد أثبت التقرير الطبي الرشعي النهائي رقم )))7):

جروح  هي  الظهر:  وإصابات  العلويني،  والطرفني  الرأس  إصابات 
منها  والبعض  العظام  يف  وكرس  بقطع  مصحوب  منها  البعض  قطعية، 
الرضب  عن  ناجتة  جروح  ومجيعها  الرضية،  اإلصابات  بصفات  مصحوب 

بأداة حافة حادة نسبيًا، مثل: الساطور، الفأس ونحوه.

يف  الرضية  القطعية  اجلروح  عن:  الناتج  الدموي  النزف  الوفاة:  سبب 
الرأس والطرف العلوي األيرس.

ويف  )ب(  عليه  املدعى  تظهر  التي  الكامريا  تسجيل  يف  املرئي  -التقرير 
يده ساطور.

). بعرضها عىل املدعى عليهام:

أجاب املدعى عليه )ب( قائاًل:

بالساطور،  عليه  املجني  رضبت  أين  عدا  صحيح  االعرتاف  يف  جاء  ما 
الصور  حمرض  يف  جاء  ما  وأما  الثاين،  هو  رضبه  فالذي  صحيح،  غري  فهذا 
فصحيح، فقد كان بيدي الساطور وبه آثار الدماء، لكني أخذته من املدعى 

عليه )أ(، واعرتايف املذكور كان بتهديد من املحقق.

وأجاب املدعى عليه )أ( قائاًل: ما جاء يف اعرتايف املصدق صحيح.

ثالثًا: احلكم:

جاء منطوق احلكم عىل املدعى عليهام:
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والصلب،  بالقتل  عليهام  املدعى  عىل  احلرابة  حد  بإقامة  احلكم  أوالً: 
واستند احلكم ملا ييل:

). إقرار املدعى عليهام يف جملس القضاء بام ورد يف حمرض إقراره املصدق 
رشعًا.

). ملا جاء يف التقرير الطبي للمجني عليه والذي تضمن أن وفاته بسبب 
اإلصابات يف الرأس.

يف  اإلكراه  وجود  عىل  موصلة  بينة  يقدم  مل  )أ(  عليه  املدعى  أن   .3
االعرتاف.

). مصادقة املدعى عليهام عىل صحة التسجيل املرئي.

أنه  إال   - عليه  املجني  قتل  يبارش  مل  -الذي  )ب(  عليه  املدعى  أن   .(
نص  والتي  ومشاركًا،  ردءًا  الفقهاء  ذكر  كام  يعدُّ  القضية  هذه  وصف  يف 
الفقهاء عليها يف باب احلرابة، حيث أنه قائد السيارة ودخل التموينات أوالً 
وقيامه بسلب العامل ورسقة مبالغ مالية وجوال وخروجه وقيامه باملراقبة، 

ومشاهدة للجاين وهو يرضب املجني عليه بالساطور.

ثانيًا: إيقاف النظر يف بقية العقوبات التعزيرية لكون القتل ييط بام دونه 
التعازير. من 

رابعًا: التعليق عىل احلكم:

بتأمل وقائع الدعوى واحلكم، يتبني للباحث أن االعتداء حصل من كال 
املدعى عليهام، فاألول: بالرضب بالساطور، واآلخر: بإعانته، وذلك بقيادة 
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اجلاين  مع  والتواطؤ  مالية  مبالغ  ورسقته  املحل  ومراقبة  وخروجه  السيارة 
بالساطور،  عليه  املجني  يرضب  وهو  بمشاهدته  عليه-  للمجني  القاتل   -
فيكون ردءًا يأخذ حكم املحارب، كم قال ابن قدامة هللا همحر: »وحكم الردء 
الردء  فيه  فاستوى  باملحاربة،  يتعلق  حكم  وأنه  املبارش..  حكم  القطاع  من 
املنعة  حصول  عىل  مبنية  املحاربة  ألن  وذلك  الغنيمة؛  كاستحقاق  واملبارش، 
بخالف  الردء،  بقوة  إال  فعله  من  املبارش  يتمكن  فال  واملنارصة،  واملعاضدة 
حق  يف  القتل  حكم  ثبت  منهم،  واحد  قتل  إذا  هذا،  فعىل  احلدود.  سائر 
جاز  املال،  بعضهم  وأخذ  بعضهم  قتل  وإن  مجيعهم.  قتل  فيجب  مجيعهم، 

وصلبهم«))). قتلهم 

مجاالً  منهم  اثنان  أخذ  لصوص  ثالثة  عن  هللا همحر  تيمية  ابن  وسئل 
َحَراِميًَّة  الثَّاَلَثُة  َكاَن  »إَذا  فأجاب:  الثالثة؟  تقتل  هل  ل،  اجلامَّ قتل  والثالث 
اْلَقْتَل  َبارَشَ  الَِّذي  َكاَن  َوإِْن  الثَّاَلَثُة؛  ُقتَِل  بِامُلَحاَرَبِة  امَلاَل  لَِيْأُخُذوا  اْجَتَمُعوا 

َواِحٌد ِمنُْهْم«))).

املغني البن قدامة )3/9))).  (((
الفتاوى الكربى البن تيمية )7/3))(، وقد جاء يف املبادئ والقرارات الصادرة من   (((
اهليئة القضائية العليا واهليئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء األعىل واملحكمة العليا، 
قرار رقم: )))3)( ص8)3: »يف احلرابة يستوي الردء واملبارش، أما يف التعزير فيكون 

عىل قدر حجم اجلريمة، وبشاعة وخطر ما يرتكبه كل واحد«.
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الخاتمة

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد:

بـ »اإلعانة عىل  املتعلقة  املسائل  املوجز أهم  البحث  تناولت يف هذا  فقد 
النتائج  وأبرز هذه  نتائج عدة،  إىل  اجلنايات واحلدود«، وتوصلت  اإلثم يف 

ما ييل:

1. اإلعانة هي: تسهيل فعل شء يشق ويعرس عىل املستعني وحده، فهي 
حتصل بإعداد طريق حتصيله من إعارة آلة، أو مشاركة بعمل البدن كاحلمل 

والقود، أو بقول كاإلرشاد والتعليم، أو برأي كالنصيحة.

2. اإلثم هو: ما يب التحرز منه رشعًا وطبعًا.

3. اإلعانة عىل اإلثم هي: املساعدة بفعل أمٍر مباٍح يف أصله، عىل ما ُمنع 
منه رشعًا يف غري حال الرضورة، بأي نوع كانت هذه املساعدة.

). حترم اإلعانة عىل اإلثم إذا كان يرتتب عىل اإلعانة الفعل املحرم بال 
الرشيعة وعىل  غالبًا معتربًا يف  أو ظنًا  واسطة، سواء كان وقوع ذلك قطعيًا 

ذلك دلت األدلة من الكتاب والسنة.

5. لإلعانة ضوابط إذا توفرت حرمت اإلعانة، وهي: أهلية املعني وأن 
يكون  وأن  الوقوع  غالب  أو  متحققًا  م  املحرَّ العمل  إىل  الفعل  إفضاء  يكون 
املعني  لعمل  الدافع  يكون  وأال  املحّرم  ارتكاب  املعان يف  بقصد  عاملًا  املعني 

هو حتقيق املصلحة الراجحة أو دفع املفسدة األكرب.

6. مما يدل عىل معرفة قصد املعان يف طلب اإلعانة: القرائن والتجربة.
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7. يرتتب عىل اإلعانة عىل اإلثم االشرتاك مع املعان يف الضامن واإلثم، 
والقود يف بعض األحوال.

8. املمسك للقاتل يشرتك معه يف القود واإلثم، برشطني:

أ( أن يمسكه ملن يعلم أنه يريد قتله ظلاًم وعدوانًا.

ب( أن يكون القاتل غري قادر عىل قتله إال بذلك اإلمساك.

9. الردء يف احلرابة: هو املعني لقاطع الطريق سواء كان ذلك بجاهه أو 
بتكثري السواد أو بتقديم أي عون هلم ولو مل يبارش قطع الطريق.

عىل  احلرابة  مبنى  ألن  احلرابة،  حد  يف  املبارش  حكم  الردء  يأخذ   .(0
حصول املنعة واملعاضدة واملنارصة وهي متحققة فيه.

واحلمد اهلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 
آله وصحبه وسلم تسلياًم كثريًا.
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قائمة المصادر والمراجع
األلباين، . ) الدين  نارص  حممد  السبيل،  منار  أحاديث  ختريج  يف  الغليل  إرواء 

املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية، )0))هـ.
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن . )

دار  احللو،  الفتاح حممد  عبد  د.  الرتكي،  اهلل  عبد  د.  احلنبيل، حتقيق:  امَلْرداوي 
هجر للطباعة والنرش، القاهرة، الطبعة األوىل، ))))هـ.

إعالم املوقعني عن رب العاملني، حممد بن أيب بكر بن أيوب املعروف بابن قيم . 3
اجلوزية، حتقيق: مشهور بن حسن آل سلامن، دار ابن اجلوزي للنرش والتوزيع، 

اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 3)))هـ.
إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان، حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية، . )

األوىل،  الطبعة  املكرمة،  مكة  الفوائد،  عامل  دار  شمس،  عزير  حممد  حتقيق: 
)3))هـ.

اإلرشاف عىل مذاهب العلامء، حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، حتقيق: . )
العربية  اإلمارات  اخليمة،  رأس  الثقافية،  مكة  مكتبة  األنصاري،  أمحد  صغري 

املتحدة، الطبعة األوىل، ))))هـ.
إدارة . 6 األفغاين،  الوفا  أبو  حتقيق:  احلنفي،  الشيباين  احلسن  بن  حممد  األصل: 

القرآن والعلوم اإلسالمية، كراتيش.
الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن . 7 الفروق، شهاب  أنواء  أنوار الربوق يف 

املالكي القرايف، عامل الكتب.
بن . 8 إبراهيم  بن  العابدين  زين  النعامن،  أيب حنيفة  والنظائر عىل مذهب  األشباه 

نجيم، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 00))هـ.
األشباه والنظائر: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي، دار الكتب . 9

العلمية، الطبعة األوىل، ))))هـ.
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بن . 0) عيل  حتقيق:  ِة،  اجلَْوِزيَّ َقيِّم  اْبن  َأيُّوب  ْبِن  بكر  أيب  بِن  حممد  الفَوائِِد،  َبَدائُع 
حمّمد العمران، دار عامل الفوائد، مكة املكرمة، الطبعة األوىل، ))))هـ.

بداية املجتهد وهناية املقتصد، أبو الوليد حممد بن رشد القرطبي، دار احلديث، . ))
القاهرة، تاريخ النرش: ))))هـ.

بيان الدليل عىل بطالن التحليل، أمحد بن عبد احلليم احلراين ابن تيمية، املكتب . ))
اإلسالمي، حتقيق: محدي عبد املجيد السلفي.

الكتب . 3) دار  احلنفي،  الكاساين  الدين  عالء  الرشائع،  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع 
الثانية، 06))هـ. العلمية، الطبعة 

امللقن . )) ابن  الكبري،  الرشح  يف  الواقعة  واآلثار  األحاديث  ختريج  يف  املنري  البدر 
مصطفى  حتقيق:  الشافعي،  أمحد  بن  عيل  بن  عمر  حفص  أبو  الدين  رساج 
والتوزيع،  للنرش  اهلجرة  دار  كامل،  بن  ويارس  سليامن  بن  اهلل  وعبد  الغيط  أبو 

الرياض، السعودية، الطبعة األوىل، ))))هـ.
احلنفي، . )) حممد  بن  إبراهيم  بن  الدين  زين  الدقائق،  كنز  رشح  الرائق  البحر 

املعروف بابن نجيم، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية.
اليمني . 6) العمراين  بن سامل  اخلري  أيب  بن  الشافعي، ييى  اإلمام  البيان يف مذهب 

األوىل،  الطبعة  جدة،  املنهاج،  دار  النوري،  حممد  قاسم  حتقيق:  الشافعي، 
))))هـ.

تفسري آيات أشكلت عىل كثري من العلامء، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، مكتبة . 7)
الرشد، حتقيق: عبد العزيز اخلليفة، الطبعة األوىل، 7)))هـ.

بن . 8) حممد  بن  إلبراهيم  األحكام،  ومناهج  األقضية  أصول  يف  احلكام،  تبرصة 
فرحون، دار النفائس، األردن، الطبعة األوىل، 9)))هـ.

العسقالين، مطبعة . 9) التهذيب، أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر  هتذيب 
دائرة املعارف النظامية، اهلند، الطبعة األوىل، 6)3)هـ.
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رجب . 0) بن  أمحد  بن  الرمحن  عبد  الدين  زين  الفوائد،  وحترير  القواعد  تقرير 
للنرش  عفان  ابن  دار  سلامن،  آل  حسن  بن  مشهور  عبيدة  أبو  حتقيق:  احلنبيل، 

والتوزيع، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 9)))هـ.
تفسري القرآن العظيم، أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري، حتقيق: سامي بن . ))

حممد سالمة، دار طيبة للنرش والتوزيع، الطبعة الثانية، 0)))هـ.
هتذيب اللغة، حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، حتقيق: حممد عوض مرعب، . ))

دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة األوىل، )00)م.
حمجن . 3) بن  عيل  بن  عثامن   ، ْلبِيِّ الشِّ وحاشية  الدقائق  كنز  رشح  احلقائق  تبيني 

األوىل،  الطبعة  القاهرة،  بوالق،  األمريية،  الكربى  املطبعة  احلنفي،  الزيلعي 
3)3)هـ.

التونسية . )) الدار  التونيس،  عاشور  بن  حممد  بن  الطاهر  حممد  والتنوير،  التحرير 
للنرش، تونس، )98)هـ.

دار . )) املالكي،  الغرناطي،  يوسف  بن  حممد  خليل،  ملخترص  واإلكليل  التاج 
الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 6)))هـ.

اإلسالمي، . 6) الغرب  دار  الرتمذي،  َسْورة  بن  عيسى  بن  حممد  الرتمذي،  جامع 
بريوت، لبنان، 996)م.

جامع البيان يف تأويل القرآن، حممد بن جرير، أبو جعفر الطربي، حتقيق: أمحد . 7)
حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 0)))هـ.

اجلامع ألحكام القرآن، حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح شمس الدين القرطبي، . 8)
حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املرصية، القاهرة، الطبعة 

الثانية، )38)هـ
أبو . 9) الشافعي -وهو رشح خمترص املزين-،  الكبري يف فقه مذهب اإلمام  احلاوي 

احلسن عيل بن حممد البرصي البغدادي، الشهري باملاوردي، حتقيق: عيل حممد 
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معوض، عادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة 
األوىل، 9)))هـ.

درر احلكام يف رشح جملة األحكام، عيل حيدر خواجه أمني أفندي، النارش دار . 30
اجليل، الطبعة األوىل، ))))هـ.

دار . )3 حجي،  حممد  حتقيق:  القرايف،  إدريس  بن  أمحد  الدين  شهاب  الذخرية، 
الغرب، بريوت، )99)م.

عابدين . )3 بن  عمر  بن  أمني  حممد  عابدين،  ابن  املختار:  الدر  عىل  املحتار  رد 
الدمشقي احلنفي، دار الفكر، بريوت، الطبعة الثانية، ))))هـ.

العريب . 33 الكتاب  دار  السجستاين،  األشعث  بن  داود سليامن  أبو  داود:  أيب  سنن 
بريوت، لبنان.

النسائي، دار املعرفة، بريوت، . )3 أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب  النسائي:  سنن 
لبنان، الطبعة األوىل، 8)))هـ.

الرسالة . )3 دار  القزويني،  يزيد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  ماجه  ابن  ماجه،  ابن  سنن 
العاملية، الطبعة األوىل، 30))هـ.

الرسالة، . 36 مؤسسة  الدارقطني،  عمر  بن  عيل  احلسن  أبو  الدارقطني،  سنن 
بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، ))))هـ.

مؤسسة . 37 النسائي،  شعيب  بن  أمحد  الرمحن  عبد  أبو  للنسائي،  الكربى  السنن 
الرسالة، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، ))))هـ.

السنن الكربى للبيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي، جملس دائرة . 38
املعارف العامنية بحيدر آباد الدكن، اهلند، الطبعة األوىل، ))3)هـ.

الرساج الوهاج عىل متن املنهاج، حممد الزهري الغمراوي، النارش دار املعرفة . 39
للطباعة والنرش، بريوت.
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العبيكان، . 0) دار  النارش  احلنبيل،  الزركيش  اهلل  عبد  بن  حممد  الزركيش،  رشح 
الطبعة األوىل، 3)))هـ.

الرشح الكبري، شمس الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة . ))
دار  احللو،  حممد  الفتاح  عبد  د.  الرتكي،  اهلل  عبد  د.  حتقيق:  احلنبيل،  املقديس 

هجر للطباعة والنرش، القاهرة، الطبعة األوىل، ))))هـ.
صحيح البخاري، حممد بن إسامعيل أبو عبد اهلل البخاري، دار طوق النجاة، . ))

بريوت، الطبعة األوىل، ))))هـ.
دار . 3) النيسابوري،  القشريي  احلجاج  بن  مسلم  احلسني  أبو  مسلم،  صحيح 

اجليل، بريوت مصورة من الطبعة الرتكية املطبوعة يف استانبول سنة )33)هـ.
قيم . )) ابن  أيوب  بن  بكر  أيب  بن  حممد  الرشعية،  السياسة  يف  احلكمية  الطرق 

اجلوزية، حتقيق: نايف بن أمحد احلمد، دار عامل الفوائد، مكة املكرمة، الطبعة 
األوىل، 8)))هـ.

احلموي . )) مكي  حممد  بن  أمحد  والنظائر،  األشباه  رشح  يف  البصائر  عيون  غمز 
احلنفي، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، )0))هـ.

الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أمحد بن عبد الرمحن . 6)
بن حممد البنا الساعايت، دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة الثانية.

ة، دمشق الطَّبعة . 7) ، دار الفكر، سوريَّ َحْييِلّ الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتُه، أ. د. َوْهَبة الزُّ
ابعة. الرَّ

حممد . 8) املرداوي،  سليامن  بن  عيل  الدين  لعالء  الفروع  تصحيح  ومعه  الفروع 
الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  حتقيق:  مفلح،  بن 

األوىل، ))))هـ.
قواعد األحكام يف مصالح األنام، عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم، حتقيق: . 9)

طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، طبعة ))))هـ.
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القواعد، حممد بن عبد املؤمن املعروف بـ »تقي الدين احلصني« دراسة وحتقيق: . 0)
البصييل،  حسن  بن  حممد  بن  جربيل  د.  الشعالن،  اهلل  عبد  بن  الرمحن  عبد  د. 
الطبعة  السعودية،  العربية  اململكة  الرياض،  والتوزيع،  للنرش  الرشد  مكتبة 

األوىل، 8)))هـ.
الفقهية، يوسف بن احلسن بن عبد اهلادي احلنبيل، . )) القواعد الكلية والضوابط 

حتقيق: جاسم الدورسي، دار البشائر اإلسالمية، الطبعة األوىل، ))))هـ.
كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس البهويت احلنبيل، دار الكتب . ))

العلمية.
عالء . 3) حممد،  بن  أمحد  بن  العزيز  عبد  البزدوي،  أصول  رشح  األسار  كشف 

الدين البخاري احلنفي، دار الكتاب اإلسالمي.
احلنبيل، . )) املقديس  اجلامعييل  قدامة  اهلل  أبو حممد عبد  اإلمام أمحد،  فقه  الكايف يف 

دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، ))))هـ.
القرطبي . )) النمري  الرب  عبد  بن  اهلل  عبد  بن  يوسف  املدينة،  أهل  فقه  يف  الكايف 

العربية  اململكة  الرياض،  احلديثة،  الرياض  مكتبة  ماديك،  حممد  حتقيق: 
السعودية، الطبعة الثانية، 00))هـ.

احلسيني . 6) بن موسى  أيوب  اللغوية،  والفروق  املصطلحات  الكليات معجم يف 
الكفوي، حتقيق: عدنان درويش، حممد املرصي، مؤسسة الرسالة، بريوت.

الثالثة، . 7) الطبعة  دار صادر، بريوت،  بن منظور،  بن مكرم  العرب، حممد  لسان 
))))هـ.

القايض . 8) ابن  عيل  بن  حممد  والعلوم،  الفنون  اصطالحات  كشاف  موسوعة 
نارشون،  لبنان  مكتبة  دحروج،  عيل  د.  حتقيق:  التهانوي،  احلنفي  الفاروقي 

بريوت، الطبعة األوىل، 996)م.
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املغريب، . 9) الطرابليس  حممد  بن  حممد  خليل،  خمترص  رشح  يف  اجلليل  مواهب 
عيني املالكي، دار الفكر، الطبعة الثالثة، ))))هـ. املعروف باحلطاب الرُّ

املنهاج، . 60 دار  اإلسالمي،  املكنز  مجعية  حنبل،  بن  حممد  بن  أمحد  أمحد،  مسند 
الطبعة األوىل، )3))هـ.

موطأ مالك، مالك بن أنس، مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعامل اخلريية . )6
واإلنسانية، أبو ظبي، اإلمارات، الطبعة األوىل، ))))هـ.

اإلسالمي، . )6 املكتب  الصنعاين،  مهام  بن  الرزاق  عبد  الرزاق،  عبد  مصنف 
بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 03))هـ.

جمموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، . 63
املصحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع  قاسم،  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  حتقيق: 

الرشيف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، 6)))هـ.
الرازي، حتقيق: عبد السالم . )6 اللغة، أمحد بن فارس بن زكرياء  معجم مقاييس 

حممد هارون، دار الفكر، 399)هـ.
منتهى اإلرادات، تقي الدين حممد بن أمحد الفتوحي احلنبيل الشهري بابن النجار . )6

حتقيق د. عبد اهلل الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 9)))هـ.
والعامة . 66 الدائمة  واهليئة  العليا  القضائية  اهليئة  من  الصادرة  والقرارات  املبادئ 

بوزارة  البحوث  مركز  إصدار  العليا،  واملحكمة  األعىل  القضاء  بمجلس 
العدل، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 38))هـ.

املدخل الفقهي العام، مصطفى أمحد الزرقا، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، . 67
))))هـ.

الكويتية، . 68 األوقاف  وزارة  الزركيش،  الدين  بدر  الفقهية،  القواعد  يف  املنثور 
الطبعة الثانية، )0))هـ.
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املستدرك عىل الصحيحني، اإلمام احلافظ أبو عبد اهلل احلاكم النيسابوري، دار . 69
املعرفة، بريوت، لبنان.

املدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين، دار الكتب العلمية، . 70
الطبعة األوىل، ))))هـ.

السعودية، . )7 جدة،  القبلة،  دار  شيبة،  أيب  بن  بكر  أبو  شيبة،  أيب  البن  املصنف 
الطبعة األوىل، 7)))هـ.

الظاهري، . )7 القرطبي  األندليس  حزم  بن  بن سعيد  أمحد  بن  باآلثار، عيل  املحىل 
دار الفكر، بريوت.

مري . 73 بن  رشف  بن  ييى  زكريا  أبو  احلجاج،  بن  مسلم  صحيح  رشح  املنهاج 
النووي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة الثانية، )39)هـ.

املوافقات، إبراهيم بن موسى بن حممد الشاطبي، حتقيق: مشهور بن حسن آل . )7
سلامن، دار ابن عفان، الطبعة األوىل، 7)))هـ.

حممد . )7 القادر،  عبد  حامد  الزيات،  أمحد  مصطفى،  إبراهيم  الوسيط،  املعجم 
النجار، دار الدعوة، حتقيق: جممع اللغة العربية.

الكويت، . 76 اإلسالمية،  والشئون  األوقاف  وزارة  الكويتية،  الفقهية  املوسوعة 
الطبعة الثانية، 7)))هـ

دار . 77 احلنفي،  الرسخيس  األئمة  شمس  سهل  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  املبسوط، 
املعرفة، بريوت، ))))هـ.

الدمشقي . 78 ثم  املقديس  اجلامعييل  قدامة  بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  حممد  أبو  املغني، 
احلنبيل، مكتبة القاهرة، 388)هـ.

الزيلعي، . 79 حممد  بن  يوسف  بن  اهلل  عبد  حممد  اهلداية،  ألحاديث  الراية  نصب 
الطبعة  لبنان،  بريوت،  والنرش،  للطباعة  الريان  مؤسسة  عوامة،  حممد  حتقيق: 

األوىل، 8)))هـ.
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دار . 80 الصبابطي،  الدين  عصام  حتقيق:  الشوكاين،  عيل  بن  حممد  األوطار،  نيل 
احلديث، مرص، الطبعة األوىل، 3)))هـ.

اهلداية يف رشح بداية املبتدي، عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل املرغيناين، حتقيق: . )8
طالل يوسف، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.




