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ABSTRACT  

This research investigates the issue of cooperation in unrighteousness and 

aggression. The research investigates the different kinds and opinions on this 

cooperation and also investigates the different controversial discussions and uses 

regarding the research topic investigated. Also, the research examines how the 

difference is in some types of this cooperation, and investigates the evidence, 

proofs and discussions between the two controversial parties, regarding the most 

correct opinion, which is supported by very convincing evidence. The study 

concludes that there is no one conclusive judgement pertaining to various types 

of cooperation in doing sin; instead the judgement will differ from one case to 

another based on several issues and restrictions that will influence the judgment 

on either the case can be regarded as “assisting in doing sins” or not. 

Keywords: cooperation, unrighteousness, sin, aggression. 
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 امللخص

 

هذه املقالة عبارة عن دراسة فقهية ملسألة التعاون على اإلمث والعدوان، من حيث املفهوم، وبيان صوره املختلفة، 
احلكم، وللتعاون صور متفق : وجوب فرز الصور ملعرفة إىلوذكر األدلة مع بيان الراجح، وقد َخُلَص هذا البحث 

وقوع املعصية مع عدم العلم واملعرفة إبرادة وقوع املعصية، وعدم القصد يف  -1عليها تتمثل يف أربعة صور، وهي:
وقوع املعصية مع العلم  -3وقوع املعصية مع العلم واملعرفة إبرادة وقوعها، مع القصد يف حصوهلا،  -2حصوهلا. 

وقوع املعصية مع القصد يف حصوهلا، مع  -4عدم القصد يف حصوهلا، يف ضرٍر متعٍد.  واملعرفة إبرادة وقوعها، مع
عدم املعرفة إبرادة وقوعها. وله صورة خمتلف فيها وتتمثل يف وقوع املعصية مع العلم واملعرفة إبرادة وقوعها، مع عدم 

ا ليس هلا حكم واحد، أو حالة القصد يف حصوهلا، يف ضرٍر غري متعد. وقد ثبت أن هذه الصورة من التعاون أهن
واحدة، وإمنا ختتلف حبسب ما يصاحبها أو يعرتيها من مسائل وضوابط تؤثر يف احلكم عليها ما بني دخوهلا يف 

 مسمى اإلعانة على اإلمث، أو ال.

 التعاون، اإلمث، العدوان. كلمات مفتاحية:
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 مقدمة

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن وااله. 

 أما بعد:

فإن مسألة التعاون على اإلمث والعدوان من املسائل املشكلة من حيث حتديد ماهيته، وصوره، ذلك أنه إذا محل 
على الناس، بل قد يصيب احلضارة اإلنسانية  التعاون على املعىن العام فسيكون األمر يف ضيق ومشقة وحرج كبري

ابلتوقف والشلل، حيث أن أكثر االخرتاعات والصناعات يستخدمها بعض الناس يف الشر، بل إن الفرد الواحد 
قد يستخدم هذه السلعة يف اخلري اترة، ويف الشر اترة، كاهلاتف، والسيارة، واالنرتنت، وحىت السيف، والسكني، 

ن أن يستوعبها احلصر، فعلى املعىن العام للتعاون تكون هذه األشياء يف مقام املنع، مما ال يقوله وغريها ممن ال ميك
عاقل، وهذا مما حدا ابلباحث أن ينظر يف معىن التعاون على اإلمث، وما هي صوره من خالل الكتاب والسنة وأقوال 

 يف هذه الدراسة.العلماء السابقني، مع ذكر أدلة كل رأي ومناقشتها، و ذكر الراجح 

 أهداف الدراسة

 _ التعريف ابلتعاون على اإلمث والعدوان. 

 _ توضيح الصور املتفق عليها، والصور املختلف فيها بني العلماء.

 _ إبراز الصورة املختلف فيها بني العلماء وأدلتهم، والرتجيح بينها.

 منهجية الدراسة

، حيث سيذكر الباحث أقوال العلماء من مصادرها الرئيسة، مث ومنهجية هذه الدراسة هو املنهج الوصفي التحليلي
مناقشتها والرتجيح بينها. وكذلك اآلايت، واألحاديث من مصادرها فإن كان احلديث يف الصحيحني أو يف أحدمها، 
اكتفيت ابلعزو إليهما، وإن كان يف غريمها، ذكرت املصدر مع ذكر احلكم على درجة احلديث من انحية الصحة 

 الضعف عن أحد العلماء أو احملققني. أو
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 الدراسات السابقة

لقد لفت نظر الباحث خلو املكتبة العربية من حبوث ودراسات حول التعاون على اإلمث والعدوان قائمة به، وكذلك 
املكتبات اليت على مواقع األنرتنت، ومل أقف على شيء من ذلك، وإمنا جاء يف ثنااي الكتب الفقهية للمذاهب، 

 وبعض الدراسات الشاملة، وبعض البياانت، والفتاوى، وكلها مل توِف املوضوع حقه يف نظر الباحث، ومنها:

، طباعة ذات 2م، ط 1983ه، 1404وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت، _ املوسوعة الفقهية، 
، وكان تناوهلا ملوضوع 200إىل صفحة  195، من صفحة 5السالسل، الكويت. وتطرقت ملوضوع اإلعانة يف ج 

 اإلعانة خمتصرا  

، مؤسسة النشر اإلسالمية التابعة جلماعة املدرسني بقم ري عبدالفتاح احلسيين املراغيم العناوين الفقهية : _
 .568إىل صفحة  564من صفحة  1ه ، بدون طبعة. وذكر الكاتب موضوع اإلعانة يف ج 1417،

( حتقيق : مهدي املهريزي 372إىل هناية اجلزء  1/359ي البجنوردي ، )حممد حسن املوسو  _ القواعد الفقهية ،
ه. 1414،  1، حممد حسني الدراييت ، مطبعة اهلادي ، مبساعدة وزارة الثقافة واالرشاد اإلسالمي، قم إيران ، ط 

ابط اإلعانة وقد تناول موضوع اإلعانة على اإلمث والعدوان ، وذكر بعض االستفسارات وأجوبتها ، وبعضا  من ضو 
 على اإلمث والعدوان.

 خطة الدراسة

 تتكون الدراسة من مقدمة ومبحثني:

 املبحث األول: تعريف التعاون على اإلمث والعدوان.

 املبحث الثاين: صور التعاون على اإلمث، وأقوال العلماء فيه.
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. 254، 2/253، حتقيق مهدي املخزومي و ابراهيم السامرائي، )لبنان ، بريوت ، دار ومكتبة اهلالل، د ط، د خ( العنياخلليل بن أمحد الفراهيدي،  1

، حتقيق عبدهللا علي الكبري، حممد أمحد حسب هللا، هاشم حممد الشاذيل، ) مصر ، القاهرة ، دار املعارف، لسان العربحممد بن مكرم بن علي بن منظور، 
حتقيق مصطفى حجازي، )الكويت، اجمللس الوطين للثقافة  اتج العروس،وما بعدها. حممد بن املرتضى الزبيدي،  35/3179ه( 1401د جديدة، 

، اشراف حممد نعيم العرقسوسي، القاموس احمليطوما بعدها. حممد بن يعقوب الفريوز أابدي،  429 /35م( 2001ه ،  1421 1والفنون واآلداب، ط 
 .1217م( 2005ه ، 1426 8الرسالة، ط)لبنان ، بريوت ، مؤسسة 

، حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد وآخرون، )لبنان ، بريوت ، دار الكتب شرح شافية ابن احلاجبرضي الدين حممد بن احلسن اإلسرتاابذي،   2
، حتقيق طه وين على ألفية ابن مالكحاشية الصبَّان على شرح األمشوما بعدها. حممد بن علي الصبَّان،  1/96م( 1982ه ، 1402العلمية، د ط 

ف، تعليق حممد بن شذى العرف يف فن الصر. أمحد بن حممد احلمالوي، 4/343عبدالرؤوف سعد، )مصر ، القاهرة ، املكتبة التوقيفية، د ط، د خ( 
 . 79،  78م( 2005، 1لنشر والتوزيع، طعبداملعطي ، وختريج أبو االشبال حممد بن سامل املصري، ) السعودية ، الرايض ، دار الكيان للطباعة وا

 املبحث األول: تعريف التعاون على اإلمث والعدوان.

 تعريف التعاون لغة واصطالحا . املطلب األول:

التعاون لغة: التعاون مشتق من اإلعانة، واإلعانة: من العون وهو اسم مبعىن الظهري واملساعد على األمر، والواحد 
ُعونَة  واالثنان واجلمع واملؤنث فيه سواء، وعوين وأعوان: اسم للجمع أيضا .

َ
َعانة وامل

َ
ْعُونَة واالسم أيضا : الَعْون وامل

َ
وامل

ُعون.
َ
 وامل

ُعونة وحسنها للناس. واستعنت بفالن 
َ
وتعاونوا على واعتونوا: أعان بعضهم بعضا ، وتقول: رجل ِمْعوان: كثري امل

 1فأعانين وعاونين.

التعاون اصطالحا : وأما التعاون يف االصطالح فلم جيد الباحث تعريفا  خاصا  به عند أحد من العلماء، حبيث -
 العلماء يستخدموهنا ابملعىن اللغوي، وهذه حماولة من الباحث للتعريف ابلكلمة اصطالحا :    ُوِجَد أن

 فالتعاون هو: املساعدة بني طرفني أو أكثر، أو من طرٍف آلخر على أمر ما. 

اعل، وقد ُأِخَذ هذا التعريف من معىن الكلمة يف اللغة ومن انحية البنية الصرفية هلا حيث إن: عاون: على وزن ف
ووزن فاعل أييت ملعىن التشارك بني اثنني فأكثر، فيُ ْنَسب للبادئ نسبة الفاعلية، واآلخر نسبة املفعولية، وإذا كان 

  2كمشى ومشيت، صار هبذه الصيغة متعداي  فتقول: ماشيته. وهلا معاٍن أخرى.  أصل الفعل الزما  
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، شذى العرف( . احلمالوي ، 4/343، مرجع سابق ، )حاشية الصبَّان( . الصبَّان، 102،  1/101، مرجع سابق )شرح الشافيةاالسرتاابذي ،   3

  ( .82مرجع سابق )
 ( .1/101، مرجع سابق ، )شرح الشافيةاالسرتاابذي ،   4
( حيث قال:" وذكر انس عن األخفش _ وال 61 1/60" مرجع سابق )معجم مقاييس اللغةونسب هذا القول إىل األخفش اإلمام أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكراي الرازي يف "   5

[..، فإن كان هذا صحيحا  فهو القياس ألهنا توقع 33مث "]األعراف:أعلم كيف صحته _ أن اإلمث اخلمر وعلى ذلك فسر قوله تعاىل "قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإل
( "كذا يف العباب والصحاح ، وقول اجلوهري : وقد يسمى اخلمر إمثا  ، يشري إىل ما حققه ابن 185و 31/184صاحبها يف اإلمث " أنتهى. وقال الزبيدي صاحب التاج ، مرجع سابق )

 مية اخلمر إمثا  وجعله من اجملاز ، وأطال يف رد كونه حقيقة ، نقله شيخنا . " أنتهى.األنباري ، وقد أنكر ابن األنباري تس
وما بعدها ( . ابن فارس ، 184 /31، مرجع سابق )التاج( . الزبيدي ، 1074، مرجع سابق )القاموس احمليط( . الفريوز أابدي ، 250/ 8، مرجع سابق )لعنيالفراهيدي ، ا  6

 وما بعدها ( . 2846/  32، مرجع سابق )لسان( . ابن منظور ، ال61  1/60بق )، مرجع سامقاييس اللغة
 . 40، حتقيق عدانن درويش، حممد املصري، )لبنان، بريوت، مؤسسة الرسالة، د ط، د خ( )املكتبة الشاملة( الكلياتأبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي،   7

ريك بني اثنني فأكثر، ويكون كل منهما فاعل يف وتعاون: على وزن تفاعل، وهذا الوزن تفاعل أييت أيضا  للتش
اللفظ، مفعوال  يف املعىن، وليس كعاون املتقدم، ولذلك إذا كان فاعل متعداي  الثنني، صار هبذه الصيغة متعداي  

 3لواحد كجاذب زيُد عمروا  ثواب ، وإذا كان متعداي  لواحد صار الفعل الزما  كخاصم زيد عمروا ، وختاصم زيد وعمرو.

بل قال االسرتاابذي: " اعلم أنه ال فرق من حيث املعىن بني فاعل وتفاعل يف إفادة كون الشيء بني اثنني فصاعدا 
 "4. 

 تعريف اإلمث لغة واصطالحا . املطلب الثاين:

متأخرة،  تعريف اإلمث لغة: َأمَثَ: اهلمزة والثاء وامليم، تدل على أصل واحد، وهو البطء والتأخر، يقال انقة آمثة أي -
 واإلمث مشتق من ذلك، ألنه بطيء عن اخلري ومتأخر عنه. 

واإلمث: ابلكسر الذنب أو أن يعمل ما ال حيل له، وأتمث الرجل: اتب من اإلمث واستغفر منه، وهو على السلب كأنه 
أي جتنبا لإلمث، سلب ذاته اإلمث ابلتوبة واالستغفار أو رام ذلك هبما. ويف حديث معاذ: فأخرب هبا عند موته أتمثا 

، ومجع اإلمث آاثم، ال يكسر على غري 5واإلمث: القمار، وهو أن يهلك الرجل ويذهب ماله، وقد تسمى اخلمر إمثا  
ذلك. وأمث فالن، ابلكسر، أيمث إمثا ومأمثا أي وقع يف اإلمث، فهو آمث وأثيم وأثوم أيضا. وأمثه هللا يف كذا أيمثه، وأيمثه 

َُه أَتْثيما : قال له : أمثَْت.أي عده عليه إمثا فهو م  أثوم وآمَثَُه : أْوقَ َعُه فيه . وأمثَّ

ؤامثُِ 
ُ
م  واألثيمة: الكذَّاب والفاجر كاألَثُوِم وكثْ رَة رُكوب االثِيم كاألثيَمة. والتأثِيُم: االمْثُ. وامل : الذي واألَثِيُم  واأَلاثا

 .6 َيْكذب يف السَّرْي 

تعريفات العلماء لإلمث لكنها متقاربة املعىن وتدل على أن اإلمث هو: الذنب  تعريف اإلمث اصطالحا : اختلفت-
 . 7الذي يستحق العقوبة عليه، وال يصح أن يوصف به إال احملرم 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 2, NO: 3, 2016           

 
 101 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           
الكليات، مرجع  . وانطر أيضا  الكفوي،233م( 1998، حتقيق حممد إبراهيم سليم، )مصر، القاهرة، دار العلم والثقافة، د ط، فروق اللغويةالاحلسن بن عبدهللا بن سهل العسكري،   8

 (.40سابق )
أمحد فرج، )مصر، القاهرة، معهد ، حتقيق عبدالستار احملكم واحمليط االعظموما بعدها ( . علي بن امساعيل بن ِسيَدة،  213 /2، مرجع سابق )العنيالفراهيدي ،   9

وما بعدها  2846 /32، مرجع سابق )اللسان(. ابن منظور،  5 /39، مرجع سابق )التاج وما بعدها. الزبيدي، 2/226م( 2003ه ، 1424 2املخطوطات العربية، ط
 ( 1309ط مرجع سابق )احملي القاموسوما بعدها ( . الفريوز أابدي،  249/ 4، مرجع سابق )مقاييس اللغة(. ابن فارس، 

 ( . 584، مرجع سابق )الكلياتالكفوي،   10
 . 9/490م( 2000ه  1420 1، حتقيق أمحد حممد شاكر، )لبنان، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط جامع البيان يف أتويل القرآنانظر : حممد بن جرير بن يزيد الطربي،   11

ومن املالحظ يف معىن اإلمث من خالل تتبع آايت القرآن الكرمي أنه حيصل بسبب العمد والقصد، ويكون سببا  
َا ِإمْثُُه َعَلى الَِّذيَن }الستحقاق العقوبة سواء بظلم النفس أو ظلم الغري. كقوله تعاىل:  َعُه فَِإمنَّ َلُه بَ ْعَد َما مسَِ َفَمْن َبدَّ

ُلونَُه ِإنَّ اّللََّ  يٌع َعِليمٌ يُ َبدِا ُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقنطَار ا َفاَل : }[، وقوله181]البقرة:{ مسَِ  َوِإْن أََردُّتمُ اْسِتْبَداَل َزْوٍج مََّكاَن َزْوٍج َوآتَ ي ْ

ئ ا أأََتُْخُذونَُه بُ ْهَتاان  َوِإمْثا  ممِبينا ذكرانه، ولذلك قال  [، وغريها من اآلايت اليت تفيد ما20]النساء:{ أَتُْخُذوْا ِمْنُه َشي ْ
 .8العالمة أبو هالل العسكري "ال يكون اإلمث إال تعمدا "

 تعريف العدوان لغة واصطالحا . املطلب الثالث:

تعريف العدوان لغة: وأصل كلمة عدوان عدا يعدو عدوا  وعدواا ، مثقلة  ، وَعداء  وُعْدواان  ابلضم والكسر : وهو -
 ي له أن يقتصر عليه. وعدا طورَه، وعدا قدرَه، أي: جاوز ما ليس له.التعداي يف األمر، وجتاوز ما ينبغ

 والِعْدوان واالعتداء والِعَداء، والُعْدوى ابلضم، والتعداي: الظمْلُم الرباح.

. والِعدوى ابلكسر : هو اجملاوز يف االخالل ابلعدالة ، فهو عاد. وأصل لضم : هو الظلم اجملاوز يف القدروالُعدوى اب
 له جماوزة احلد والقدر واحلق. هذا ك

وأيضا  الَعْدَوى: النصرة واملعونة، وكذلك طََلُبَك إىل الوايل ليُ ْعِدَيَك على َمْن ظََلَمَك ، أي ينتقم منه، وأعداه عليه: 
 نَصرَه وأعانه.

ليه فأعانين. وأعداه: واستعداه: استنصره واْستعانه ، ويقال أْستَ ْعَدْيُت األمري على فالن فأْعَداين" أي استعنت به ع
 .9قوَّاه وأعانه.  وَعْدوان: اسم قبيلة 

، أو هو جماوزة ما فرضه هللا 10تعريف العدوان اصطالحا : هو جتاوز املقدار املأمور به ابالنتهاء إليه والوقوف عنده-
 . 11على الناس يف أنفسهم ويف غريهم ، وجماوزة ما حده هللا يف الدين
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، حتقيق هند بنت حممد بن زاهد سردار، )السعودية، جامعة أم القرى، كلية الدعوة لتفسريسني بن حممد الراغب االصبهاين، ا(. أبو القاسم احل9/491، مرجع سابق )التفسريالطربي،  12

يف حممد، حتقيق عبد السالم عبد الشااحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، . أبو حممد عبد احلق بن عطية األندلسي، 261،  4/260م( 2001ه  1422 1وأصول الدين، ط 
، حتقيق عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، اجلامع ألحكام القرآن. أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب، 2/150م( 1993ه  1413 1)لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، ط

، )لبنان، بريوت، دار روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، (. شهاب الدين حممود شكري االلوسي7/269م( 2006ه  1427 1)لبنان، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط
 . وغريهم. 6/57إحياء الرتاث، د ط، د خ( 

 . 13، حتقيق حممد مجيل غازي، )السعودية، جدة، مكتبة املدين، د ط، د خ( )املكتبة الشاملة( الرسالة التبوكيةحممد بن أيب بكر بن أيوب بن قيم اجلوزية،   13

 تعريف التعاون على اإلمث والعدوان مركبا :  املطلب الرابع:

، ومؤداها اىل أن: "االمث والعدوان يف 12مل ختتلف عبارات العلماء يف تعريف اإلمث والعدوان عند اجتماعهما كثريا  
، جانب النهي نظري: الرب والتقوى يف جانب االمر والفرق بني االمث والعدوان كالفرق ما بني حمرم اجلنس وحمرم القدر

فاإلمث ما كان حراما جلنسه، والعدوان ما حرم لزايدة يف قدر وتعدي ما أابح هللا منه، فالزان واخلمر والسرقة وحنوها: 
، وكذلك ابتداء االعتداء على الناس، 13إمث. ونكاح اخلامسة واستيفاء اجملين عليه أكثر من حقه وحنوه عدوان"

 : إن التعاون على اإلمث والعدوان هو: إذا ، فيمكن القول. وظلمهم وأخذ حقوقهم عدوان

 املساعدة والنصرة فيما بني الناس على ترك ما أمر هللا به، أو الوقوع فيما هنى هللا عنه.

 املبحث الثاين: صور التعاون على اإلمث، وأقوال العلماء:

رها املتفق عليها واملختلف وحىت ميكن معرفة اإلعانة على اإلمث، ودراستها، ينبغي أوال  تصور املسألة، ومعرفة صو 
 فيها، ومبعرفتها يتم حتديد نطاق البحث، ويسهل حينئذ معرفتها، وهذه الصور كالتايل: 

_ وقوع املعصية مع عدم العلم واملعرفة إبرادة وقوعها، وعدم وجود القصد يف حصوهلا، مثاله شخص ابع عنبه 1
 صول اخلمر، وكذلك ليس يف نية البائع وقوع اخلمر. أو عصريه ملتخذه مخرا، وهو ال يعلم أن املشرتي مريد ح

_ وقوع املعصية مع العلم واملعرفة إبرادة وقوعها، مع وجود القصد يف حصوهلا، مثاله كما يف املثال السابق لكن 2
 بعكسه وهو وجود القصد من البائع بوقوع اخلمر، مع علمه إبرادة املشرتي ابختاذه مخرا . 

دم العلم واملعرفة إبرادة وقوعها، مع وجود القصد يف حصوهلا، مثاله كما يف السابق لكن _ وقوع املعصية مع ع3
 مع عدم معرفة البائع أبن املشرتي هل سيتخذه مخرا  أم ال.
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. موسى بن زكراي بن ابراهيم 4/378، حتقيق طالل يوسف ) لبنان ، بريوت ، دار إحياء الرتاث، د خ( اهلداية شرح البدايةعلي بن أيب بكر بن عبداجلليل أبو احلسن املرغيناين،   14

. أبو حممد موفق الدين عبدهللا بن 6/391م( 1992ه 1412 2ار الفكر ط_ ، )لبنان ، بريوت ، دالدر املختار شرح تنوير االبصار _ويليه رد احملتار البن عابدين احلصفكي، 
. عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان بن أمحد املرداوي، 4/168م( 1968ه 1388، ) مصر ، القاهرة ، مكتبة القاهرة، د ط ، ملغينأمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي، ا

. حيىي أيب 4/315م( 1997ه 1418 1ابوعبدهللا حممد حسن حممد حسن امساعيل الشافعي، )لبنان ، بريوت ، دار الكتب العلمية، ط ، حتقيقإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالفا
ين حيىي بن شرف . حميي الد5/121م( 2000ه 1421 1، حتقيق قاسم حممد النوري، )السعودية ، جدة ، دار املنهاج، طالبيان يف مذهب اإلمام الشافعياخلري بن سامل العمراين، 

. أبو سعيد عبدالسالم سحنون بن سعيد بن حبييب 9/432، حتقيق حممد جنيب ابراهيم املطيعي، ) السعودية ، جدة ، مكتبة اإلرشاد، د ط، د خ( اجملموع شرح املهذبالنووي، 
، حتقيق حممد حجي وآخرون، )لبنان ،  البيان والتحصيلأمحد بن رشد ، . حممد بن 3/523م( 1994ه 1415 1، )لبنان ، بريوت ، دار الكتب العلمية، ط ملدونةالتنوخي ، ا

، )لبنان ، بريوت ، دار الفكر، د ط، د خ( )املكتبة الشاملة( حمللى. أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم، ا18/613م( 1988ه 1408 2بريوت ، دار الغرب اإلسالمي، ط
 . وغريها. 12/377

. حممد بن علي بن 3/60م( 2006ه 1427،  1، )السعودية ، الرايض ، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، طسبل السالم شرح بلوغ املراماألمري الصنعاين، حممد بن إمساعيل بن   15
 . 8/457م( )املكتبة الشاملة( 1973،  1، )لبنان ، بريوت ، دار اجليل، طنيل األوطار شرح منتقى األخبارحممد الشوكاين، 

 .4/374ه()املكتبة الشاملة( 1397 1، ) بدون مكتبة، ط حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنعع السابقة وايضا  عبدالرمحن بن حممد بن قاسم ، املراج  16
 . 3/5م( 1997ه  1417 1، حتقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، )مصر، القاهرة، دار ابن عفان، طملوافقاتابراهيم بن موسى بن حممد الشاطيب، ا  17

_ وقوع املعصية مع العلم واملعرفة إبرادة وقوعها، مع عدم وجود القصد يف حصوهلا يف ضرر متعٍد، مثاله بيع 4
 ب أو يف زمن الفتنة ألهل الفتنة.السالح ألهل احلر 

_ وقوع املعصية مع العلم واملعرفة إبرادة وقوعها، مع عدم وجود القصد يف حصوهلا يف ضرر غري متعٍد، مثاله ابئع 5
 عنبه أو عصريه ملن يتخذه مخرا  وهذا البائع ليس يف قصده ونيته وقوع اإلمث.

ف فيها: وبعد ذكر صور التعاون على اإلمث، حيسن بنا معرفة أي حتديد الصور املتفق عليها واملختلاملطلب األول: 
من هذه الصور اتفق العلماء على أهنا من اإلعانة على اإلمث، أو ليست من اإلعانة على اإلمث، وما هي الصور 

 املختلف عليها، وهي على النحو التايل:

انة على اإلمث: وهي الصورة األوىل، وهي عدم أوال : الصور املتفق عليها: صورة متفق عليها أبهنا ليست من اإلع
  15، مع عدم القصد يف حصول اإلمث14املعرفة والعلم إبرادة وقوع املعصية

 صور متفق عليها أبهنا من اإلعانة على اإلمث: 

 . 16وهي الصورة الثانية، وهي حصول القصد بوقوع املعصية مع العلم إبرادة املعصية من ِقَبل املعان (أ

، مع عدم العلم إبرادة املعصية من ِقَبل املعان. 17( وهي الصورة الثالثة، وهي حصول القصد بوقوع املعصية ب
 ووجه صدق مسمى اإلعانة يف مثل هذه الصورة من جهة القصد هو حصول اإلمث على النية، وإن مل يقع يف اخلارج. 
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. وانظر 6/108، )لبنان ، بريوت ، دار الفكر، د ط، د خ( )املكتبة الشاملة(  فتح القديراملراجع السابقة مع : كمال الدين حممد بن عبدالواحد السيواسي املعروف اببن اهلمام،   18

 املراجع التالية للمذاهب. 
 املراجع اليت سيأيت ذكرها يف اختالف العلماء واملذاهب.  19
 . 4/12)مصر، القاهرة، دار احياء الكتب العريب لعيسى البايب احلليب وشركاه، د ط، د خ(  حاشية الدسوقي على الشرح الكبري للدردير،حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي،   20
 4/267م( 1992ه 1412 3، )لبنان، بريوت، دار الفكر، ط مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليلمشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبدالرمحن احلطاب الرعيين،   21
 . 5/383و

ه( 1416 1صنيتان العمري، )السعودية ، املدينة املنورة ، دار البخاري، ط، حتقيق عبدالكرمي بن  اللباب يف الفقه الشافعيأمحد بن حممد بن أمحد ابو احلسن ابن احملاملي الضيب،   22
244 . 

، حتقيق جلنة من العلماء، )مصر، القاهرة، املكتبة التجارية الكربى،  حتفة احملتاج يف شرح املنهاج _وهبامشه حاشيتا الشرواين والعبادي _أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليثمي،   23
_،  هناية احملتاج إىل شرح املنهاج _وهبامشه حاشيتا الشرباملسي والرشيديمشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة الرملي،  .317،  4/316م( 8319ه 1357د ط ، 

 . 472، 3/471م( 1984ه 1404)لبنان، بريوت، دار الفكر، ط أخرية 

 . 18مث يف ضرر متعدٍ ج( وهي الصورة الرابعة، وهي عدم القصد مع العلم إبرادة اإل

 اثنيا : الصورة املختلف فيها وهي: 

 وهي الصورة اخلامسة، وهي عدم القصد مع العلم يف شيء مل يكن فيه ضرر متعٍد.

وجبانب املثال السابق، مثلوا له: بيع احلديد ألهل الفتنة، وبيع اجلارية املغنية، والكبش النطوح، واحلمامة الطيارة، 
ه املعازف، وبيع جارية ممن ال يستربئها أو أيتيها من دبرها، وبيع أمرد لفاسق، وإجارة بيت واخلشب الذي يتخذ من

بسواد الكوفة _ ألن أهل الذمة كانوا يسكنوهنا وهم الغالب فيها _ ليتخذ بيت انر أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه 
لكية البيع للحربيني كل ما يتقوون به يف . وأضاف املا19اخلمر، أو إجارة نفسه حلمل مخر لذمي أو لرعي اخلنازير 

احلرب من حناس أو خباء أو ماعون، وأما بيع الطعام هلم فقال ابن حبيب: جيوز يف اهلدنة، وأما يف غري اهلدنة فال 
جيوز، والذي يف املعيار عن الشاطيب أن املذهب املنع مطلقا ، وهو الذي عزاه ابن فرحون يف التبصرة، وابن جزي يف 

نني البن القاسم، وذكر يف املعيار أيضا  عن الشاطيب أن بيع الشمع هلم ممنوع إذا كانوا يستعينون به على إضرار القوا
. وأيضا  من األمثلة: دفع النخل إىل النصراين الذمي مساقاة إذا َعِلَم أو 20املسلمني، فإن كان ألعيادهم فمكروه 

هبة أو غري ذلك التوراة واإلجنيل للذمي ألنه إعانة على ضالهلم، غلب على ظنه أنه سيعصر منه مخرا ، وكذا بيع أو 
 .21وبيع احلرير ممن يلبسه حراما  

، وبيع خمدِار _كبنٍج وحنوه_ ممن أيكله حمرَّما ، وثوب حرير لرجٍل 22وذكر الشافعية بيع الشبكة ممن يصطاد يف احلرم 
 تعاىل أن يتخذه كاغدا  للدراهم، أو جيعله يف األقباع يلبسه من غري حاجة، وبيع الورق املشتمل على حنو اسم هللا

 . 23وحنو ذلك مما فيه امتهان، وكذا يف كل تصرف يفضي إىل معصية 
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 ( . 4/375، مرجع سابق )حاشية الروض املربعابن قاسم ،   24
 ( . 4/130، مرجع سابق )خمتصر اختالف العلماءلطحاوي ، ا  25
، حتقيق مسري بن أمحد الزهريي، )السعودية، الرايض، دار لورع ( . أبو بكر أمحد بن حممد بن احلجاج املروزي، ا5203رقم  5/118، مرجع سابق )السنن الكربىالنسائي،   26

ه( 1403 2، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، )لبنان ، بريوت ، املكتب اإلسالمي، ط املصنف. أبو بكر عبدالرزاق بن مهام الصنعاين، 174م( 1997ه 1418 1الصميعي، ط
9/218. 
 ( . 6/391، مرجع سابق )الدر املختاراحلصفكي ،   27
 .7/57و  3/75م( 1990ه 1410، )لبنان ، بريوت ، دار املعرفة، د ط  ألم أبو عبدهللا حممد بن إدريس الشافعي، ا  28
علي ، حتقيق احلاوي يف فقه الشافعي ( . علي بن حممد بن حممد البصري أبو احلسن املاوردي، 244مرجع سابق ) اللباب،، الضيب  ( .9/432، مرجع سابق )اجملموع،  النووي  29

 .  5/270م( 1994ه 1414 1حممد معوض و عادل أمحد عبد املوجود، )لبنان ، بريوت ، دار الكتب العلمية، ط
 (.5/407، مرجع سابق)ملغينابن قدامة، ا  30

 .24وأضاف احلنابلة: بيع بيض أو بندق وحنوه ملن يقامر به 

 أقوال العلماء: وقد اختلف العلماء يف هذه الصورة على ثالثة أقوال:املطلب الثاين: 

  واألوزاعي سعد، بن والليث ،  سريين بن حممد قول وهو. اإلمث على اإلعانة مسمى يف ودخوله ابحلرمة قول_ 1
 ووجه ،  املالكية قول وهو مالك، اإلمام عن ورواايت ،  احلنفية من يوسف وأبو احلسن، بن حممد واإلمامان ،

 .  الظاهرية من حزم ابن واإلمام ،  واحلنابلة ، وصححوه متأخروهم واعتمده الشافعية عند

، 27، وهو قول بعض احلنفية26، وطاووس بن كيسان25_ قول ابلكراهة. وهو قول احلسن بن صاحل بن حيي2
 .30، ورواية عن اإلمام أمحد 29، وأكثر األصحاب يف املذهب الشافعي 28وظاهر قول اإلمام الشافعي
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 ( . 9/218، مرجع سابق )، املصنفالصنعاين  31
. ابن 7/545م( 2004ه 1425 1د بن ابراهيم اللحيدان، )السعودية، الرايض، مكتبة الرشد، ط، حتقيق محد بن عبدهللا اجلمعة وحمم ملصنفعبدهللا بن حممد بن أيب شيبة ، ا  32

 (.4/167، مرجع سابق )املغينقدامة، 
 (. 4/167، مرجع سابق )املغين(. ابن قدامة، 7/545مرجع سابق ) املصنف،ابن ايب شيبة،   33
 (. 4/167، مرجع سابق )مغينابن قدامة، ال  34
 (. 24/11السرخسي، مصدر سابق )  35
 مراجع احلنفية السابقة.  36
ونصه أنه سئل عن "  228،  227ه( 1369 2، حتقيق حممد حامد الفقي، )مصر ، القاهرة ، مطبعة السنة احملمدية، ط اقتضاء الصراط املستقيمامحد بن عبداحلليم بن تيمية ،   37

ِعِهم ، وإمنا فيه الغنم والبقر والرب وغري ذلك ، إال أنه يكون يف األسواق يشرتون ، وال يدخلون عليهم بَِيِعِهم ؟ قال : إذا مل يدخلوا عليهم بِيَ  أعياد الكفار يشهد املسلمون األسواق وجيلبون
يف األسواق من املأكل فال ، وإن قصد إىل توفري ذلك  يشهدون السوق فال أبس . قال اآلمدي بناء  على هذه الرواية " إمنا مينعون أن يدخلون عليهم بيعهم وكنائسهم ، وأما ما يباع

 وحتسينه ألجلهم " . 
( جاء عنه أنه ُسِئل عن أعياد الكنائس جيتمع املسلمون إليها حيملون إليها الثياب واألمتعة وغري ذلك 18/563و  169،  4/168، مرجع سابق )البيان والتحصيلابن رشد،   38

رة كرهه . وكذلك ل : ال أبس بذلك . وكذلك جاء عنه أنه أجاز أن يكروا الدواب للذميني لريكبوها إىل أعيادهم ، وبيع الكبش ممن يذحبه لعيده وكفره ، وميبيعون فيها يبتغون الفضل ؟ فقا
 أجاز للرجل أن يسري أبمته للكنيسة . 

ه 1415حممد و عبداحملسن بن إبراهيم احلسيين، )مصر ، القاهرة ، دار احلرمني، د ط ،  ، حتقيق طارق بن عوض هللا بناملعجم األوسطأبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين،   39
 . وهو حديث موضوع.5356رقم  5/294م( 1995

 . منكر.1282رقم  3/579_، )لبنان، بريوت، دار إحياء الرتاث، د ط، د خ(  السنن _ طبعة مذيلة أبحكام األلباينحممد بن عيسى بن سورة الرتمذي،   40
_ ويف الطبعة جمموعة شروح وعليها أحكام األلباين _، حتقيق رائد بن صربي بن أيب  السنن(. حممد بن يزيد بن ماجه القزويين، 1295رقم  3/589مرجع سابق ) السنن،الرتمذي،   41

 ، وصححه االلباين. 3381رقم  2/1257م( 2007 1علفة، )السعودية، الرايض، بيت األفكار الدولية، ط
 (. 4/168، مرجع سابق، )ملغيندامة، اابن ق 42

، واحلسن 33، وسفيان الثوري32رابح ، وعطاء بن أيب31_ قول ابجلواز. وهو قول حممد بن مسلم الزهري3
، وقول أكثر احلنفية والصحيح 36، وهو أيضا  قول اإلمام أبو حنيفة  35، وذُِكَر عن ابراهيم النخعي34البصري

 .38، واإلمام مالك ما يدل على اجلواز 37عندهم واملعتمد، وقد جاءت رواايت عن اإلمام أمحد

 رأي مبا يؤيد رأيهم، وسوف أذكر أمهها خمتصرا . وقد استدل كلاملطلب الثالث: ذكر أدلة اآلراء: 

قال " من حبس العنب زمن القطاف حىت يبيعه من  ملسو هيلع هللا ىلصجاء يف احلديث أن النيب أدلة أصحاب القول ابلتحرمي: 
 وهذا نٌص يف املسألة. 39يهودي أو نصراين أو ممن يعلم أنه يتخذه مخرا  فقد تقحم النار على بصرية "

ال تبيعوا القينات املغنيات، وال تشرتوهن وال "  ملسو هيلع هللا ىلصمامة رضي هللا عنه قال: قال النيب ويؤيده ما جاء عن أيب أ
وهذا حُيَْمل على بيعهن ألجل الغناء، وأما ماليتهن احلاصلة  40تعلموهن، وال خري يف جتارة فيهن، ومثنهن حرام "

 بغري الغناء فال تبطل، كما أن العصري ال حيرم بيعه لغري اخلمر.

 41لعن يف اخلمر عشرة ومنهم " عاصرها، ومعتصرها، وحاملها، واحملمولة إليه، ...احلديث" ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك جاء أن النيب 
والعاصر إمنا يعصر العصري، لكن ملا رأى أن املعتصر يريد أن يتخذه مخرا ، استحق اللعنة، وهكذا احلامل، وفيه 

 . 42إشارة إىل كل معاون على اخلمر 
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 . 1/236ه( 1396 1، حتقيق حممود ابراهيم زايد، )سوراي، حلب، دار الوعي، طاجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكنيحممد بن حبان بن أمحد بن حبان البسيت أبو حاُّت،  43
، حتقيق جملس دائرة املعارف العثمانية حبيدر أابد الدكن اهلند، )لبنان ، بريوت ، دار إحياء الرتاث العريب، ح والتعديلاجلر عبدالرمحن بن حممد بن إدريس الرازي املعروف ابن أيب حاُّت،  44
 . 37،  3/36م( )املكتبة الشاملة( 1952 1ط
 . 1/523م( 1963ه 1382 1وت، دار املعرفة للطباعة والنشر، ط، حتقيق علي حممد البجاوي، )لبنان، بري ميزان اإلعتدالمشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب،  45
، حتقيق إرشاد احلق األثري، )ابكستان ، فيصل أابد ، إدارة العلوم العلل املتناهية يف األحاديث الواهية أو املوضوعات أبو الفرج عبد الرمحن بن أيب احلسن علي بن حممد بن اجلوزي،  46

 .  2/188كتبة الشاملة( م( )امل1981ه 1401 2األثرية، ط
 13/214م( 1992ه 1412 1، )السعودية ، الرايض ، دار املعارف، طسلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيء على األمة حممد انصر الدين نوح جنايت األلباين،   47

 .  6093رقم 
 ( . 8/457، مرجع سابق ، )نيل االوطارالشوكاين ،   48
 وما بعدها ( .  2/298، مرجع سابق )لعللابن اجلوزي ، ا  49
 . 6189رقم  893م( 1988ه ، 1408 3، )بريوت ، ودمشق ، املكتب االسالمي، ط ضعيف اجلامع الصغري االلباين ،   50
 . 436إىل  426( من ه1425 1، )بريطانيا ، ليدز ، مركز البحوث اإلسالمية، طاملوسيقى والغناء يف ميزان اإلسالم عبد هللا بن بوسف اجلديع ،   51
 ( 6/392، مرجع سابق )الدر املختارحلصفكي ، ا(، 4/374، مرجع سابق )حاشية الروضابن قاسم،   52

 ت هذه األدلة مبا يلي:وقد نوقشاملناقشة: 

أن حديث " من حبس العنب أايم القطاف ..." فباطل موضوع ال يستقيم االستناد عليه يف دين هللا عز وجل، 
، 45، والذهيب44، وأبو حاُّت43وال ينبغي االشتغال به، فقد حكم عليه ابلوضع والنكارة مجع من احملدثني كابن حبان

، وآفته احلسن بن مسلم وهو املروزي التاجر قال الذهيب " أتى خبرب 47لباين، واأل46وذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات
موضوع يف اخلمر _ يقصد هذا احلديث _ وقال أبو حاُّت: حديثه يدل على الكذب "، وقال ابن أيب حاُّت يف 

 العلل: " سألت أيب عن هذا احلديث فقال: حديث كذب ابطل..".

يف املسألة، حيث واملقصود به من كان قاصدا  ذلك، بداللة قوله )من على أنه لو ثبت احلديث فليس فيه داللة 
 48حبس( و )حىت يبيعه(

ونفس الشيء يف حديث " ال تبيعوا القينات املغنيات ..." فإنه ضعيف منكر، ال يصلح االنشغال به، فضال  عن 
 ، وآفته عبيد 51، واجلديع50اللباين، وا49االحتجاج به، وقد حكم عليه بعدم الصحة مجع من العلماء كابن اجلوزي 

هللا بن زحر، وعلي بن يزيد األهلاين، والقاسم بن عبد الرمحن، ومن أراد االستزادة فلريجع إىل كالم الذين سبق 
 ذكرهم. على أنه لو ثبت كان املعىن وجود الشرط للغناء يف العقد، وهللا أعلم.

، يف إدخال صورة املسألة فيه فُمنازَع عليه، حيث إن وأما االستدالل حبديث لعن اخلمر وعاصرها ومعتصرها
 .52خمالفوهم يقولون أن املقصود منه هو ما كان مقروان  ابلقصد والنية، وهذا حمل اتفاق بني العلماء
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 مصادر سابقة للحنفية.  53
 ( . 7/57، مرجع سابق ، )ألماإلمام الشافعي ، ا  54
 مصادر سابقة للحنفية .   55
 ( . 4/167، مرجع سابق ، )املغينابن قدامة،   56
، حتقيق ، يوسف أمحد البكري وشاكر توفيق العاروري، )السعودية ، الدمام رمادي للنشر _ لبنان ،  أحكام أهل الذمةد بن أيب بكر أبوب الزرعي املعروف اببن قيم اجلوزية، حمم  57

  1/585م( 1997ه 1418 1بريوت ، دار ابن حزم، ط
 ( . 4/168، مرجع سابق ، )املغين ابن قدامة،  58
 ( . 4/168، مرجع سابق ، )املغين مة،ابن قدا  59

قالوا: أن احلمل أو البيع ليس مبعصية، وال سبب هلا، وإمنا حتصل املعصية بفعل فاعل أدلة أصحاب القول ابجلواز: 
ليس الشرب من ضرورات البيع أو احلمل، ألن البيع قد يكون لألكل أو الشرب أو لبيع مثله أو غري ذلك، خمتار، و 

 .53وكذلك احلمل قد يكون لإلراقة أو للتخليل، فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه

احلالل واحلرام، وليس احلرام  وقالوا أيضا  إن نية صاحبه يف إحداث احملرم فيه ال حترم احلالل، وأنه قد يستخدمه يف
 .  54أبوىل به من احلالل، بل احلالل أوىل به من احلرام وبكل مسلم 

وأما ابلنسبة إلجارة البيت: فإن اإلجارة على منفعة البيت، وهلذا جيب األجر مبجرد التسليم، وال معصية فيه وإمنا 
املعصية بفعل املستأجر وهو خمتار، فينقطع نسبيته عنه، ولو آجره للسكىن جاز وهو ال بد له من عبادته يف الدار 

 ، فال فرق بني هذا وهذا.55

 .56قال )وأحل هللا البيع(، وأن البيع ُّت أبركانه وشروطه  وكذلك إن هللا عز وجل

 

إن املنفعة املعقود عليها هي املستحقة ابلعوض، وهي منفعة حمرمة. وأُْلزِم احلنفية أنه لو اكرتى دارا  ليتخذها املناقشة: 
ء  على أهنا اقتضت فعل مسجدا ، فإنه ال يستحق عليه فعل املعقود عليه، ومع هذا أبطل أبو حنيفة هذه اإلجارة بنا

الصالة، وهي ال تستحق فعل اإلجارة. فإذا كان ابختاذ املسجد ال يستحق اإلجارة وتبطل، وهو عمل طاعة، فما 
؟ وأما اآلية فهي خمصوصة بصور كثرية، فيخص منها 57ابل اإلجارة يف املعصية ال تبطل ويستحق عليه اإلجارة 

بيع فلم يتم بشروطه وأركانه لوجود املانع منه، وهو املنفعة احملرمة يف حق . وأما ال58حمل النزاع ابألدلة السابقة 
 .59املشرتي 
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 وما بعدها( .  9/472مرجع سابق ) التفسري،الطربي،   60

 الذي يظهر للباحث ما يلي:املطلب الرابع: الرتجيح بني األقوال: 

أوال : أن األصل املقصود يف معىن اإلعانة على اإلمث الذي يف آية التعاون هو وجود القصد والتعمد كما سبق ذكره 
 اإلمث اصطالحا . يف معىن 

اثنيا : من خالل التأمل يف اآلية مع سبب نزوهلا يتبني أنه قد جاء يف سبب نزوهلا، أن احلَُطم بن هند البكري قدم 
، فقال له النيب ملسو هيلع هللا ىلصاملدينة يف عري له حيمل طعاما ، فباعه، مث دخل على النيب  ، فقال: إين داعية قوم فأعرض عليَّ

وال تشرك به شيئا ، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم شهر رمضان، وحتج البيت، أدعوك إىل هللا أن تعبده : ملسو هيلع هللا ىلص
قال احلطم: إن يف أمرك هذا غلظة، أرجع إىل قومي فاذكر هلم ما ذكرت، فإن قبلوه أقبلت، وإن أدبروا كنت معهم، 

وما الرجل مبسلم. فمر  لقد دخل عليَّ بوجه كافر، وخرج بقفا غادر،: ملسو هيلع هللا ىلصقال له: ارجع، فلما خرج، قال النيب 
ففاهتم، وقدم اليمامة، وحضر احلج، فجهاز  ملسو هيلع هللا ىلصعلى سرح ألهل املدينة فانطلق به، فطلبه أصحاب رسول هللا 

. وجاءت 60أن يتلقوه وأيخذوا ما معه، فأنزل هللا عز وجل اآلية  ملسو هيلع هللا ىلصخارجا ، وكان عظيم التجارة، فاستأذنوا النيب 
الرواايت جيد أهنا متفقة على ذكر إرادة وتعمد االعتداء من ِقَبل الصحابة رواايت أخرى، إال أنه ابلنظر يف هذه 

 رضي هللا عنهم على املشركني اآلمِاني البيت احلرام بعمرة أو حج، فنزلت يف النهي عن ذلك.

كما أن الصحابة _ كما يف سبب النزول _ أرادوا أن يغريوا على املشركني ويصدوهم، وهذا العمل ال يتم إال و 
 مبجموعة منهم وبتعاون فيما بينهم لتحقيقه، فجاء النهي عن ذلك.

ومن خالل ذلك ، ميكن فهم معىن النهي عن التعاون على اإلمث والعدوان وأنه ليس على العموم يف الصورة املتنازع 
وميكن استنباط عليها ، وإمنا هو مقيد بضوابط تضبط صورة املسألة ، وهبا يكون يف حيز اإلعانة على اإلمث أم ال ، 

بعض هذه الضوابط من خالل اآلية أبن الذي يف اآلية وسبب النزول كان التعاون على ضرر وتعدي على الغري ، 
، وأن املتعاونني على علم ابالعتداء ، وأن التعاون قصد موجودا  من ِقَبل املتعاوننيابإلغارة واالعتداء ، وكذلك كان ال

، وأن املفسدة كانت أكثر من املصلحة . وحيث إن اإلغارة ماه بعوارض أخرىألجله كان إمثا  مل خيرجه عن مس
 تكون بتجهيز السالح والتبادل به أو اعطائه أو غري ذلك، كانت هذه األشياء واالفعال مقدمة إىل االعتداء والصد.

مثِْ َواْلُعْدوَ }اثلثا : إن هللا عز وجل هو الذي قال:  ، فقد ذكر أيضا  سبحانه وتعاىل يف  {انِ َواَل تَ َعاَونُوا َعَلى اإْلِ
األصناف الثمانية الذين حيق هلم األخذ من الزكاة، ووجب على الغين أو الوايل أو من يقوم بصرفها أن يعطيهم 
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 .8/48ه ( 1379، حتقيق حمب الدين اخلطيب، )لبنان، بريوت، دار املعرفة، د ط فتح الباري شرح صحيح البخاريأمحد بن علي بن حجر العسقالين،   61
 . 11/40ه()املكتبة الشاملة( 1392 2، )لبنان ، بريوت ، دار إحياء الرتاث العريب، طجاجاملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلالنووي،  62
 . 1/565ه( موقع يعسوب 1417، )إيران ، قم ، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني، د ط، العناوين الفقهيةمري عبدالفتاح احلسيين املراغي،  63
ه ()املكتبة الشاملة( ابب إذا مل 1422 1، حتقيق حممد زهري بن انصر الناصر، )لبنان، بريوت، دار طوق النجاة، طالصحيح املسند اجلامعحممد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري،  64

يق أبو قتيبة نظر بن حممد الفراييب، )السعودية، الرايض، دار طيبة للنشر ، حتقاملسند الصحيح. مسلم بن احلجاج بن مسلم النيسابوري، 2329رقم  3/105يشرتط السنني يف املزارعة، 
 .1551رقم  727م(ابب املساقاة واملعاملة جبزء من الثمر والزرع،  2006ه  1427 1والتوزيع، ط

 ( .  1551رقم  728، مرجع سابق )الصحيحمسلم،   65

، (61)[، وهم إما كفار أو مسلمون ضعيفو اإلميان وحديثو عهد ابلكفر60{]التوبة:َواْلُمَؤلََّفِة قُ ُلوبُ ُهمْ }إايها، منهم 
ه من املعلوم أن الكفار ال يتورعون عن إتيان احملرمات كالراب واخلمر وامليسر وغريها، وهم قطعا  يعملوهنا يف عهد وإن

، وظاهر إعطائهم املال من الزكاة هو تعاون على ما يعملونه، فتبني من هذا أن هذا النوع من املعاملة ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
 مة يف إعطائهم وهو للتأليف أو دفع شرهم عن املسلمني. ليست داخلة يف اإلعانة على اإلمث، وخاصة وهلا حك

رابعا : من املتفق عليه أنه جيوز للمسلم معاملة الكفار كبيع وشراء وهبة ورهن وغري ذلك، إذا وقع ذلك على ما  
قد وقع يف اإلعانة احملرمة _  ملسو هيلع هللا ىلص،وال يقال إن هذه املعاملة إعانة على اإلمث والعدوان، وإال لكان النيب 62حيل 

 وحاشاه _ حيث إنه كان يتعامل معهم، ابلشراء والبيع والرهن وغري ذلك.

وكذلك هتيئة آالت ووسائل املعصية بدون قصد املعصية، كالصناعات واحلرف، فإنه من الناس من يستخدم ما  
ُصِنع يف احلرام، وليس إبعانة، حيث مل يقصده الصانع أو صاحب السلعة، وإن كان يف الظاهر أنه إعانة، وال وجه 

 .63دق يف العرف أيضا عليه لعد كل ماله مدخلية يف حتقق الظلم واإلمث إعانة عليه، وال يص

 ومما يؤيد هذا أدلة من السنة كثرية، منها:

عامل أهل خيرب بشطر ما خيرج منها من زرع أو مثر ملسو هيلع هللا ىلصقال: أن رسول هللا عن ابن عمر  64_ جاء يف الصحيحني
وها من "، ويف لفظ ملسلم " أن النيب صلى هللا عليه وسلم دفع إىل يهود خيرب خنل خيرب وأرضها، على أن يعتمل

 65أمواهلم، ولرسول هللا صلى هللا عليه وسلم شطر مثنها" 

عامل أهل خيرب اليهود، ودفع هلم خنيل خيرب وأرضها، على أن يعملوا فيها ومعلوم ملسو هيلع هللا ىلصففي هذا احلديث أن النيب 
طعا  أن اليهود ال ينفكون عن شرب اخلمر، وسوف يستخدمون هذا النخيل يف النصف الذي هلم وجيعلوا منه مخرا  ق

إعطاءهم النخيل للعمل هبا لكوهنم سوف يستخدمون بعضه  يف اخلمر ، بل أعطاهم ، بسبب  ملسو هيلع هللا ىلص، ومل يرتك النيب 
كما سبق ذكره أن النخيل يستخدم للحالل كأكل التمر وبيعه وعصره واالستفادة من ورقة وعسفه ، وغري ذلك 
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،  994، مرجع سابق، ابب حترمي استعمال الذهب والفضة على الرجال والنساء )الصحيح( ، مسلم، 5841رقم  7/151، مرجع سابق، ابب احلرير للنساء )لصحيحالبخاري ، ا 66

 ( ( . 2068)6رقم  995

من اإلعانة على اإلمث والعدوان يف شيء  أن هذا ليس ملسو هيلع هللا ىلص، وكذلك يستخدم للحرام كاخلمر. فدل من عمل النيب 
 ، ما دام األمر بني استخدامني،  واإلمث عائد على املستخدم ال املتعامل معه أو البائع .

حلة سرياء تباع  فقال اي  رسول هللا ابتع هذه قال : رأى عمر عن عبدهللا بن عمر  66_ وأيضا  جاء يف الصحيحني
منها حبلل فأرسل إىل عمر ملسو هيلع هللا ىلصلوفود قال إمنا يلبس هذه من ال خالق له فأتى النيب فالبسها يوم اجلمعة وإذا جاءك ا

فأرسل هبا حبلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت قال إين مل أعطكها لتلبسها  ولكن تبيعها أو تكسوها 
يقيم ابلسوق  التميميعطاردا  عمر رأى عمر إىل أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم " . ويف لفظ آخر عند مسلم "

 يقيم يف  عطاردا اي رسول هللا إين رأيت:  عمر حلة سرياء، وكان رجال يغشى امللوك ويصيب منهم ، فقال

إذا قدموا عليك ، وأظنه قال : ولبستها يوم اجلمعة ، فقال  العرب السوق حلة سرياء ، فلو اشرتيتها فلبستها لوفود
 ملسو هيلع هللا ىلصفلما كان بعد ذلك ، أيت رسول هللا .  الدنيا من ال خالق له يف اآلخرة إمنا يلبس احلرير يف :ملسو هيلع هللا ىلصله رسول هللا 

حلة وقال شققها  علي بن أيب طالب حبلة ، وأعطى أسامة بن زيد حبلة ، وبعث إىل عمر حبلل  سرياء ، فبعث إىل
قلت ابألمس يف حبلته حيملها فقال : اي رسول هللا ، بعثت إيل هبذه ، وقد  عمر مخرا بني نسائك ، قال فجاء

فراح  أسامة ما قلت ؟ فقال : إين مل أبعث هبا إليك لتلبسها ، ولكين بعثت هبا إليك لتصيب هبا ، وأما عطارد حلة
قد أنكر  ما صنع ، فقال  : اي رسول هللا ، ما  ملسو هيلع هللا ىلصنظرا عرف أن رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصيف حلته ، فنظر إليه رسول هللا 

 مل أبعث إليك لتلبسها ، ولكين بعثت هبا إليك لتشققها مخرا بني نسائك تنظر إيل فأنت بعثت إيل هبا ؟!فقال : إين
" 

قال لعمر " إين مل اعطكها لتلبسها، ولكن تبيعها أو تكسوها، فأرسل  هبا عمر  ملسو هيلع هللا ىلصففي هذا احلديث أن النيب  
ملشرك. والشاهد أرسل هذه احللة احلرير هدية إىل أخيه  اإىل أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم " ، مبعىن أن عمر 

أن عمر بن اخلطاب أهدى احلرير الذي هو حمرم على الرجال إىل شخص مشرك، وهو سوف يلبسها ويقع يف 
احملظور، حيث إن كفره حيمله على لبسه، فليس عنده من اعتقاد حترميه ما يكفمُه عن ذلك. فدل ذلك على أنه 

احلرام فال يضر بيعه أو اهداؤه، ولو كان يعلم أن املشرتي ليس ابإلعانة احملرمة وأن مادام الشيء يستخدم للحالل و 
 أو املهدى إليه سوف يستخدمها يف احلرام، إال إذا اقرتن ذلك بقصد أو غري ذلك كما سبق ذكره.
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 (. 51_2/50، مرجع سابق )التفسريابن كثري،  67
 كنه شاهد ملا سبق من األدلة.(، واحلديث حيتمل التحسني، أما التصحيح فال، ول1/379، مرجع سابق )أحكام أهل الذمةابن قيم اجلوزية،  68

قد مسح لوفد نصارى جنران أن يصلوا يف مسجده ملا حانت  ملسو هيلع هللا ىلص_ وقد ذكر احلافظ ابن كثري يف تفسريه، أن النيب 
 . 68. وقد صححه احلافظ ابن القيم رمحه هللا يف كتابه أحكام أهل الذمة67 جهة املشرقصالهتم، فصلوا إىل

هلم ابلصالة يف مسجده، أييت يف إطار مسألة املصاحل واملفاسد وما يكون طغيان أحدمها على  ملسو هيلع هللا ىلصومساح النيب 
أكرب من مفسدة الصالة  اآلخر، وهو أحد الضوابط املذكورة، ويف هذه اجلزئية كانت املصلحة الرتغيب يف اإلسالم

 يف املسجد، وابلتايل مل تكن هذه الصورة من اإلعانة على اإلمث. وهناك أدلة وآاثر كثرية مل أذكرها إيثارا  لإلجياز.

ويتلخص من هذا، أن هذه الصورة املختلف فيها ليست على حكم واحد، وإمنا ختتلف ابختالف األحوال والظروف 
فيها عدم دخوهلا يف مسمى اإلعانة على اإلمث مبجرد وقوعها ظاهرا  كما سبق ذكر  احمليطة هبا، وإن كان األصل

 أدلتها. وهللا أعلم.

 

 اخلامتة:

ومما سبق يتبني أن هذا املوضوع )التعاون على اإلمث والعدوان( من األمهية مبكان يف حياة املرء املسلم، حيث أنه من 
ومبنعه على معناه العام يتسبب من املشقة واحلرج والعنت الشيء  األمور الذي يواجهه الناس يف حياهتم ومعاشهم،

 الكثري يف حياهتم، وبعد البحث فيه يتبني النتائج التالية:

  أن التعاون على اإلمث والعدوان هو املساعدة والنصرة فيما بني الناس على ترك ما أمر هللا به، أو الوقوع
 فيما هنى هللا عنه.

 نها ما هو متفق على أهنا ليست من اإلعانة على اإلمث والعدوان وهي صورة عدم وللتعاون صور متعددة، م
 العلم واملعرفة إبرادة وقوع املعصية، مع عدم القصد يف حصول اإلمث. 

  وله صور متفق على أهنا من اإلعانة على اإلمث والعدوان وهي حصول القصد مع املعرفة، وصورة حصول
 عدم القصد مع حصول املعرفة يف ضرر متعٍد.  القصد ولو بدون املعرفة، وصورة

  وهناك صورة خمتلف فيها بني أهل العلم حول دخوهلا يف مسمى اإلعانة على اإلمث أم ال، وهي صورة عدم
 القصد مع املعرفة يف غري ضرر متعٍد.
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  أدلة األقوال مع وقد اختلفت آراء العلماء حول هذه الصورة ما بني حمراٍِم، وكارٍِه، ومبيح، وُّت ذكر أهم
 مناقشتها.

  وقد ترجح أن هذه الصورة ليس هلا حكم واحد، وإمنا حبسب توفر الضوابط واألحوال اليت تعرتيها، فتارة
تكون من اإلعانة على اإلمث، واترة ال تكون من اإلعانة، وإن كانت يف األصل أهنا ال تدخل يف مسمى 

 اإلعانة على اإلمث.
تتوجه إليه اجلهود من قبل العلماء والباحثني والدارسني، وحيظى ابلعناية واالهتمام نظرا  هذا املوضوع ينبغي أن و 

ألمهيته، وقد أدليت فيه بدلوي، وهو جهد مقل، فإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وإن أصبت فمن هللا 
 سبحانه وتعاىل، وهو حسيب ومرادي.

 ريا  وصلى هللا على حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما  كث

 

 املصادر واملراجع

 القرآن الكرمي. -
م 1982ه ، 1402، د ط  شرح شافية ابن احلاجباإلسرتاابذي ، رضي الدين حممد بن احلسن ،  -

 ، لبنان ، بريوت ، دار الكتب العلمية ، حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد وآخرون
،د القرآن العظيم والسبع املثاينروح املعاين يف تفسري األلوسي شهاب الدين حممود شكري االلوسي ،  -

 ط ، د خ ، لبنان ، بريوت ، دار احياء الرتاث ، د ت )املكتبة الشاملة(.
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيء على االلباين ، حممد انصر الدين نوح جنايت ،  -

 م ، السعودية ، الرايض ، دار املعارف1992ه 1412 1، ط األمة
 م ، بريوت ، ودمشق ، املكتب اإلسالمي.1988ه ، 1408 3، ط  ضعيف اجلامع الصغريااللباين ،  -
م 2006ه 1427،  1، ط سبل السالم شرح بلوغ املرامابن األمري الصنعاين ، حممد بن إمساعيل ،  -

 ، السعودية ، الرايض ، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ، د ت.
ه ، لبنان ، بريوت ، 1422 1، ط الصحيح املسند اجلامعالبخاري ، حممد بن إمساعيل بن ابراهيم ،  -

 دار طوق النجاة ، حتقيق حممد زهري بن انصر الناصر)املكتبة الشاملة(



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 2, NO: 3, 2016           

 
 114 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 2، طاقتضاء الصراط املستقيمابن تيمية ، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبداحلليم بن تيمية،  -
 القاهرة ، مطبعة السنة احملمدية ، حتقيق حممد حامد الفقي.ه ،مصر ، 1369

_طبعة مذيلة أبحكام األلباين _، د ط ، د خ ، لبنان ،  السننالرتمذي ، حممد بن عيسى بن سورة ،  -
 بريوت ، دار إحياء الرتاث العريب ، حتقيق أمحد حممد شاكر وآخرون)املكتبة الشاملة(

 
ه ، بريطانيا ، ليدز 1425 1، ط وسيقى والغناء يف ميزان اإلسالماملاجلديع ، عبد هللا بن يوسف،  -

 ، مركز البحوث اإلسالمية.
العلل املتناهية يف األحاديث الواهية ابن اجلوزي ، أبو الفرج عبد الرمحن بن أيب احلسن علي بن حممد،  -

، حتقيق إرشاد م ، ابكستان ، فيصل أابد ، إدارة العلوم األثرية 1981ه 1401 2، ط أو املوضوعات
 احلق األثري)املكتبة الشاملة(

م ، 1952 1، ط اجلرح والتعديلابن أيب حاُّت ، عبدالرمحن بن حممد بن إدريس الرازي احلنظلي ،  -
لبنان ، بريوت ، دار إحياء الرتاث العريب ، جملس دائرة املعارف العثمانية حبيدر أابد الدكن اهلند)املكتبة 

 الشاملة(
 1، ط اجلروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكنيبن حبان بن أمحد البسيت ، ابن حبان، حممد  -

 ه ، سوراي ، حلب ، دار الوعي ، حتقيق حممود ابراهيم زايد.1396
ه 1379، د ط  فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر العسقالين ، أمحد بن علي بن حجر ،  -

 دين اخلطيب.، لبنان ، بريوت ، دار املعرفة ، حتقيق حمب ال
، د ط ، د خ ، لبنان ، بريوت ، دار الفكر ، د  احمللىابن حزم ، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد ،  -

 ت )املكتبة الشاملة(.
_ويليه رد احملتار البن  الدر املختار شرح تنوير االبصاراحلصفكي ، موسى بن زكراي بن ابراهيم ،  -

 ت ، دار الفكر.م ، لبنان ، بريو 1992ه 1412 2عابدين _ ، ط
مواهب اجلليل يف شرح خمتصر احلطاب الرعيين ، مشس الدين أبو عبدهللا حممد بن حممد بن عبدالرمحن ،  -

 م ، لبنان ، بريوت ، دار الفكر.1992ه 1412 3، ط  خليل
، د ط ، د خ ، السعودية ، الرايض ، دار  شذى العرف يف فن الصرفاحلمالوي، أمحد بن حممد ،  -
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 اعة والنشر والتوزيع ، تعليق حممد بن عبداملعطي ، وختريج أبو االشبال حممد بن سامل املصري.الكيان للطب
، د ط ،  خمتصر اخلرقي على مذهب اإلمام أمحداخلرقي ، أبو القاسم عمر بن احلسني بن عبدهللا ،  -

 م ، مصر ، طنطا ، دار الصحابة للرتاث.1993ه 1413
 ، د ط ، د خ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري للدردير الدسوقي ، حممد بن أمحد بن عرفة ، -
 

 مصر ، القاهرة ، دار احياء الكتب العريب لعيسى البايب احلليب وشركاه.    
م 1963ه 1382 1، ط ميزان اإلعتدالالذهيب ، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز ،  -

 ، لبنان ، بريوت ، دار املعرفة للطباعة والنشر ، حتقيق علي حممد البجاوي.
م ، 2001ه ، 1422 1ط 5و4، اجلزء التفسريالراغب االصبهاين ، أبو القاسم احلسني بن حممد،  -

 كلية الدعوة واصول الدين _جامعة ام القرى _ حتقيق هند بنت حممد بن زاهد سردار.
م ، لبنان ، بريوت ، 1988ه 1408 2، ط البيان والتحصيل، حممد بن أمحد بن رشد ،  ابن رشد -

 دار الغرب اإلسالمي ، حتقيق حممد حجي وآخرون.
_وهبامشه هناية احملتاج إىل شرح املنهاج الرملي ، مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة ،  -

 م.1984 ه1404حاشيتا الشرباملسي والرشيدي _ ، ط أخرية 
م ، الكويت ، اجمللس 2001ه ،  1421 1، ط اتج العروس الزبيدي احلسيين ، حممد بن املرتضى ،  -

 الوطين للثقافة والفنون واآلداب ، حتقيق مصطفى حجازي.
_ويليه حاشية الشليب تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق الزيلعي ، فخر الدين عثمان بن علي بن حمجن ،  -

 ، مصر ، القاهرة ، املطبعة األمريية بوالق. 2ورهتا دار الكتاب االسالمي طه مث ص1313 1_ ، ط
ه 1415 1، ط املدونةسحنون ، أبو سعيد عبدالسالم سحنون بن سعيد بن حبييب التنوخي ،  -

 م ، لبنان ، بريوت ، دار الكتب العلمية1994
لبنان ، بريوت ،  م ،2000ه ، 1421 1، ط املبسوطالسرخسي ، حممد بن أمحد بن أيب سهل ،  -

 دار الفكر ، حتقيق خليل حميي الدين امليس
 م، لبنان، بريوت، دار املعرفة.1990ه 1410،د ط   األمالشافعي ، أبو عبدهللا حممد بن إدريس ،  -
 1، ط مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجالشربيين ، مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب ،  -
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 ، بريوت ، دار الكتب العلمية. م ، لبنان1994ه 1415
م ، لبنان ، 1973،  1، طنيل األوطار شرح منتقى األخبار الشوكاين ، حممد بن علي بن حممد ،  -

 بريوت ، دار اجليل ، د ت )املكتبة الشاملة(.
 

م ، السعودية ، الرايض 2004ه 1425 1، ط املصنفابن أيب شيبة، عبدهللا بن حممد بن أيب شيبة ،  -
 ، مكتبة الرشد ، حتقيق محد بن عبدهللا اجلمعة وحممد بن ابراهيم اللحيدان.

، د ط ، د خ ،  حاشية الصبَّان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالكالصبَّان ، حممد بن علي ،  -
 د.مصر ، القاهرة ، املكتبة التوقيفية ، حتقيق طه عبدالرؤوف سع

ه ، لبنان ، بريوت ، املكتب االسالمي 1403 2، ط املصنفالصنعاين ، أبو بكر عبدالرزاق بن مهام ،  -
 ، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي.

ه، 1416 1، طاللباب يف الفقه الشافعيالضيب، أمحد بن حممد بن أمحد ابو احلسن ابن احملاملي،  -
 عبدالكرمي بن صنيان العمري. السعودية ، املدينة املنورة، دار البخاري، حتقيق

، مصر، 1995ه 1415، د ط، املعجم األوسطالطرباين، أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب،  -
 القاهرة، دار احلرمني، حتقيق طارق بن عوض هللا بن حممد و عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين.

م، 2000ه 1420 1، طالقرآنجامع البيان يف أتويل الطربي، حممد بن جرير بن يزيد أبو جعفر،  -
 لبنان، بريوت، مؤسسة الرسالة انشرون، حتقيق أمحد حممد شاكر.

ه ، لبنان ، 1417 2، ط خمتصر اختالف العلماءالطحاوي ، أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة ،  -
 بريوت ، دار البشائر االسالمية ، حتقيق عبدهللا نذير أمحد.

ه 1400 2، ط الكايف يف فقه أهل املدينةابن عبدالرب ، يوسف بن عبدهللا بن حممد النمري القرطيب ،  -
 م ، السعودية ، الرايض ، مكتبة الرايض احلديثة ، حتقيق حممد حممد احيد ولد ماديك املوريتاين.1980

، د ط ،  الطالب حاشية اجلمل على منهجالعجيلي ، سليمان بن عمر بن منصور املعروف ابجلمل ،  -
 د خ ، لبنان ، بريوت ، دار الفكر.

 1، ط احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزابن عطية ، أبو حممد عبد احلق بن عطية االندلسي ،  -
 م ، لبنان ، بريوت ، دار الكتب العلمية ، حتقيق عبدالسالم عبدالشايف حممد.1993ه ، 1413
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م ، 2000ه 1421 1، ط البيان يف مذهب اإلمام الشافعي،  العمراين ، حيىي أيب اخلري بن سامل -
 السعودية ، جدة ، دار املنهاج ، حتقيق قاسم حممد النوري .

 
م 2000ه 1420 1، ط البناية شرح اهلدايةالعيين ، بدر الدين أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى ،  -

 ، لبنان ، بريوت ، دار الكتب العلمية.
م ، لبنان ، بريوت 1979ه ، 1399، د ط ،  مقاييس اللغةرس بن زكراي ، ابن فارس ، أمحد بن فا -

 ، دار الفكر ، حتقيق عبدالسالم حممد هارون.
، د ط ، د خ ، لبنان ، بريوت ، دار ومكتبة اهلالل ، حتقيق مهدي  العنيالفراهيدي ، احلليل بن أمحد ،  -

 املخزومي و ابراهيم السامرائي.
م ، لبنان ، بريوت ، 2005ه ، 1426 8، ط القاموس احمليطيعقوب ،  الفريوز أابدي ، حممد بن -

 مؤسسة الرسالة ، اشراف حممد نعيم العرقسوسي.
 1، ط حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنعابن قاسم ، عبدالرمحن بن حممد بن قاسم النجدي ،  -

 ه)املكتبة الشاملة(1397
، د ط ،  املغينابن قدامة ، أبو حممد موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي ،  -

 م ، مصر ، القاهرة ، مكتبة القاهرة.1968ه 1388
م 2006ه ، 1427 1، ط ، اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب ، أبو عبدهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر  -

 ، حتقيق عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي. ، لبنان ، بريوت ، مؤسسة الرسالة
م ، 1997ه 1418 1، ط أحكام أهل الذمةابن قيم اجلوزية ، حممد بن أيب بكر أبوب الزرعي ،  -

السعودية ، الدمام رمادي للنشر _ لبنان ، بريوت ، دار ابن حزم _ ، حتقيق ، يوسف أمحد البكري 
 وشاكر توفيق العاروري.

، د ط ، د خ ، لبنان ، بريوت ، مؤسسة  الكليَّاتبن موسى احلسيين ،  الكفوي ، أبو البقاء أيوب -
 الرسالة ، حتقيق عدانن درويش ، حممد املصري)املكتبة الشاملة(.

مسائل اإلمام أمحد بن حنبل الكوسج ، اسحاق بن منصور بن هبرام ابو يعقوب املعروف ابلكوسج ،  -
، املدينة املنورة ، عمادة البحث العلمي  م ، السعودية2002ه 1425 1، ط واسحاق بن راهوية
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 ابجلامعة االسالمية ابملدينة املنورة.
 ه1414 1، ط احلاوي يف فقه الشافعياملاوردي ، علي بن حممد بن حممد البصري أبو احلسن ،  -

 
 م ، لبنان ، بريوت ، دار الكتب العلمية ، حتقيق علي حممد معوض و عادل أمحد عبد املوجود.1994 

، د ط، د خ، إيران، قم، مؤسسة النشر االسالمي العناوين الفقهيةغي، مري عبد الفتاح احلسيين، املرا -
 التابعة جلماعة املدرسني بقم )موقع يعسوب(.

 اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالفاملرداوي ، عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان بن أمحد ،  -
ار الكتب العلمية ، حتقيق ابوعبدهللا حممد حسن حممد م ، لبنان ، بريوت ، د1997ه 1418 1، ط

 حسن امساعيل الشافعي .
، د خ، لبنان، بريوت، دار اهلداية شرح البدايةاملرغيناين، علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل أبو احلسن،  -

 إحياء الرتاث، حتقيق طالل يوسف.
م، السعودية، 2006ه 1427 1ط، املسند الصحيحمسلم، مسلم بن احلجاج بن مسلم النيسابوري،  -

 الرايض، دار طيبة للنشر والتوزيع، حتقيق أبو قتيبة نظر بن حممد الفراييب.
م ، لبنان ، بريوت 1997ه 1418 1ابن مفلح ، ابراهيم بن حممد بن عبدهللا ، املبدع شرح املقنع ، ط -

 ، دار الكتب العلمية.
ديدة، د خ، مصر، القاهرة، دار املعارف، ، ط جلسان العربابن منظور، حممد بن مكرم بن علي،  -

 حتقيق عبد هللا علي الكبري، حممد أمحد حسب هللا، هاشم حممد الشاذيل.
_ويليه حاشية ابن عابدين  البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن جنيم ، زين الدين بن ابراهيم بن حممد ،  -

 ب العلمية ، حتقيق زكراي عمريات.م ، لبنان ، بريوت ، دار الكت1997ه ، 1418 1منحة اخلالق ، ط
م ، لبنان ، بريوت 2001ه 1421 1، ط السنن الكربىالنسائي ، أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب ،  -

 ، مؤسسة الرسالة ، حتقيق حسن عبداملنعم شليب واشراف شعيب االرنؤوط.
، د ط ،  زيد القريواين الفواكه الدواين على رسالة بن أيبالنفراوي ، امحد بن غامن بن سامل بن مهنا ،  -

 م ، لبنان ، بريوت ، دار الفكر.1995ه 1415
، د ط ، د خ ، السعودية ، جدة ، مكتبة  اجملموع شرح املهذبالنووي ، حميي الدين حيىي بن شرف ،  -
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 اإلرشاد ، حتقيق حممد جنيب ابراهيم املطيعي.
 ، د ط ، د خ ، لبنان ، بريوت  قديرفتح الابن اهلمام ، كمال الدين حممد بن عبدالواحد السيواسي ،  -
 دار الفكر )املكتبة الشاملة(. ،
_وهبامشه حاشيتا الشرواين  حتفة احملتاج يف شرح املنهاجاهليثمي ، أمحد بن حممد بن علي بن حجر ،  -

م ، مصر ، القاهرة ، املكتبة التجارية الكربى ، حتقيق جلنة من 1983ه 1357والعبادي _ ، د ط ، 
 العلماء.

 

 




