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 : قدمةامل

أن جريمة    ال شك 
 
إعداما اعتداء، ذلك ألن فيها  اإلنسان من  له  أن يتعرض  لروحه وإنهاء  لحياته، ولذلك قررت    القتل تعتبر من أخطر ما يمكن 

اء في كافة التشريعات ما يحفظ لإلنسان الحق في الحياة ويمنع  قتله، وجعلت عقوبة القاتل العمد عقوبة مشددة في أقص ى ما يمكن من التشديد سو 

 ت الدينية أو القوانين الوضعية. ذلك التشريعا

املجرم لالستعانة بغيره في ذلك،  الجريمة فقد يلجأ  تنفيذ هذه  الواحد في  الفرد  أمام    وألن اإلقدام على قتل شخص تعتريه صعوبات جمة تقف 

بالعمل املادي املمتد إلى املجني عليه، وهي وتتنوع هذه االستعانات إلى أنواع من املساهمة التي قد تكون من القوة بحيث تعد مشاركة في نفس فعل القتل 

باختالف تختلف مقدار مساهتهما  وقد  األصلي،  املباشر  الفاعل  نفس عقوبة  فيها  الشريك  يلقى  قد  أصلية  التشريعات مشاركة  بعض  تعدها   مشاركة 

 أفعالهما ومدى تأثيرها في إحداث املوت.

من   املقدمة  املساهمة  تكون  قد  اآلخر  الجانب  في في  تؤثر  تسهيلية  أو خدمة  مادي  كتقديم عون  خارجية  في مساعدة  متمثلة  الشريك ضعيفة 

 
 
يقدمها وهو بعيد عن ساحة الجريمة دون أن يقوى على املشاركة املادية الفعلية في القتل لو اقتض ى تنفيذ   إحداث الجريمة واملوت إال أن صاحبها غالبا

 الجريمة ذلك.

ا  أنواع  النوعين من  الشريك  بين هذين  فيها  يشارك  اليمني حيث  القانون  ومنها  القانونية  التشريعات  بعض  لها  تعرضت  لنا صورة  تبرز  ملساهمة 

 
 
لإلقدام على إتمام القتل عند عروض عارض يمنع الفاعل األصلي من ذلك، كل هذا دون أن يشارك   بالحضور في ساعة الجريمة ومكانها ويكون مستعدا

 ه القتيل أو يدخل في األفعال التنفيذية الواقعة على املجني عليه، وسميت هذه الحالة باملساهمة بالتمالؤ.بأي عملي مباشر ومادي يمس ب
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 :لخصامل

شك   وال  أشكالها،  بكل  االعتداءات  كل  من  ويحميه  حياته  لإلنسان  يحفظ  ما  سن  إلى  التشريعات  كافة  الحياة تلجأ  على  الحفاظ  أن 

 يقتض ي معاقبة الفاعل للجريمة بما يردعه عن إعادتها ويزجر الناس عن اقترافها، والتمالؤ كصورة من صور االشتراك في القتل قد يكون سبب
 
 ا

 النتشار هذه الجريمة إن لم تكن عقوبته واضحة ورادعة، وقد اختلفت التشريعات في سن العقوبة املناسبة له واختار ال
 
  قانون اليمني شروطا

نى  معينة يمكن عند تحققها معقابة املتمالئ بنفس عقوبة املباشر، وهو بهذا يتوافق مع جزء من الفقه اإلسالمي، وفي هذه الدراسة نتناول مع 

لنح فيه  اليمني  القانون  واختيار  ونتعرف على حكمه  والقانونية،  والشرعية  اللغوية  واالتجاهات  النواحي  كل  البحث التمالؤ من  ختام  في  اول 

 تقييم هذا االختيار وتقديره ومدى توافقه مع الشريعة اإلسالمية وتحقيقه للمصلحة العامة وتوفير الردع والزجر عن هذه الجريمة. 

 .عقوبة التمالؤ  ؛مباشرة الجريمة ؛املساهمة في الجريمة  ؛التمالؤ الكلمات املفتاحية:

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/LCJS/Home.aspx
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 : دراسةأهمية ال

 في النقاط اآلتية:  دراسةبراز أهمية الإ ن تكم

 الزمان ويسلط الضوء عليها بصورة خاصة. أن البحث يحاول التركيز على بيان حالة من حاالت املساهمة في جريمة القتل مما انتشر في هذا   •

•  
 
 واضحة للقضاة واملحامين ببيان حالة التمالؤ وشروطها بما يساعد في الحكم القضائي وسيره في االتجاه الصحيح. يحاول البحث أن يقدم حلوال

 .املعنى والشروط للتمالؤ في اللغة والشرع والقانون ظهار توافق إبراز التوافق في صورة التمالؤ مع الفقه اإلسالمي من خالل إ يحاول البحث  •

 ا. تظهر الصورة العملية في مساعدة التشريع العقابي في وضع العقوبة املناسبة بعد تقدير دور املتمالئ في حدوث الجريمة ومدى فاعليته فيه •

 دراسة:ال مشكلة

اليمني القانون  كان  التالي: هل  التساؤل  يثور  التمالؤ  الحديث عن     عند 
 
فإنه    موفقا السؤال  ولإلجابة عن هذا  التمالؤ وشروطه؟  ملعنى  تقريره  في 

  دراسةال مشكلةجابة عن األسئلة التالية التي تحقق يلزمنا اإل 
 
 :   تفصيال

 ما هو التمالؤ وما عالقة املعنى اللغوي له باملعنى الشرعي والقانوني؟  •

 ما مدى وجوب تحقق شروط معينة حتى يكون املساهم في  •
 
 ؟جريمة القتل متمالئا

 ما حكم املتمالئ في ضوء الشريعة والقانون؟ •

 وما هو التقييم القانوني الختيار القانون اليمني في موضوع التمالؤ؟  •

 :دراسةأساليب ال

األسلوب االستقرائي والوصفي والتحليلي حيث استقريت نصوص اللغويين والشرعيين والقانونيين فيما يتعلق بالتمالؤ،    دراسةال  ه سلكت في هذ

موقف   وتقدير  وحكمه  للتمالؤ  شامل  وصف  إلى  ذلك  بعد  ألتوصل  بينها،  واالختالف  التشابه  أوجه  واستخراج  لتحليلها  التحليل  أسلوب  سلكت  ثم 

 القانون اليمني منه. 

  :الدراسات السابقة

طلع فيما بحثت فيه من مراجع على من أفرد موضوع التمالؤ ببحث مستقل يتحدث فيه عن معناه اللغوي ومدى انطباقه على املعنى الشرعي  لم أ 

 .حثت مسائله في ضمن ما كتب عن املساهمة في الجريمة كصورة من صورهانما ب  إ والقانوني، و 

 
 
 من هذه الدراسات التي تعرضت ملوضوع االشتراك في الجريمة بصورة عامة على النحو اآلتي :   ويمكن أن أذكر بعضا

الوضعي  ( 2010)حامد    دراسة • القانون  مع  مقارنة  دراسة  اإلسالمي  الفقه  في  الجريمة  في  االشتراك  أحكام  رسالة ماجستير قدمت ،  بعنوان 

الباحث عن أحكا املجاح بفلسطين، حيث تحدث فيها  الفقه االسالمي والقانون، كما تحدث  لجامعة  الجرمي بصورة عامة وقارن بين  م االشتراك 

 عن أركان االشتراك وقواعد العقوبة عليه. 

الدايل  • والقصاص  ( 1997)  دراسة  الحدود  جرائم  في  الجنائية  املساهمة  بالرياض،  بعنوان  الشرعية  املحاكم  أحكام  على  تطبيقية   دراسة 

املساهمة   وأركان  شرعية،  ناحية  من  املساهمة  ألحكام  الباحث  فيها  تعرض  الرياض،  األمنية  للعلوم  نايف  لجامعة  ماجستير  كرسالة  قدمت 

   .واالشتراك الجرمي في أحكام الحدود والقصاص

 النقاط اآلتية:  وأرى أن ما يميز بحثي عن الدراسات السابق ذكرها وما يشابهها: يتمثل في

املساهمة بصورة عامة كنظرية عامة لالشتراك الجرمي، بينما في بحثي   حكامأ ال يتحدثون سوى عن  وما يشابهها الدراسات السابقةفي  الباحثينن أ   •

 . االشتراكاتنواع أ هذا خصصت الحديث عن االشتراك بطريق التمالؤ دون التعرض لغيره من 

 .وهو ما لم يتعرض له الباحثون بهذا الخصوصباملعنى الشرعي والقانوني  وعالقته لغوي ال وبيان معناه  التمالؤ أنني تعرضت هنا للحديث عن •

•  
 
 سالمي.لنصوصه القانونية ومقارنتها بكالم الشراح والفقه اإل  أنني تعرضت هنا للحديث عن التمالؤ في القانون اليمني بخصوصه متعرضا

 دراسة:خطة ال

 
 
اليمني حكما القانون     قرر 

 
ال  معينا الجريمة ونريد من خالل هذا  اللغة والقانون والشرع وبيان    دراسةلهذه  التمالؤ في  ببيان معنى  تقدير موقفه 

تقييم موقف القانون اليمني واألسباب التي دعته لسلوك هذا املسلك، فحديثنا سيكون  و العالقة بينها، ثم التدقيق في الحكم الشرعي والقانوني للتمالؤ، 

 
 
 ة مباحث على النحو التالي: إلى ثالث مقسما

 
 
  املبحث األول: معنى التمالؤ لغة وشرعا

 
 ، وتحته ثالثة مطالب:وقانونا

 املطلب األول: معنى التمالؤ لغة 

 املطلب الثاني: معنى التمالؤ في الشرع
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 املطلب الثالث: معنى التمالؤ في القانون 

 وتحته مطلبان: ، املبحث الثاني: الحكم الشرعي والقانوني للتمالؤ

 املطلب األول: حكم التمالؤ في الفقه اإلسالمي

 املطلب الثاني: حكم التمالؤ في القانون 

 اختيار القانون اليمني في معنى التمالؤ وحكمه  تقييم املبحث الثالث: 

 تعريف التمالؤ : املبحث األول 
 
  لغة وشرعا

 
 وقانونا

 : وتقسيم تمهيد

اللغوي واملعنى الشرعي في أي مصطلح يحتوي على معنى له أثر في اختالف التطبيقات ومرجع في ظهور  رتباط أساس ي  من املعلوم أن اال  بين املعنى 

هي العربية  اللغة  تعد  حيث  املصطل  األساس  الخالفات،  يالستعمال  الذي  عنها  يتنازل  ربما  التي  ومضامينها  معانيها  في  أحياد تخسحات   مها 
 
عرفه   نا في 

فة املعنى اللغوي ال يستغنى عنه في وضع ذلك املصطلح في محله الصحيح، وفي تقليل مساحات االختالف بين من يستخدم ذلك  وتطبيقاته، إال أن معر 

 املصطلح في كافة العلوم بعد ذلك. 

جأوا إلى اللغة  أو كانوا ممن برع في الفقه وتخصص فيه ل  ،تفسير أو الحديث النبوي المن ناحية شرعية فإن علماء الشريعة سواء كانوا من أهل  

حيث الوحيين،  نصوص  فهم  في  أه  العربية  بكالم  االستشهاد  كتبهم  في  من  نرى  عنهم  غاب  ما  فهم  في  بهم  واستعانتهم  ذلك  على  اللغة  بعض معاني  ل 

 املصطلحات. 

 و 
 
نوعا ثابتة  بصياغة  مجردة  كمواد  القانون  يمثل  القانونية  الناحية  ذلك    من  بعد  ويخضع  املقنن،  يريده  ما  على  الداللة  في  الثبات  نماذج  من 

 يراد بها الوصول إلى االقتراب من املعنى املراد وتطبيقه بصورة كاملة.من الشراح لتفسيرات 

التطرق لذلك بالتفصيل والبحثوألج له فإنه يلزمنا  الشرعي والقانوني  للتمالؤ واملعنى  اللغوي  املعنى  بين  التفريق  التمالؤ    ل  الجهات    فيعن معنى 

 هم أوجه االختالف واالتفاق بينها وذلك في املطالب الثالثة اآلتية. الثالث ومحاولة ف

 املعنى اللغوي ملصطلح التمالؤ: املطلب األول 

 . محددة وقد تختلف في أخرى لعربية لفهم معنى التمالؤ نجد أنها أعطته معاني متعددة قد تلتقي في نقاط عند الرجوع إلى معاجم اللغة ا 

في   العربقال  وقول  )  لسان  عليه؛  اجتمعوا  عليه:  وتمالؤوا  اجتمعنا،  عليه:  وتماألنا  وشايعته.  عليه  ساعدته  مماألة:  األمر  على  ماألته  قد 

أي تشاوروا وتحدثوا متمالئين على ذلك ليقتلونا أجمعين، فتصبح أمنا كالعذراء التي ال   ،  الشاعر:وتحدثوا مأل، لتصبح أمنا... عذراء، ال كهل وال مولود

علي،    أشباهه. وفي حديثولد لها. قال أبو عبيد: يقال للقوم إذا تتابعوا برأيهم على أمر قد تمالؤوا عليه. ابن األعرابي: ماأله إذا عاونه، وماأله إذا صحبه  

؛ أي ما ساعدت وال عاونت. وفي حديثعمر، رض ي هللا عنه: أنه قتل سبعة نفر برجل قتلوه غيلة،  ( عثمان، وال ماألت على قتله رض ي هللا عنه: وهللا ما قتلت

 . (1)وقال: لو تماأل عليه أهل صنعاء ألقدتهم به. وفي رواية: لقتلتهم. يقول: لو تضافروا عليه وتعاونوا وتساعدوا (

 معان متعددة منها املساعدة واملعاونة، كما يمكن أن تشمل    فيظهر من هذا النص أن التمالؤ يحمل
 
املشايعة واالجتماع والتتابع على الرأي    أيضا

 الواحد. 

التمالؤ   التي يحتويها معنى  اللغوية  املعاني  اطلعنا  إ وتتأكد هذه   ذا ما 
 
العروس حيث قال  على    أيضا تاج  األمر( )  نصوص أخرى مثل ما ورد في  )ومأله على 

، أحسني مأل جهينا   يقال:}وتمالئوا عليه( أي )اجتمعوا( و   )ساعده وشايعه( أي أعانه وقواه، )كماأله( عليه مماألة)  :كمنعه، ليس بمشهور عند اللغويين

 
 
ال يكفي    حيث يزيد في هذا النص الداللة على أن من معاني التمالؤ التقوية في املوقف حيث،  (2) (  : ظاهرتهأي أحسني! مماألة، أي معاونة، من ماألت فالنا

 معه.  تماأل تقوية املتمالئ لوضع من إلى  دأن تعني تقديم املساعدة املجردة التي قد ال تؤثر، بل إن التمالؤ هنا يقو  فقط

   ةوكافة املعاجم اللغوية القديمة والحديث
 
وتكاد ال تنقص عنها في األلفاظ واملفردات املعبرة عن  منها    ال تخرج عن هذه التعريفات التي أوردنا بعضا

 معنى التمالؤ. 

وقال في شمس العلوم ،  (3) )تماأل( القوم على كذا اجتمعوا وتعاونوا عليه(،  ماأله( على األمر مماألة ومالء ساعده وعاونه)  )  قال في املعجم الوسيط

 . (4) التمالؤ: تمالؤوا عليه، مهموز: أي تعاونوا()ودواء كالم العرب من الكلوم 

 ومن خالل ما مر من هذه التعريفات 
 
 هو معنى االتفاق، تشابه إرادة األرفاد على أمر ما.  نجد أن التمالؤ يحمل معنى أساسيا

 
   .159ص   1ج هـ 1414 -بيروت ، الطبعة: الثالثة  –ابن منظور ، لسان العرب، دار صادر  (1)
بيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس دار   (2)  . 253ص  1جهـ   1414بيروت، الطبعة: األولى / –الفكر مرتض ى الزَّ
 . 882ص   2ج مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار( املعجم الوسيط  دار الدعوة (3)
 .6383ص 9جم   1999 -هـ  1420سورية( الطبعة: األولى،   -لبنان(، دار الفكر )دمشق  -نشوان بن سعيد الحميرى اليمني،  شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم،  دار الفكر املعاصر )بيروت   (4)
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ذكرت   اللغة  أهل  تعبيرات  أن  الحظنا  أننا  عدة  إال  ومنها  مصطلحات  التمالؤ،  معنى  واملعاونةتحمل  واملساعدة  واالجتماع  واملظاهرة    املشايعة 

 واملواطأة واملضافرة. 

زم لتحقيقه  يلما رج ما يشترط في معناه من شروط و نستخو تعريفات شرعية وقانونية ولكي نفهم املعنى اللغوي بدقة ونربط بينه وبين ما سيأتي من 

فإننا سنعرج على   لوازم،  التمالؤاملصتعريف  من  في معنى  وردت  التي  إن وجدت    طلحات  بينها وبينه  الفروق  ولنوجد  نستنبط شروط  وللنتفهم معناها 

 والقانوني ليكون ربطنا بين املعنى اللغوي والشرعي  ،تحقيق معنى التمالؤ في اللغة
 
 على أساس لغوي صحيح. مبنيا

 
 
 املساعدة: : أوال

عاَونة على كل أمٍر يعمله عامل(العين قال في 
 
: امل

 
ساَعدة

 
 .)5() وامل

فيو  للخطابي   قال  الحديث  )  غريب  املساعدة  بيان معنى  كل  في  في  املساعدة فهي عاّمة  ى فأّما 
َ
َعل يَده  ل  الرَّج  إّنها مأخوذة من َوْضع  ويقال:  ونٍة.  َمع 

يا في حاجة(سا
َ
 .  (6)ِعد صاِحِبه إذا تماش

 ومن هذا ملعجم االشتقاقي املؤصل ) ا في قال و 
 
 .(7): املساعدة: التقوية واإلعانة )ألنها شد أزر ودعم(أيضا

العام   املعني  أن تحوي  املساعدة يمكن  أن  املعان، حيث  فيظهر من هذا  الشخص  الحضور مع  األزر من خالل  للمعاونة والتي قد يدخل فيها شد 

و الفكر بل يمكن أن يدخل في معناها ساعدة ليست مجرد توافق في الرأي أ يالحظ أنها تعني وضع اليد على ساعد صاحبه وهو ما يمكن القول معه أن امل

 جله.املشاركة الفعلية في األمر املتفق عليه واملتماأل أل 

 
 
 املضافرة: ثانيا

)ضفر( الضاد    مقاييس اللغةمن التقارب وااللتحام مع من يتضافر معه قال في     ، وهو مأخوذ ي تحمل معنى التمالؤ لفظ التضافرمن األلفاظ الت

 
 
  والفاء والراء أصل صحيح، وهو ضم الش يء إلى الش يء نسجا

 
ضفر حتى يصير ذؤابة. ومن الباب  . ومن الباب ضفائر الشعر، وهي كل شعر أو غيره عريضا

 .(8) منهم قد شد ضفيرته بضفيرة اآلخر( قولهم: تضافروا عليه، أي تعاونوا. وأصله عندي من ضفائر الشعر، وهو أن يتقاربوا حتى كأن كل واحد

  املاشطة مشطة املرأة إذا ضفرت ذوائبها.وقال الليث: متن مدمج، وكذلك األعضاء املدمجة كأنها أدمجت وملست كما تدمج  )تهذيب اللغة  وقال في  

 وكل ضفيرة  
 
   منها على حيالها تسمى دمجا

 
وقال األصمعي: تدامج القوم    وليلة دامجة، وليل دامج أي مظلم.  :وقال أبو عمرقال: والدموج: الدخول،  ،  واحدا

 
 
 (9) .(إذا تضافروا عليه على فالن تدامجا

  التأليب )وقال في موضع آخر عند الحديث عن 
 
 .(10)يقال: ألب فالن معه، أي صفوه معه (، إذا تضافروا عليه.و وقد تألبوا عليه تألبا

 
 
كشخص واحد مع من   ونرى أن لفظ التضافر يضيف ملعنى التمالؤ إضافات جديدة من خالل معنى االجتماع واالندماج ليصير املتضافر مندمجا

الشعر من خالل  معه،  يتضافر بضفاير  شبهوه  والتصاقها    حيث  ببعض  بعضها  يجيبهاشد  للتمالؤ  التضافر وهو مرادف  أن  كما   فيه    ء، 
 
معنى   أيضا

 ويدخل فيه االجتماع والصف في نفس املكان.التألب 

 
 
 املعاونة  : ثالثا

لفاظ تجعل التداخل الفعلي  واملظاهرة كذلك وهي أ عند تفسير لفظ املعاونة كلفظ مرادف للتمالؤ نجد أن املعاونة فيها معنى التعاضد وااللتحام  

املادي    الذاتي 
 
التمالؤ؛    داخال معنى   في 

 
متعاضدا املتعاون  صار  عضده،    حيث  في  معه  كأنه  حتى  غيره  األدبفي  قال  مع  ديوان  ع)  معجم 

 
:  وامل

 
اَضَدة

 
 
عاَوَنة

 
و (11)(امل )الصحاح  في  قال  ،  العربية  وصحاح  اللغة  في  تاج  جعلته  الش ئ  واْعَتَضْدت   به.  استعنت  أي  بفالن،  واْعَتَضْدت   املعاونة.  عاضدة: 

 
وامل

 (12) (عضدي.

 
 
كنفا الشخص  يصير  أن  وهي  املكانفة  معنى  تشمل  املعاونة  أن  العربية   كما  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح  في  قال  ويساعده  به  يحيط  لصاحبه 

 اإلبل: ناحيتها. قال أبو عبيدة: يقا
 
َنَفة

َ
َنفا الطائِر: َجناحاه. وك

َ
. وك  بالتحريك: الجانب 

 
. والكَنف

 
: املعاونة

 
كاَنَفة

 
ل ناقة كنوف: تبرك في كنفة االبل، مثل  )وامل

نَّ القذور، إال أنها ال تستبعد كما ت
َ
، أي حدباء. وَتك ْنفاء 

َ
، أي أحاطوا به(ستبعد القذور. وحكى أبو زيد: شاة ك َتَنفوه 

ْ
 .(13) فوه  واك

 ويأتي  
 
الت  أيضا باإل في معنى  التقوية  التآزر وهو  ا عاون معنى  البحرينعانة  املعاونة عليه، يقال وازرته   لفعلية، قال في مجمع  العمل:  ) واملوازرة على 

 
 .322ص1، دون مكان وال رقم طبعة ، جالخليل بن أحمد  الفراهيدي ، كتاب العين ،دار ومكتبة الهالل  ( 5)
 . 369ص  1ج م 1982 -هـ  1402، دمشق  –دار الفكر الخطابي، غريب الحديث ،   (6)
 .  1014ص 2م ج 2010القاهرة الطبعة: األولى،  –املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكريم مكتبة اآلداب د. محمد حسن حسن جبل، ( 7)
 .366ص  3. جم1979، دار الفكر، دمشق ،معجم مقاييس اللغة،  أحمد بن فارس الرازي  (8)
 .359ص   10جم 2001بيروت ،  -تهذيب اللغة دار إحياء التراث العربي محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، (9)
 . 277ص15جاملرجع السابق   (10)
 .  383ص 2م ج 2003  -هـ  1424معجم ديوان األدب،مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة الفارابي،  (11)
 .509ص  2ج م 1987 - هـ 1407بيروت الطبعة: الرابعة  –دار العلم للماليين  اللغة وصحاح العربية ، الصحاح تاج ،أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (12)
 .1424ص  4املرجع السابق ج  (13)
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 . (14) ه وقويته، ومنه سمي الوزير وزيرا(موازرة أي أعنت

، بالَهْمز  تاج العروس من جواهر القاموس )  قال في
 
ؤاَزرة

 
 وامل

 
ي ظاَهَر  أيضا

َ
ردت  كذا فآَزَرِني عليه فالٌن: أ

َ
مر، تقول: أ

َ
َعاَونة على األ

 
وعاَوَن، يقال:  : امل

يت   وَّ
َ
:ق
 
ْزرا

َ
 أ
 
النا

 
َزْرت  ف

َ
: أ ، وقال الَفّراء  فصح 

َ
ل  أ ، واألوَّ

ٌّ
ّجاج: آَزَره وواَزَره، بالواِو على الَبَدل من الَهْمز هو شاذ ه. وقال الزَّ  تقول: واَزْرت 

 
ة ه، والعامَّ ه: عاَونت  ه، وآَزرت 

وَّ 
َ
َعنْته  عليه وق

َ
ه.(آزْرت  الرجَل على فالٍن، ِإذا أ  (15)يت 

 ويتالَصَق » 
َّ
َتف

ْ
َيل
َ
 ف
 
ه بعضا ْرع  بْعض  َى الزَّ َقّوِ

ْن ي 
َ
ؤازرة أ

 
 » 4ثم قال ) وامل

َ
ظ

َ
اْسَتْغل

َ
آَزَره  ف

َ
ى: ف

َ
ّجاج في قوله تعال ساس. وقال الزَّ

َ
«: 5«، وهو َمجاٌز، كما في األ

 
َ
غار  الك ي فآَزر الّصِ

َ
ه مع بعِض(أ  .(16) ِباَر حتى اسَتَوى بعض 

  وواضح أن
 
  هذا يعني أن يصير املآزر رفيقا

 
 إال به. مه بحيث ال يمكن لصاحبه أن يقو ل لصاحبه مقويا

 
 
 املظاهرة : رابعا

 و 
 
امل  أيضا االجتماعلفظ  معنى  تحوي  والتي  كأ  ظاهرة  املظاهر  يصبر  حيث  أخيه،الجسدي  بظهر  ظهره  شد  وصحاح  الصحاح  قال    نه  اللغة  تاج 

: التعاون. وتظاهَر القوم  العربية )  ر  : املعاونة. والَتظاه 
 
ظاَهَرة

 
 وامل

 
ى كلُّ واحٍد منهم ظهَره الى صاحبهأيضا

َّ
ه ول َهَر به، أي استعان به(.: تداَبروا، كأنَّ

ْ
 . واْسَتظ

 
 
 املواطأة : خامسا

ومعناها   التمالؤ  في معاني  يأتي كذلك  لفظ  اإلنسان مشارك وهي  تجعل  التي  التامة   املوافقة 
 
يطأه صاحبه   ا ما  وكأنه يطأ  في    ،بقدمه  لصاحبه  قال 

الحديث   و )  واألثرالنهاية في غريب  َوه  َهْمِز، 
ْ
ال ْرك 

َ
ِبت ِوي  ر  ا 

َ
ذ
َ
َواِخِر« َهك

َ ْ
األ ر 

ْ
الَعش ِفي  ْت 

َ
َتَواط ْد 

َ
م ق

 
ؤياك ر  »أَرى  الَقْدر  ِة 

َ
ْيل
َ
ل َحِديِث  وَ   َوِفي 

 ْ
امل َقة. ِمَن 

َ
املواف ِة: 

َ
أ
َ
اط

ر
َ
 منهما َوِطىَء َما َوِطئه اآلخ

ًّ
ال

 
نَّ ك

َ
أ
َ
ه ك  . (17) (وَحقيَقت 

ان ِرْجِل صاحِبه، ثم  )  وس من جواهر القاموستاج العر قال في  و 
َ
ل  ِبِرْجله َمك  الرَّج 

َ
أ
َ
ن َيط

َ
ِة أ

َ
أ
َ
واط

 
ْصَل امل

َ
أ ن 

َ
هِل االشتقاق أ

َ
نا عن بعض أ ونقل شيخ 

عِمَل في اْس  وافقٍة. انتهى(ت   .(18) كّلِ م 

 
 
 املشايعة   :سادسا

شمس العلوم ودواء كالم قال في     ،اللغة  يلفظ يحقق لنا معنى االختالط واملتابعة القوية فيمعنى التمالؤ مما يبين لنا املعنى الكامل للتمالؤ ف  ووه

ْقَسم.وشايع باإلِ 3قولهم:سهٌم » : شايعه: أي تابعه.وشايعه: ِإذا خالطه، من املشايعة)  العرب من الكلوم  : ِإذا صاح بها لتتبعه« شائع: لم ي 
 
 .(19) (بل شياعا

 : ين من صور املساعدة أن التمالؤ لغة يمكن أن يشمل صورتونتوصل من كل ما مر بيانه في الناحية اللغوية 

واملعاونة  ىاألول • املساعدة  هي كل صور  األصلي سواء  :  الفاعل  في عمل  تؤثر  أثناءالتي  في  أو  الفعل  قبل  كانت   ه كانت قد حصلت  بعده وسواء  أو 

 ص اللغوية التي تتحدث عن التمالؤ، من حيث كونه مجرد االتفاقفي الزمان واملكان أو بدون حضوره، وهذا يفهم من أكثر النصو بحضور املساعد 

 . واملساعدة 

يصيران كالعضو الواحد  و لتصق به  ا ملكان بحيث يصير كأنه ساعد صاحبه و الثانية: هي املساعدة الحاصلة بحضور الشخص املتمالئ في الزمان وا  •

  لهمامن أحدهما ينسب الفعل الصادر و 
 
 ، وهذا يفهم من بعض معاني املؤازرة واملضافرة واملساعدة. معا

  على ذلك استخدام هذا املصطلح  لؤ يدور حول هذين املعنيين ويمكن بناء  اوبهذا يمكن القول أن التصور اللغوي للتم
 
 في أحدهما.  لغة

 ي الشرعاالصطالح في  التمالؤ  : طلب الثانيامل

 أ باستقراء بسيط للفظ التمالؤ في اصطالح  
 
   هل الشرع فإننا النجد اختالفا

 
، إال أن الفقهاء يراده إ   السابقوي  غفي معناه الشرعي عن املعنى الل  كثيرا

 و ، لحكم التمالؤ واملتمالئضوا أكثر املسلمين هنا تعر 
 
 في تحقيق معنى التمالؤ وذكر شروطه بصورة تفصيلية.  لم يكن اهتمامهم كبيرا

الخطاب املشهورة   رض ي هللا عنه  وتعد قصة سيدنا عمر بن  بالقتل جميعا وقولته  اليمن وحكمه عليهم  ارتكبوا جريمة في صنعاء  الذين  املأل  مع 

 تلتهم بهلو تماأل عليه أهل صنعاء لق)وهللا 
 
  ( مرجعا

 
للفقهاء في بيان حكم اشتراك الجماعة في قتل الواحد وتفصيل الحاالت املشابهة بها والتفريق  أساسيا

هل التفسير والفقه في أبينها، من حيث املباشرة أو التسبب أو املعاونة واملناصرة التي ال ترقى إلى املباشرة الفعلية في الجريمة، وسنتعرض هنا لبعض كالم 

 هم عليها.محديثهم عن التمالؤ ثم نمر على قصة مأل صنعاء لتحقيق الرواية التي وردت واستخالص معنى التمالؤ من خالل حديث الفقهاء عنها وحك

عليه إذا تعاون  قوله: املأل الخ هو اسم جمع ال واحد له ويجمع على أمالء وأفاد املشاورة يقال: تماأل  )حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي  قال في  

 .(20) واجتماع رأي (وتناصر ومثله يكون عن مشاورة 

 
 . 511ص   3ج هـ 1365 -طهران/ إيران، الطبعة: الثانية   -فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين ومطلع النيرين ، مكتبة املرتضوي   (14)
 . 21ص  6تاج العروس من جواهر القاموس ، مرجع سابق جمرتض ى الزبيدي،( 15)
 .  46ص10املرجع السابق ج ( 16)
 202ص 5، ج م1979 -هـ 1399بيروت،  -املكتبة العلمية  الحديث واألثر، النهاية في غريب الجزري ابن األثير، (17)
 . 279ص 1تاج العروس من جواهر القاموس جمرتض ى الزبيدي، (18)
 .3611ص  6شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم جنشوان بن سعيد الحميرى اليمني، (19)
 .326ص 2الراض ي، دار صادر بيروت، دون سنة طبع ، جعنايه القاض ي وكفاية شهاب الدين الخفاجي، (20)



 حمد بن عقيلأ                                                                                                              التمالؤ  كصورة من صور االشتراك في القتل بين الشريعة اإلسالمية والقانون اليمني  

Int. Journal of Legal & Comparative Jurisprudence Studies, 2(3) (2021), 166-179 
 171 

 

التحرير   في  باملاء  وقال  الوعاء  تعمير  امللء وهو  وكأنه مشتق من  والرهط،  كالقوم  جمع  اسم  واحد، وهو  أمرهم  الذين  الجماعة  )واملأل:  والتنوير 

ش يء على  اتفقوا  إذا  القوم  تماأل  لقولهم:  بالتشاور  مؤذن  وأنه  عند   ونحوه،  مساء  كل  وأوعيتهم  قربهم  يمألون  كانوا  فإنهم  املاء  ملء  من  مأخوذ  والكل 

 .(21)(الورد

 
 
في هذي النصين أن التمالؤ مرحلة الحقة على االتفاق واجتماع الرأي حيث يجيئ التمالؤ بعد ذلك، أي أن ما يفعله املتفقان من    فيظهر واضحا

 
 
 .أفعال مبنية على اتفاق يمكن أن يسمى ذلك تمالئا

في   املاتريدي  وقال  القتل،  )...  تفسير  بعضهم  تولى  إذا  الطريق  أن قطاع  أصحابنا  ملذهب  داللة  يتشاركون  ففيه  بعضهم  يتول  ولم  األموال،  وأخذ 

اجتمع قوم على قتل واحد، فتولى بع إذا  ا لبعض، وكذلك  أن يكون بعضهم عون  الطريق بعد  تولى منهم، ومن لم يتول في حكم قطاع  ا: من  ضهم جميع 

ا، وعلى ذلك يخرج قول   ِئَك، فإنهم يقتلون جميع 
َ
ول
 
أ أن كانوا في عون  ي َّللاَّ عنه    -عمر  القتل ولم يتول بعض بعد  حيث قال: " لو تماأل عليه أهل    -رض ِ

ا في ا فيتشاركون جميع  القصاص   صنعاء لقتلتهم " وأهل صنعاء إذا اجتمعوا ال سبيل للكل أن يتولوا قتله، فدل أنه على العون والنصر لبعضهم بعض 

ا في العذاب: من تولى عقرها ومن لم يتول، بع ِئَك جميع 
َ
ول
 
 .  (22)وبتراضيهم على ذلك، وَّللاَّ أعلم (د أن كان ذلك العقر بمعونتهم، على ما تشارك أ

من فريق املساهمين وإن لم يباشر بنفسه،   ا ويظهر في كالم االمام املاتريدي في معنى التمالؤ معنى التناصر الذي يصير به املساعد املشارك جزء  

 
 
لى التقوي ببعضهم البعض فيصيروا كالجسد الواحد بأجزاء مختلفة فحكمهم في الجزاء واحد إ يصل بهم  فيعطى حكمهم مادام أن مساهمته كانت عونا

 ألنهم على مسافة واحدة من الجريمة التي تم تنفيذها. 

 املعنى في التمالؤ يتوافق فيما تقدم من املعنى اللغوي في املشاورة واالجتماع والتعاون.  ومن هذه النصوص في كتب التفسير نفهم أن

كمه؛ القصة التي وردت  حو املتمالئ    بيان معنى  في  به   يمكن االستداللمن أشهر ما  وعند التطرق لبعض ما ورد في اآلثار الواردة عن السلف نجد أن  

   ،التمالؤوذكر فيها    عن سيدنا عمر بن الخطاب   متعددة روايات  في  
 
وذلك أن الفقهاء الذين حكموا على    لهفي تحقيق املعنى الشرعي    ونرى أنها مهمة جدا

 .يتوضح لنا املعنى الحقيقي للتمالؤدراك تفسير معنى مقولة سيدنا عمر سإ عند تحقيق هذه القصة و ف ،بها ا املتمالئ استدلو 

فقد  ،دة منها ما هو مختصر ومنها ما هو مطول مفصل وسنقتصر على بعض الروايات التي تحتوي موضع الشاهد دمتعوردت هذه القصة بروايات 

اإلمام مالكجاء في   َواِحٍد،  موطأ  ٍل  ِبَرج   
 
ْو َسْبَعة

َ
أ  
 
ْمَسة

َ
ا، خ َنَفر  َتَل 

َ
اِب ق

َّ
ط

َ
خ
ْ
ال ْبَن  َمَر  نَّ ع 

َ
أ ِب،  َسيَّ

 ْ
امل ْبِن   ، َعْن َسِعيِد 

َ
َتَماأل ْو 

َ
ل  : َمر  اَل ع 

َ
َوق ٍة، 

َ
ْتَل ِغيل

َ
وه  ق

 
َتل
َ
ق

ا. ْم َجِميع  ه  ت 
ْ
َقَتل

َ
ْهل  َصْنَعاَء ل

َ
ْيِه أ

َ
 (23) (َعل

َتَب ) وفي خاتمتها قوله كثر ما وردت القصة مفصلة في مصنف عبدالرزاق الصنعانيأ و 
َ
ك
َ
ْم  إلى عامله رعم ف ه  ت 

ْ
َتل
َ
ْهل  َصْنَعاَء ق

َ
 ِبِه أ

َ َ
ْو َتَماأل

َ
ل
َ
ْم، ف ه 

ْ
ل ت 
ْ
ِن اق

َ
أ

 »
َ
ْبَعة َقَتَل السَّ

َ
اَل: »ف

َ
 (24) ق

الخطاب   التي وردت عن سيدنا عمر بن  الرواية  التمالؤوورد فيها  هذه هي   ،  لفظ 
 
املتمالئ فاعال اللفظ يجعل     والسؤال هل هذا 

 
لم   أصليا أنه  رغم 

 يباشر الجريمة والقتل؟

أنهعند استعرا الفقه نجد  القصة في كتب  بها    ض هذه   يستدل 
 
الفقهاء، فبعضهم يجعلها دليال التمالؤ طرفان من  الجماعة    على حكم  على قتل 

الجميع    بالواحد سواء كان  البعض اآلخراالشتراك مباشرة من  البعض واملساهمة من  املباشرة من  بينما يخأو  الفقهاء باالشتراك ،  صها طرف آخر من 

 باملباشرة الفعلية فقط دون غيرها من املساهمات.

الفقهاء من لفظ  ن التمالؤ الذي يترتب عليه ما على املباشر األصلي  وبهذا يتضح أ  ليس منضبطا عندهم   التمالؤ في قصة سيدنا عمرواستنبطه 

 : في تفسيره على قولين وا اختلف حيث

نه يعاقب بنفس العقوبة للفاعل األصلي، وعند هؤالء ال يكون  أ األول: أن التمالؤ هو املباشرة الفعلية مع الفاعل األصلي ولهذا كان الحكم  القول   •

 
 
 املادي  إال من باشر مع الفاعل األصلي فعل الجريمة    متمالئا

 
املهذب في قال في  ،  عندهم من ساعد غيره بما دون املباشرة الفعلية  وال يسمى متمالئا

فصل: وتقتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله وهو أن يجني كل واحد منهم جناية لو انفرد بها ومات أضيف  )اإلمام الشافعي للشيرازي    فقه

عاء القتل إليه ووجب القصاص عليه والدليل عليه ما روى سعيد بن املسيب أن عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه قتل سبعة أنفس من أهل صن

 وقال: لو تماأل فيه أهل صنعاء لقتلتهم 
 
 .(25) (  قتلوا رجال

عنإ فانظر   الرواية  بنفس  فعليا  املباشرين  املشتركين  الجميع  قتل  على  استداللهم  عم  لى  أ سيدنا  على  يدل  بما  على ر  ينطبق  عندهم  التمالؤ  ن 

 .االشتراك في الفعل وليس مجرد الحضور 

م ال حيث  القاتل املباشر أ في حكم املمسك هل يقتل مع  حديثه عن مسألة قتل الجماعة بالواحد    دالحاوي عنؤكد هذا قول اإلمام املاوردي في  وي

 
 . 484ص  2جمـ  1984تونس   –الدار التونسية للنشر التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور،( 21)
 . 483ص   4ج م 2005 -هـ   1426بيروت، لبنان الطبعة: األولى،  -دار الكتب العلمية تأويالت أهل السنة ، أبو منصور املاتريدي،( 22)
 17ص 3م ج 1991 -هـ  1413دمشق،  الطبعة : األولى  -االمام مالك، املوطأ ، دار القلم    (23)
 . 477ص  9هـ ج 1403عبدالرزاق الصنعاني، املصنف،  املجلس العلمي، الهند، الطبعة الثانية  ( 24)
 .173ص 3دون رقم طبعة وال سنة، جاملهذب في فقه اإلمام الشافعي ، دار الفكر، دمشق، الشيرازي ،   (25)
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ملن استدل على القتل بحديث عمر ورد على ذلك  ض  ثناء سرد أدلته على ذلك تعرَّ ه ال يقتل لعدم مباشرته، وعند  أ نن قول االمام الشافعي في أ بيَّ 

االشتراك في الفعل وليس مجرد املعاونة واملناصرة حيث قال )وقول عمر رض ي هللا تعالى عنه: لو تماأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم به  نه محمول على بأ

 في قول سيدنا عمر هو االشتراك املباشر عنده التمالؤ  أن معنىبما يدل على  (26)محمول على اشتراكهم في قتله، ألن املعاونة هي التساوي في الفعل (

 وليس مجرد املعاونة واملناصرة بما دون املباشرة.

مالك الثاني:  القول   • العون  أ   والنخعيقول  وتقديم  املساعدة  التمالؤ هو  واالستعداد  ن  واالتفاق  دون  كالحضور  بما  ذلك  كان  ولو  األصلي  للفاعل 

 مة إال بتلك املساهمة واملساعدة. تكن لتتم الجريؤازرته حيث لم شرة، مادام أن الفاعل املباشر أكمل جريمته بمعاونة املساعد وبماملبا

بن   عمر  قال  وقد  أحدهم.  القتل  ولي  وإن  به  جميعهم  فيقتل  رجل  قتل  على  يجتمعون  )كالقوم  خليل  مختصر  شرح  في  الجليل  مواهب  في  قال 

 .(27)لو تماأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا انتهى(  -رض ي هللا عنه  -الخطاب 

َمَر   َي ع 
ْ
نَّ َرأ

َ
أ ا َدِليٌل 

َ
َي َّللاَّ  َعْنه     -وقال في سبل السالم ) َوِفي َهذ َنا إنَّ ِفيِه    -َرض ِ

ْ
ل
 
ا ق

َ
لُّ َواِحٍد َوِلذ

 
َباِشْره  ك ْم ي 

َ
ْو ل

َ
ه  َول اِهر 

َ
َواِحِد َوظ

ْ
 ِبال

 
َجَماَعة

ْ
ْقَتل  ال ه  ت  نَّ

َ
أ

ْول  
َ
ِعّيِ َوق

َ
خ  ِلَقْوِل َماِلٍك َوالنَّ

 
ِلَك(  َدِليال

َ
ى ذ

َ
َق َدِليٌل َعل

َ
ْي َتَواف

َ
 أ
َ َ
ْو َتَماأل

َ
َمَر: ل  . (28) ع 

 
 
املعاونة واملساعدة حتى    بل يذكر املالكية بالنص أن سيدنا عمر قتل شخصا الحديث هو  لم يباشر في القتل ويرجحون بهذا أن معنى التمالؤ في 

َمَر ْبِن )قال في املدونة  وإن لم يباشر ِكَر َعْن ع 
 
َقْد ذ

َ
ْم.( والربيئة هو الحارس والناطو َول َمر  َمَعه  ه  ع 

َ
َقَتل

َ
، ف وه 

 
َتل
َ
ِذيَن ق

َّ
 ِلل

 
اَن َرِبيَئة

َ
ْم ك نَّ َبْعَضه 

َ
اِب أ

َّ
ط

َ
خ
ْ
ر  ال

 .(29) وهو لم يباشر فعليا في الجريمة(

انطباق احتمالية  الذي قررنا  اللغوي  املعنى  بهذا قريب من  للمعنيين وهو  الفقهاء  التمالؤ عند  احتمالية لفظ  يتبين  النصوص  ه  ومن مجمل هذه 

 
 
 على ذات االحتمالين.  أيضا

 التمالؤ في االصطالح القانوني : املطلب الثالث 

 من يحقق  اليمني في القانون  رجع األساس ي في الحديث عن التمالؤاملمن قانون الجرائم والعقوبات اليمني  (21تعد املادة )
 
حيث ورد فيها )يعد فاعال

 .املوجود على مسرح الجريمة وقت حدوثها( عناصر الجريمة ويشمل ذلك املتمالئ بسلوكه

 
 
وذلك ألنه يحقق بسلوكه عناصر الجريمة الثالثة املتمثلة بالركن الشرعي واملادي   ؛للجريمة  ونالحظ من خالل هذا النص أنه جعل املتمالئ فاعال

  اتخذه املشرع لجعل التمالؤ ي واملعنوي وهذا هو التبرير الذ
 
 من أنواع املساهمة األصلية التي يكون بها املتمالئ  نوعا

 
  فاعال

 
  كاملباشر أصليا

 
 .تماما

مل ذلك املتمالئ املوجود على مسرح الجريمة  قانون حيث يمكن األخذ من قوله )ويشتعريف للتمالؤ في الويمكننا من خالل هذ النص استخالص  

 (  وقت حدوثها
 
املتمالئ حاضرا يكون  أن  الجريم  اشتراط  زمان ومكان حدوث  أحدهمافي  في  يكفي مجرد حضوره  أولى مجرد ة فال  باب  ال يكفي من  كما   ،

 ومكان الجريمة. اتفاقه املسبق دون تواجده في زمان 

يتعلق   ما  فيمكن    باشتراطأما  ذلك  ومع  االتفاق،  اللغة هو  في  للتمالؤ  األساس ي  املعنى  أن  التمالؤ حيث  في معنى  بدهي  أمر  فهذا  املسبق  االتفاق 

املادة   عبارة  من  )  21االستنباط  قوله  خالل  من  وذلك  االتفاق   شرط 
 
فاعال الجريمة(  يعد  عناصر  بسلوكه  يحقق  يظهر    من   حيث 

 
التعبير    جليا  بـمن 

 أن الشخص ال يمكن أن يحقق عناصر الجريمة إال إ )سلوكه( 
 
   ن كان فعله مقصودا

 
  ومرادا

 
 عليه فيما بينه وبين الفاعل املباشر للجريمة. ومتفقا

التمالؤ، ونرى أنه هذا ومع ذلك فإننا نرى أن عبارة النص القانوني ليست صريحة في بيان تعريف املتمالئ وكان ينبغي أن تكون أوضح في   تعريف 

  .وجه من وجوه القصور في النص ينبغي تداركه في التعديالت الالحقة

 
 
شرطا القانون  شراح  يذكر     كما 

 
املتمالئ  ثالثا يكون  أن  اشتراط  وهو  التمالؤ     لتحقيق 

 
إ   مستعدا في  الجريمة  للمشاركة  أعمالها   وتحقيقكمال 

أن الحال ذلك، بمعنى  اقتض ى   ه كان  التنفيذية لو 
 
إ   حاضرا الجريمة وعدم   للمشاركة في 

 
تامة، بل كان مستعدا إذا   بقائها غير  النتيجة والتنفيذ  لتحقيق 

 من املباشر األصلي للجريمة. ذلكحصل تخلف في 

 وهذا يعني أ 
 
   ن املتمالئ صار عضدا

 
   ومناصرا

 
معه في زمان ومكان الجريمة ملا أقدم   للفاعل املباشر بحيث يعتمد املباشر عليه، إذ لو لم يكن حاضرا

 فعلها. شر علىاملبا

 
 
  وقد درج شراح القانون اليمني على هذه الشروط في تعريف املتمالئ الذي يكون شريكا

 
ستاذنا الدكتور على حسن  أ ، يقول وينال نفس عقوبة أصليا

 الشرفي )
 
 مألن الت  ونظرا

 
   الؤ أصال يعني االتفاق، وألن الحضور إلى مسرح الجريمة ال بد أن يكون بقصد التنفيذ وإال عد اشتراكا

 
 أ وليس    تبعيا

 
فإننا    صليا

املكان الذي وقعنرى أن التمالؤ يقتض ي توافر ثالثة شروط، ا  الوجود الفعلي في  السابق على االشتراك في ارتكاب الجريمة...  جريمة وفي  ت فيه الالتفاق 

 (30) ملباشرة العمل التنفيذي للجريمة ..( زمن وقوعها...االستعداد

 
 .84ص 12، جم 1999الحاوي الكبير، دار الكتب العلمية، بيروت ، املاوردي ، (26)
 . 432ص   8جم 2003مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار عالم الكتب الحطاب الرعيني، (27)
 . 353ص   2سبل السالم دار الحديث، دون طبعة وال سنة جاألمير الصنعاني،   (28)
 . 554ص 4، جم 1994املدونة ، دار الكتب العلمية، بيروت، االمام مالك ،  (29)
 .304استاذنا الدكتور علي حسن الشرفي ، النظرية العامة للجريمة ،  دار أوان، صنعاء ، دون سنة نشر ، ص   (30)
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مالئ القانون الذي عرف الت  ما نقله الدكتور حسني الجندي في شرحه لقانون العقوبات اليمني حيث أورد نص مشروع لجنة  كما يؤكد هذا االتجاه 

حد املتمالئين معه لم يتركها هو، وإنما يكون  أ هو من يتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة ويتواجد في مكان حدوثها مستعدا الرتكابها بحيث إذا تركها  )نه  أب

 تركه لها اكتفاء بمباشرة اآلخر مادام مع
 
  ضودا

 
 . (31)..(ن يكون مستعدا لتنفيذ ما اتفق عليه بشرط أ  بوجوده ولو كان رقيبا

ض اليمنية عند استعراضها للحكم القضائي  قحكمة النملؤ وحكمه ما نص عليه الحكم القضائي  ليؤكد هذا االتجاه في املعنى القانوني للتما  ومما

دان  وحيث يتبين مما سبق أن الحكم املطعون فيه قد  االبتدائي واالستئنافي في قضية قتل اشترك فيها اثنان في قتل ثالث حيث ورد في مناقشة الحكم )

ي فـي مـسرح الجريمة الطاعن واملحكوم عليه الثاني )الفار من وجـه العدالة( بالتمالؤ املتمثل في االتفاق على االشتراك في ارتكاب الجريمة والتواجد الفعل

 في الحكم( . وملا كان ال يتصور التمالؤ بتعريفه الذي  
 
أوردته املحكمة إال إذا كان هناك مباشر واالستعداد ملباشرة العمل التنفيذي للجريمة )كما ورد نصا

ي أن  القتـل، والثاني:  باشـرا   قد 
 
أن يكونا معا  : األول  احتمالين،  أحد  القتل حدث فالحال ال يخرج عن  أما وإن   .. املحكوم عليهما  كون أحدهما باشر  غير 

) 
 
 . (32)القتل فيصح أن يكون الثاني متمالئا

نجد ما سبق  خالل     ومن 
 
تشابها هناك     أن 

 
املعن  واضحا أن  بين  على  يتفق  فالكل  للتمالؤ،  والقانوني  والشرعي  اللغوي  هو  املعنى  ى  للتمالؤ  العام 

أ  إال   نهم يقرون  االتفاق، 
 
باملتأن من معانيه    أيضا التي ترقى  إ ماملناصرة واملعاونة   الئ 

 
أنه صار عضدا املباشر للجريمة من خالل  الفاعل األصلي    لى مرتبة 

 
 
ح  وعونا الجريمة  للفاعل،  في حدوث  وهي مساعدة مؤثرة  عنها،  يستغني  له مساعدة ال  الجريمة،إ يث قدم  ملا حصلت  لوال مساعدته  يمكن   ذ  وعندئذ 

 ن املمكن نسبة الجريمة إليه رغم أ م القول أنه 
 
 .نه لم يباشر الركن املادي فعليا

 في الشرع والقانون تمالئ امل عقوبة: املبحث الثاني

أ  أردنا  أن نمر  إذا  يلزمنا  به فإنه  يتعلق  بالتمالؤ وما  تامة  األقوال    علىن نحيط إحاطة  لنرى تقدير  والقانون  اإلسالمية  الشريعة  املتمالئ في  حكم 

الفقهاء ل القتل ونرى التبرير الذي سطره  املساهمة واملساعدة على جريمة  الدقيق في  املعنى  حكم  ذلك الواملذاهب ملصطلح التمالؤ ومدى انطباقه على 

 ي: في مطلبين كاآلت مما يساعدنا على تقدير االتجاهات املختلفة فيذلك، وسنتعرض لحكم التمالؤ في الشريعة اإلسالمية ثم في القانون 

 املتمالئ على القتل في الشريعة اإلسالمية  عقوبة: املطلب األول 

األربعة وغيرهم باستعراض بسي املذاهب  الفقهاء من  أن  ط لكتب  إ هذه  نجد  الفقهاء  النحو املسألة اختلف فيها  لى مذهبين يمكن تفصيلهما على 

 التالي:  

 عقوبة في جريمة القتل إنما تقع على من باشر فيها مباشرة فعلية إلى أن ال  يذهبون ور من الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة  الجمه  القول األول: •

بأنمادية  ،   
 
والذي   فعل فعال املادي  تكوينها  في  في   يدخل  وغيرها،أما من شارك وساهم  واللسان  والرجل  كاليد  البدن  أعضاء  بجزء من  يكون عادة 

حتى لو   ،فال يعاقب بنفس عقوبة الفاعلولو كان ذلك باتفاق مسبق بينهما،  أو تقديمه العون  مجرد حضوره أو مناصرته  ذلك كالجريمة بما دون  

   بلغت مساعدته
 
   مبلغا

 
   كبيرا

 
املباشر في مباشرته    أو كانت سببا  للفاعل 

 
إنسانا املباشر     مادام كان 

 
   عاقال

 
   مدركا

 
، فاملباشرة مقدمة له  ملا يفعل ومريدا

 
 
 .دوما

الكل بأن جرح كل واحد املباشرة من  بالفرد( بشرط  الجمع  املتن: ويقتل  الشلبي ) قوله في  الدقائق وحاشية  الحقائق شرح كنز  تبيين     قال في 
 
  جرحا

 
 
 (33) . اهـ(ساريا

 )قال في روضة الطالبين وعمدة املفتين  و 
 
أنه يأثم إذا أمسكه للقتل، ، فقتله آخر، فالضمان على القاتل، وال ش يء على املمسك، إال  ولو أمسك رجال

 .(34) ويعزر( 

   : أدلة هذا القول 

 استدل أصحاب هذا القول بأدلة يمكن سرها كالتالي: 

" إن أعتى الناس على هللا، من صلى هللا عليه وسلم:عن جده، قال: قال رسول هللا   عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،حمد والطبراني والبيهقي أ ما رواه  .1

 .فقتله يعد من قتل غير القاتل  . واملمسك غير قاتل،(35) قتل غير قاتله "

.قال أبو عبيدة يعني يحبس (36) أنه قال " يقتل القاتل، ويصبر الصابر "  -صلى هللا عليه وسلم  -النبي    ما رواه الدارقطني عن إسماعيل بن امية ان .2

 
 . 596م ص1991 هـ1411الدكتور حسني الجندي، شرح قانون العقوبات اليمني ، القسم العام ،   (31)
 م .٢٠٠٧( لسنة  ٣٠٩٠٠الطعن بالنقض الجزائي رقم )  (32)

 . 114ص  6ج هـ1313تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي املطبعة األميرية الكبرى القاهرة ،  الزيلعي الحنفي، (33)
 . 133ص   9، جم1991روضة الطالبين وعمدة املفتين، املكتب اإلسالمي، بيروت النووي،( 34)
  16317, البيهقي ، السنن الكبرى للبيهقي حديث رقم 498، الطبراني، املعجم الكبير للطبراني حديث رقم 6757االمام أحمد ، مسند االمام احمد حديث رقم  (35)

 . 140ص3، ج م1966، دار املعرفة ، بيروت ، 175الدارقطني , سنن الدارقطني ، حديث رقم  ( 36)
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 .(37)ألن املصبور هو املحبوس، يريد بالحبس التأديب

 وألن اإلمساك سبب، والقتل مباشرة، فإذا اجتمعا ولم يكن في السبب إلجاء كالشهود سقط حكم السبب بوجود   .3
 
  املباشرة، كما لو حفر رجل بئرا

 
 
 .فمات كان القود على الدافع دون الحافر فدفع رجل فيها إنسانا

4.  
 
لو أمسك امرأة حتى زنا بها رجل، وجب الحد على الزاني دون املمسك. ووجب فحكم املمسك مخالف لحكم املباشر في الزنا،  على الزنا فإن    قياسا

 في وجوب القود على القاتل دون املمسك. ولو جاز أن يساويه في القود جاز أن يساويه في الحد. أن يكون حكم املمسك في القتل بمثابته

املشارك  :  الثانيالقول   • أن  إلى  املالكية  املباشريذهب  للقاتل  واملناصر  فيقتل  املعاون  نفس عقوبته  بينهما  فال  ،مثله  يأخذ  العقوبة؛ فرق  وذلك    في 

 
 
معا بسببهما  الجريمة  فعلها لقيام  يعاونه على  لوال وجود من  الجريمة  يكن ليقدم على  لم  املباشر  أن   نفترض  إذ  األصلي عليه،  املباشر  ، والعتماد 

 
 
 . ويسهل له اقترافها، وعندئذ تنسب الجريمة لهما معا

الدسوقيقال في الشرح الكبير   أو الضرب بأن قصد الجميع الضرب وحضروا، وإن لم )و( يقتل  )    للشيخ الدردير وحاشية  )املتمالئون( على القتل، 

ال مالك: إن طليعة   (38) يتوله إال واحد منهم إذا كان غير الضارب لو لم يضرب غيره لضرب.(
َ
و قال في التوضيح لشرح الجامع الصحيح ) ومن ثم ق

ال عمر: ل
َ
 .(39)و تماأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم به(اللصوص تقتل معها وإن لم تقتل ولم تسلب، ولذلك ق

 
 
ْم )  قال في املدونة ، كما تقدم ذكره  لم يباشر في القتل بل يذكر املالكية بالنص أن سيدنا عمر قتل شخصا نَّ َبْعَضه 

َ
اِب أ

َّ
ط

َ
خ
ْ
َمَر ْبِن ال ِكَر َعْن ع 

 
َقْد ذ

َ
َول

ه  
َ
َقَتل

َ
، ف وه 

 
َتل
َ
ِذيَن ق

َّ
 ِلل

 
اَن َرِبيَئة

َ
ْم.(ك َمر  َمَعه   . ر وهو لم يباشر فعليا في الجريمةوالربيئة هو الحارس والناطو  (40)ع 

 كما  
 
الئ كالقاتل املباشر ذكرها في منح الجليل بقوله )ويقتل( الجماعة )املتمالئون( بكسر الالم، أي املتوافقون على  مليكون املت  يذكر املالكية شروطا

بضربه بنحو سيوف، بل )وإن بسوط( من أحدهم و)سوط( من آخر، وهكذا حتى مات فيقتلون به ملا في املوطإ  قتل شخص معصوم به إن تمالئوا  

  " أن يقصدوا قتله، فإن    -رض ي هللا عنه    -عن عمر  أربعة شروط  باملماألة  القتل  به. شب يشترط في  لقتلتهم  أهل صنعاء على قتل صبي  لو تماأل   "

وأن يحضروا بحيث يكون الذي لم يضرب لو احتيج إليه لضرب ولو لم يل القتل إال واحد، والذي يحرس قصدوا ضربه فقط جرى على ما تقدم،  

منهم   لهم كهم، وأن يموت فورا أو مغمورا، فإن عاش وأكل وشرب فال بد من القسامة وال يقسم في العمد على أكثر من واحد، وأن يكونوا ممن يقتص

 .  (41)ف قتل الحرابة(له بخال 
 : ا الفريقدلة هذأ

 ي ممن كان له سبب في قتل وليه. فن يأخذ حقه ويستوأ ، فمن حقه  [33}فقد جعلنا لوليه سلطانا{ ]اإلسراء:  :قوله تعالى .1

ت الذي قتل، ويحبس الذي  لقال »إذا أمسك الرجل، وقتله اآلخر، يق -صلى هللا عليه وسلم    -ما روى الدارقطني، بإسناده عن ابن عمر، أن النبي   .2

 وألنه حبسه إلى املوت، فيحبس اآلخر إلى املوت، كما لو حبسه عن الطعام والشراب حتى مات، فإننا نفعل به ذلك حتى يموت.  (42) أمسك« 

 .(43)وبما روي عن عمر بن الخطاب رض ي هللا تعالى عنه أنه قتل جماعة بواحد. وقال: لو تماأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم به أي لو تعاونوا عليه .3

 وأل .4
 
  نهما تعاونا

 
 .في قتله في قتله، فوجب أن يستويا في القود، كما لو اشتركا

ثم  .5 بالقتل فقتل،  الحاكم على رجل  إذا شهدوا عند  للقتل كالشهود  املباشرة  أن يجري عليه حكم  القتل فلم يمنع  إلى  أفض ى    وألن اإلمساك سبب 

 (44) املمسك.كذلك فرجعوا قتلوا قودا بالشهادة، وإن كانت سببا 

 حكم املتمالئ في القانون : املطلب الثاني

األصلية  املساهمة  باعتبارها صورة من صور  التمالؤ  الجريمة صورة  في  املساهمة  الحديث عن صور  اليمني عند  القانون  تضم    يقرر شراح  والتي 

والتسببإ إضافة   باملباشرة  املساهمة  املباشر    حيث،  ليها  األصلي  الفاعل  عقوبة  نفس  فيها   يقرر 
 
فاعال املتمالئ  املساهم  يكون     وعندئذ 

 
 به  تلحق   أصليا

 عقوبة الفاعل املباشر.

 إ 
 
ال يمكن أن يرقى  إذ يعتبر هؤالء أن املتمالئ وبسبب عدم مباشرته الفعلية ؛شروط ثالثة تحققت ذا إ   على املتمالئ إال  ال أن هذا الحكم ال يكون الزما

يصبح في قوة   ومعناه حتى  ؤمن تقوية جانب التمال  فال بدة ومساهم فيها، ولذلك  متسبب في حدوث الجريمه  ، إال أنملكانة املباشر ليعاقب بنفس عقوبته

 . بنفس  حكم املباشر عليهن نحكم أ  من املمكن وط ثالثة يصبح بعد تحققها املباشرة من خالل شر 

 
 . 84ص   12الحاوي الكبير ، مرجع سابق ، جاملاوردي ،   (37)
 . 245ص   4ج، دار الفكر، دمشق، بدون طبعة وال سنة   الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ابن عرفة الدسوقي املالكي ،   (38)
 .491ص17جم 2008ابن امللقن الشافعي ، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، دار النوادر، دمشق ،  (39)
 .554ص 4جاالمام مالك ، املدونة ،مرجع سابق ،    (40)
 . 26ص9ج م 1989عليش املالكي ، منح الجليل شرح مختصر خليل ، دار الفكر، بيروت ،  ( 41)
 . 140ص3،ج  176الدارقطني ، سنن الدارقطني ،مرجع سابق، حديث رقم  ( 42)
 15صفحة سبق تخريجه انظر    (43)
 . 290ص  8، جم 1968ابن قدامة ، املغني ، مكتبة القاهرة  . ،84ص 12جتنظر األدلة في املاوردي ، الحاوي ، ( 44)
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 الثالثة لكي نحكم على املتمالئ بنفس حكم املباشر هي: والشروط 

رادات املساهمين على ارتكاب الجريمة، ويمكن أن يكون بصور متعددة منها: أن يجلسوا  بلقاء واحد ويخططوا للجريمة  إ وهو يعني التقاء    :االتفاق .1

 
 
االتفاق جليا األدوار فيها بحيث يظهر في ذلك  الجريمة بلحظات وعقد    ويوزعوا  تنفيذ  التقاءهم قبل  االتفاق كذلك  أن من صور  بينهم، كما  فيما 

 
 
 . العزم على تنفيذها معا

 
 
املساهمين عاملا أن يكون كل واحد من  االتفاق فهي  أدنى صور     أما 

 
الجريمة، بل    بأنه ليس وحيدا تنفيذ  املساهمين في  أن معه غيره من  هو عالم 

 ر الجريمة ويسهم كل واحد منهم بالقيام بدوره في تنفيذها. الذين تتوزع عليهم أدوا 

ن شرط االتفاق هنا إنما يحقق أثره إذا كان االتفاق قد تم على تنفيذ جريمة معينة أو جرائم معينة، ولذلك لو افترضنا أن هناك جرائم  أ ومعلوم  

ي معنى التمالؤ بل يحاسب كل شخص بحسب ما فعله وما ترتب  أخرى حدثت من أحد املساهمين لم يكن قد اتفق عليها مع اآلخرين فال تدخل ف

 على فعله من نتائج في تلك الجريمة غير املتفق عليها.

في مكان وزمان الجريمة: .2    الوجود 
 
إال إن كان حاضرا في زمان ومكان حدوث الجريمة، وذلك ألنه بحضوره يحقق    ال يمكن اعتبار املساهم متمالئا

 
 
   معنى املساهمة املؤثرة والفعالة التي يستحق معها معاقبته بنفس عقوبة املباشر، ذلك أنه شهد الفعل التنفيذي للجريمة وكان موافقا

 
  عليه مقرا

 به .

لم   املباشر  املساهمة  كون  في  الحضور هنا  أثر   كي ويظهر 
 
يساعده حاضرا إال ألن معه من  ليقدم على جريمته  به    ن  الجريمة يستنصر  في ساحة 

 
 
 حداث نتيجة الجريمة وحصولها.إ في جسد املباشر ال فرق بينه وبينه في  ويتقوى بوجوده وهو ما يعني أن املتمالئ صار عضوا

الجريمة وزمانها هو ك املراد بمكان  أن  الجنائي  القانون  املعلوم في  أو بعضه  ز ل مكان و ومن  املادي للجريمة سواء كله  الفعل  يتعلق به حدوث  مان 

 ولذلك يعد كل زمن ومكان حدث به جزء من الفعل املادي مسرحا للجريمة يحقق حضور املتمالئ فيه معنى التمالؤ. 

اق مسبق على الحضور، ونرى أن هذه وقد يكون حضور الشخص في مكان الجريمة وزمانها مصادفة حيث لم يكن بينه وبين الشريك املباشر اتف

لتمالؤ إال إن كان الحضور قبل فعل الجريمة بتمامها، وبشرط أن ينعقد االتفاق مباشرة بينهما بمجرد لالصورة ال يتحقق فيها الحضور املحقق  

االتفاق بينهما أو كان الحضور بعد تمام الجريمة فال لقائهما، بحيث يتحقق أن كال منهما له فاعلية في حدوث الجريمة وتحققها، أما إذا لم ينعقد  

 
 
  أثر لذلك الحضور ويعاقب املساهم بحسب فعله وال يعد شريكا

 
 كاملباشر وذلك لعدم تحقق شرط الحضور عن اتفاق سابق على الجريمة.  أصليا

  ملباشرة الجريمة لو تخلف املباشر األصلي عنها:  االستعداد .3
 
إعطاء املتمالئ صفة الفاعلية في حدوث الجريمة، حيث   في يعتبر هذا الشرط أساسيا

 
 
  يقتض ي هذا الشرط أن الشخص لم يكن حاضرا

 
  فقط ملجرد املساهمة العادية وتقديم العون للمباشر؛ وإنما كان حاضرا

 
عن املباشر   بصفته نائبا

 
 
يقدر    ومستعدا ولم  للمباشر  عارض  فلو عرض  يكملها،  ولم  عنها  قصر  لو  مهمته  هذه عإلكمال  ومن  فأتمه،  له  املتمالئ  تصدى  عمله  إتمام  لى 

 نفس عقوبته. واحد يشترك فيه مع املباشر ويستحقضو في جسد عالناحية فإن املتمالئ يعد ك

املساهمة هذه هي الشروط التي اشترطها املشرع اليمني لتحقيق معنى التمالؤ الذي يستحق عقوبة املباشر، وعند تخلف هذه الشروط تبقى صورة 

 في نطاقها الذي حدده القانون بأنواعها املختلفة.

 وبهذه الشروط نرى أن القانون اليمني وضع هذا املعنى الخاص بالتمالؤ وتوافق فيه مع املذهب املالكي في معناه وعقوبته كما سبق بيانه. 

 ونقدهاتجاه القانون اليمني  تقدير : املبحث الثالث

على   مرورنا  للتمالبعد  املختلفة  اال  ؤاملعاني  أن  نجد  البعض  عند  لتوفره  الالزمة  سلكهوالشروط  الذي  اليمني  القانوني  املتمالئ    تجاه  اعتبار  في 

 
 
  مباشرا

 
 له وجاهته واعتباره.  عند توفر هذه الشروط  أصليا

 كاآلتي:   ويمكن التطرق لتقدير اتجاه القانون اليمني من ثالثة نواحي

افقته لقول في الشريعة اإلسالمية األولى:   مو

 
 
فإن  الثالثة  للمادة   طبقا اليمني  الدستور  هي    من  اإلسالمية  التشريعاتالشريعة     مصدر جميع 

 
جدا الطبيعي  كان من  ينظر واملناسب    ولذلك    أن 

 ناسب ويحقق العدالة في نظره ورأيه.ليختار منها ما هو مفيما يتعلق بمفهوم التمالؤ إلى األقوال املختلفة في املذاهب اإلسالمية  القانون 

املجتم اليمني هنا استحضر كون  القانون  أن  اليمني مجتمعونعتقد   ع 
 
 مسلم  ا

 
الشعب والعامة وأنه البد وأ   ا به  ن يستند في توجهاته على ما يرض ى 

 الذين ال يرضون بديال عن الشريعة اإلسالمية كمصدر أساس ي للتشريع .

على كون الشريعة   دساتيرهامن القوانين في الدول العربية واإلسالمية، والتي برغم نصها في  كثيري عن ن يتميز فيه القانون اليمونرى أن هذا التوجه 

 
 
توجها مغايرا التشريعات  بعض  في  توجهها  في  تسلك  أنها  إال  التشريعات،     اإلسالمية مصدر 

 
نسجل موقفنا وبهذا  اإلسالمية،  بالقانون    للشريعة  املفتخر 

 ال
 
  يمني الذي راعى هذه املسألة واستحضر فيها قوال

 
  شرعيا

 
 ملذهب فقهي من املذاهب األربعة وهو املذهب املالكي كما سبق الحديث عنه.  معتبرا

   تحقيقه للعدالة وتحقيق غرض العقوبة :الثانية

لى ردعه عن الجريمة  إ وذلك من خالل إيقاع العقوبة املناسبة على املجرم بما يؤدي    يذكر أصحاب القانون أن من أغراض العقوبة الردع والزجر،
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نه لتحقيق الردع ي أم الجرائم وأكبرها، وال يخفى أ هالك روحه، حيث تعد هشنيعة يتم فيها إعدام االنسان وإ  والحقيقة أننا أمام جريمةوزجر غيره عنها، 

 بما يحفظ للناس حياتهم وأمنهم. ليها إ رق املؤدية والزجر عنها فينبغي لنا قطع كل السبل والط

أ  املمكن  بالتمالؤ  وكان من  املساهم  املسألة ويقض ي بعدم معاقبة  الجمهور في هذه  املشرع بقول  املباشر، وهو قول فيه تخفيف    بعقوبةن يأخذ 

هدار حياة الناس واالعتداء عليهم والتساهل في  ملباشر حتى ال يتتخذ ذلك وسيلة إل وعدم تشدد، إال أن القانون اليمني أحسن بمعاقبة املتمالئ بالعقوبة ا 

 ذلك. 

جرائم حيث صارت لها شبكات منظمة وفرق وجماعات  ليه الحال من تفنن املجرمين في اقتراف هذه الإ وال يخفى على أحد في هذا الزمان ما وصل  

 
 
اآل ع األدوار بحيث يكمل كل فرد مزيم وتو ي، ويتم بينها التنظتعمل معا راقة دماء إ وتكون نتيجة ذلك التعاون نجاحهم في اقتراف جريمة القتل و   ،خرنهم 

  حسن بحسم أن املشرع قد أ وهي صورة التمالؤ التي نتحدث عنها، ولذلك نرى  ،الناس
 
  هذه املسالة ردعا

 
 ملعاونيه ومن يقدم له العون. لجاني وزجرا

 
 
   وتطبيقا

 
أنه سيقتل وستكون عقوبته نفس عقوبة    لهذا االتجاه، وتأكيدا له فإنه ال يخفى على كل عاقل أن املجرم املشارك املتمالئ لو علم مسبقا

ي تريثه في تقديم املساعدة للقاتل وتفكيره في عواقب ذلك وسيقوده تفكيره بعد املباشر الذي عاونه وساعده، فال شك أن ذلك سيكون له كبير األثر ف

 ليه من خالل هذا االتجاه الذي سار عليه. عن اقترافها وهو ما هدف املشرع إ  ذلك إلى التوقف عنها والبعد

 انضباطه بالتزام الشروط والنص عليها في املواد القانونية الثالثة: 

 قد يقول البعض أن  
 
 إ الجريمة حتى و   القانون سار على مذهب التشدد في العقوبة ووضع عقوبة قوية على شخص لم يباشر فعال

 
 ن كان مساعدا

اليمني قد تالفى هذه  أ نه في تقديرنا  أ ال  إ ،  فيها املشرع  املتمالئ قاالشن  الشخص  للتحقق من كون  الكافية  الشروط     دكالية من خالل وضع 
 
  صار شخصا

 
 
 في الجريم فاعال

 
 . ويستحق بناء على ذلك هذه العقوبة الشديدة كما تنسب إلى املباشر، ليه الجريمة بكمالها إ فيها بحيث تنسب  ة ومؤثرا

 أ ن اشتراط  إ 
 
التمالئ مستعدا الجريمة    ن يكون  إ   ذا تخلف عن فعلها املباشر نفسه إ لتنفيذ  الفاعلية في  القوة في  بما ال  يجعله من  الجريمة  حداث 

اقترف أ فهما عضوان كيدين    ،املباشر في الدرجةيختلف فيه عن   الجريمة ولم يقترفها الثاني اكتفاء بفعل العضو أو يد ورجل في جسد واحد،  حدهما 

 .ن لم يصدر منه فعل مباشر في الركن املادي لهايمة وإ حداث الجر نى دقيق يجعل املتمالئ شريكا في إ لفعلها هو، وهو مععنها  األول ولو تخلف 

اليمنيأ بهذا   ونرى  املشرع  توفرها  من    يضع  ن  الالزم  يالضمانات  الذي  ما  للتمالؤ  الخاص  املعنى  الفاعل  حقق  به  هذه إ يستحق  العقوبة   يقاع 

 وله ما يسنده في اللغة والشرع.املتمالئ، ونعتقد أنه اختيار موفق وصائب  الشديدة على

  :الخاتمة 

 النقاط اآلتية: في ختام البحث يمكن تلخيص ما توصل إليه الباحث في 

اثنين فاكثر، ولكنه   • بين  االتفاق  اللغوي األساس ي يعني   التمالؤ في معناه 
 
للمتمالئ ما   أيضا الفعل بحيث ينسب  االتحاد واملشاركة في  يحتمل معنى 

 ق معه.فينسب للمباشر املت

 يتوافق هذا املعنى للتمالؤ  •
 
 ي بعض أقوال املذاهب اإلسالمية وهو  مع املعنى الشرعي له على رأ تماما

 
يتوافق مع ما ذهب إليه القانون اليمني في   أيضا

 ذلك. 

•  
 
 روط مع املذهب املالكي.شيلزم توفرها حتى نحكم على املتمالئ بنفس حكم املباشر، وتوافق القانون في هذه ال اشترط القانون اليمني شروطا

التوافق   • أوجه   من 
 
املتما  أيضا يتعلق بعقوبة  املالكي ما  القانون واملذهب  له نفس عقوببين  القانون  الشروط  لئ، حيث قرر  املباشر بشرط توفر  ة 

 الالزم لتحقق معناه. 

سب له أنه اختيار القانون لهذا االتجاه اختيار موفق لتوافقه مع بعض املذاهب الفقهية وألنه يحقق الغرض من العقوبة في رد الجاني وزجره، ويح •

 وضع لذلك الضمانات التي يلزم فيها توفر شروط معينة يكون 
 
  بناء عليها معاقبة املتمالئ بنفس عقوبة املباشر مستساغا

 
 .  ومقبوال

 : التوصيات

 يتقدم الباحث في ختام البحث بالتوصيات اآلتية: 

القضائية في   • الوقائع  القانوني حتى ال يقع االشكال في توصيف  النص  للتمالؤ في  اليمني بتحديد تعريف واضح ومنضبط  املشرع  ندراجها إ أوص ي 

 تحته أو خروجها عنه.

 أوص ي املشرع ببيان الشروط الالزم توافرها في املتمالئ بصورة جلية حتى ال يقع االلتباس في وجودها من عدمه.  •

 احثين بالتعرض لحاالت التمالؤ وبحثها في القانون وبيان شروطها وربطها بالحوادث القضائية الواقعية. أوص ي الب •
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Abstract: Every law is made to preserve person’s life and protects him/her from all forms of aggression. Undoubtedly, 
preserving life requires punishing the perpetrator of the crime in a way that prevents him/her from repeating it and 
forbids people from committing it. Cooperation, as a form of participation in killing, may be a big reason for the crimes to 
spread more if the punishment wasn't clear and deterrent, and the laws differed in the enactment of the appropriate 
punishment for the crimes  ,the Yemeni law chose certain conditions that, when achieved, could punish the outlaw with 

the same direct punishment. This is in accordance with part of Islamic jurisprudence. We learn about this topic and the 
choice of Yemeni law in it, to try.  At the conclusion of the research, we learn and evaluate these judgments and the extent 
of its compatibility with Islamic Sharia, achieving it in the public interest, and providing deterrence and restraint from 
this crime . 
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