بحث حمكِّم

عقوبة الدية ومقا�صد
ال�شريعة منها
�إعداد
�أ.د� .صالح بن �سليمان بن حممد اليو�سف
ع�ضو هيئة التدري�س بكلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية يف جامعة الق�صيم

عقوبة الدية ومقا�صد ال�شريعة منها

املقدمة

�إن احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره ،ونعوذ هَّ
بالل من �رشور �أنف�سنا ومن
�سيئات �أعمالنا  ،من يهده هَّ
الل فال م�ضل لـه ،ومن ي�ضلل فال هادي لـه ،و�أ�شهد �أن ال
�إله �إ َّال هَّ
الل وحده ال �رشيك لـه  ،و�أ�شهد �أن حممداً عبده ور�سوله.
ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ(((.
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ (((.

ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ(((.
�أما بعد:
ف�إن ال�رشيعة الإ�سالمية اخت�صت من بني ال�رشائع بال�شمول وال�سمو والعاملية
والدوام ،حتى تقوم ال�ساعة.
فال�رشيعة الإ�سالمية كاملة �شاملة جامعة مانعة � ،أنزلها هَّ
الل تعالى على حممد �صلى
اهلل عليه و�سلم بي�ضاء نقية ،قال تعالى :ﮋﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﮊ (((،
وقال تعالى :ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ(((.
((( �سورة �آل عمران . 102 :
((( �سورة الن�ساء . 1 :
هَّ
هَّ
((( �سورة الأحزاب  ،71-70 :هذه خطبة احلاجة التي علمها ر�سول الل �صلى اهلل عليه و�سلم عبد الل بن م�سعود ر�ضي
اهلل عنه ،وقد �أخرجها �أبو داود يف كتاب النكاح باب خطبة النكاح  ،239 -238/2والرتمذي يف كتاب النكاح باب ما جاء يف
خطبة النكاح  ، 414-413/3وقال  :حديث عبد هَّ
الل حديث ح�سن  ،وابن ماجه يف كتاب النكاح باب خطبة النكاح .610-609/1
((( �سورة النحل . 89 :
((( �سورة الن�ساء . 176 :
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فما قب�ض ر�سول هَّالل �صلى اهلل عليه و�سلم حتى �أكمل هَّالل تعالى لـه ولأمته الدين ،كما
قال تعالى  :ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ(((.
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم  « :تركتكم على بي�ضاء نقية ليلها كنهارها ،ال يزيغ عنها
�إ َّال هالك» (((.
الل عنه « :تويف ر�سول هَّ
وقال �أبو ذر ر�ضي هَّ
الل �صلى اهلل عليه و�سلم وما طائر
يحرك جناحيه يف ال�سماء �إ َّال وقد ذكر لنا منه علماً » (((.
و�إن من �أهم املقا�صد ال�رشعية حتقيق الأمن ،ومن و�سائل حتقيقه �إقامة احلدود
والعقوبات ال�رشعية التي �رشعها اهلل للعبادة .
وال�رشيعة مبناها و�أ�سا�سها على م�صالح العباد يف العاجلة والآجله  ،والعدل
والرحمة وامل�صلحة واحلكمة كلها فيها .
فكل م�س�ألة خرجت عن ذلك لي�ست من ال�رشيعة ،ولو �أدخلت فيها بت�أويل ،فمرد
الأحكام �إلى هَّ
الل �سبحانه وتعالى؛ �إذ ال حكم �إ َّال حكمه ،وال عالج �إ َّال مبا �رشع فهو
�أحكم احلاكمني  ،املحيط مبخلوقاته �إحاطة تامة  ،قال تعالى :ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭﮊ(((  ،هَّ
فالل هو الذي يعلم ما ي�صلح العبد  ،ويعلم خفايا النفو�س ،ويعلم
علل املجتمع و�أمرا�ضه وعالجه وو�سائل �شفائه  ،فكل ت�رشيع �أو عالج من عند هَّ
الل
�سبحانه وتعالى يف منتهى احلكمة واخلربة  ،قال تعالى :ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﮊ (.((1
ومن �أهم الأ�سباب التي دفعتني للكتابة يف هذا املو�ضوع� ،أهميته وكرثة احلاجة
((( �سورة املائدة .3 :
((( �أخرجه ابن ماجه يف املقدمة  ،باب اتباع �سنة اخللفاء الرا�شدين املهديني  ،16/1و�أخرجه الإمام �أحمد يف امل�سند .136/4
((( �أخرجه الإمام �أحمد يف امل�سند . 162 ، 153/5
((( �سورة البقرة . 255 :
(� ((1سورة امللك . 14 :

العدد  - 58ربيع الآخر 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

57

عقوبة الدية ومقا�صد ال�شريعة منها

�إليه ،وكرثة وقوع القتل اخلط�أ ،واحلاجة �إلى معرفة تقومي الدية يف الرياالت ،وعدم
اجلمود على املقدر .
املبحث الأول
يف معنى الدية ،والأ�صل فيها ،ومقدارها ،و�أجنا�سها
معنى الدية :

الدية يف اللغة  :ودية  ،فحذفت الواو  ،فيقال  :ودى فالناً فالناً� ،إذا �أدى ديته �إلى
وليه  ،والدِّ ية واحدة الديات  ،ويقال  :وديت القتيل �إذا �أعطيت ديته(.((1
الدية يف اال�صطالح  :هي املال امل�ؤدى �إلى املجني عليه �أو وليه ب�سبب جنايته.
وقال اجلرجاين  :الدية املال الذي هو بدل النف�س (.((1
الأ�صل يف عقوبة الدية :

الأ�صل فيها الكتاب وال�سنة والإجماع .
�أما الكتاب  ،فقوله تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ(.((1
و�أما ال�سنة :
 – 1فروى �أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم :
( ((1انظر  :ل�سان العرب  ،مادة ودى . 383/15
( ((1انظر  :التعريفات للجرجاين �ص ، 106طلبة الطلبة �ص.327
(� ((1سورة الن�ساء . 92 :
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«كتب لعمرو بن حزم كتاباً �إلى �أهل اليمن ،وفيه الفرائ�ض وال�سنن والديات ،وقال
فيه :و�إن يف النف�س مائة من الإبل « (.((1
 – 2وعن عبد هَّ
الل بن عمرو عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال  « :قتيل اخلط�أ �شبه
العمد قتيل ال�سوط والع�صا مائة من الإبل �أربعون منها خلفة يف بطونها �أوالدها»(.((1
والأحاديث الواردة يف وجوب الدية كثرية ،منها :ما �سبق ومنها ما �سي�أتي �إن �شاء
هَّ
الل تعالى يف مو�ضعه .
�أما الإجماع  :فقد �أجمع �أهل العلم على وجوب الدية يف اجلملة (.((1
الأجنا�س التي جتب فيها الدية:

اختلف العلماء يف الأجنا�س التي جتب فيها الدية على قولني :
القول الأول  :ذهب احلنابلة وهو رواية عن الإمام �أحمد وهو اختيار �شيخ
الإ�سالم ابن تيمية �أن :الإبل �أ�صل يف الدية ،وقد نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة
وقال � :أجمع �أهل العلم على �أن الإبل �أ�صل يف الدية ،وهو ظاهر كالم اخلرقي (. ((1
وبهذا قال الإمام ال�شافعي يف ر�أيه الأخري ،وهو قول طاوو�س وابن املنذر (. ((1
(� ((1أخرجه الإمام مالك يف املوط�أ يف كتاب العقول باب ذكر العقول  ، 849/2و�أخرجه الن�سائي يف كتاب الق�سامة يف باب
ذكر حديث عمرو بن حزم يف العقول  ،52/8و�أخرجه الدارمي يف كتاب الديات باب كم الدية من الإبل  ، 113/2و�أخرجه
احلاكم يف كتاب الزكاة يف م�ستدركه باب زكاة الذهب  ، 397-395/1و�أخرجه البيهقي يف كتاب الديات يف باب دية النف�س ،ويف
باب دية �أهل الذمة يف ال�سنن الكربى .100 ، 80/8
قال ابن عبد الرب  :وهو كتاب م�شهور عند �أهل ال�سري ،معروف عند �أهل العلم معرفة ي�ستغنى ب�شهرتها عن الإ�سناد؛ لأنه
�أ�شبه التواتر يف جميئه يف �أحاديث كثرية  .املغني  ، 5/12ن�صب الراية � ، 342 ، 339/2إرواء الغليل . 264/3
(� ((1أخرجه �أبو داود يف كتاب الديات  ،باب يف دية اخلط�أ �شبه العمد  ، 195/4و�أخرجه الن�سائي يف كتاب الق�سامة باب كم
دية �شبه العمد  ، 36/8و�أخرجه ابن ماجه يف كتاب الديات باب دية �شبه العمد مغلظة  ، 877/2و�أخرجه الدارمي يف كتاب
الديات باب الدية يف �شبه العمد  ، 118/2و�أخرجه الإمام �أحمد يف امل�سند  ، 103 ، 11/2و�أخرجه الدارقطني يف كتاب احلدود
والديات وغريها .93/3
( ((1انظر  :املغني  ،5/12ال�شرح الكبري .310- 309 / 25
( ((1انظر  :املغني  ، 9 ، 6 / 12املقنع وال�شرح الكبري  ، 371 / 25الإن�صاف مع ال�شرح الكبري  ، 368/25ال�شرح املمتع على
زاد امل�ستقنع . 61 / 11
( ((1انظر  :نهاية املحتاج  ، 299 / 7املجموع �شرح املهذب  403/ 17وما بعدها .
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�أدلة هذا القول :
ا�ستدل �أ�صحاب هذا القول مبا يلي :
-1روى �أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
كتب لعمرو بن حزم كتاباً �إلى �أهل اليمن وفيه الفرائ�ض وال�سنن والديات ،وقال
(((1
فيه :و�إن يف النف�س مائة من الإبل
-2وعن عبد اهلل بن عمرو عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال  :قتيل اخلط�أ �شبه
(((2
العمد قتيل ال�سوط والع�صا مائة من الإبل� ،أربعون منها خلفه يف بطونها �أوالدها
ويف هذين احلديثني ن�ص �رصيح يف �أن دية النف�س مائة من الإبل .
-3حديث الزهري قال  :كانت الدية على عهد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
مائة من الإبل قيمة كل بعري �أوقية  ,ثم غلت قيمة الإبل ف�صارت قيمة كل بعري �أوقيتني
 ,فما زالت تغلو حتى جعلها عمر ع�رشة �آالف درهم �أو �أربعمائة دينار.
-4ولأن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فرق بني دية العمد واخلط�أ ،فغلظ بع�ضها،
وخفف بع�ضها ،وال يتحقق هذا يف غري الإبل  ,ولو كان غري الإبل �أ�صو ًال جلاء فيها
التغليظ �أي�ضاً ،فدل ذلك �أن الإبل هي الأ�صل دون غريها (.((2
القول الثاين  :ذهب الثوري وابن �أبي ليلى و�أبو يو�سف وحممد وعطاء وغريهم
�إلى �أن� :أ�صول الدية الإبل والذهب وال َورِق والبقر والغنم  ,وقال القا�ضي  :هذه
خم�سة ال يختلف املذهب فيها ,وهذا قول عمر  ,وفقهاء املدينة ال�سبعة  .وهو رواية
عن الإمام �أحمد (.((2
(� ((1سبق تخرجه �ص . 6
(� ((2سبق تخرجه �ص . 6
( ((2انظر  :املغني . 7/12
( ((2انظر  :املغني  ، 6/12الإن�صاف مع ال�شرح الكبري  ، 367 / 25بدائع ال�صنائع . 355 / 7
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وذهب مالك و�أبو حنيفة �أن :الدية يف ثالثة �أجنا�س  ,الإبل والذهب والف�ضة ,
وبه قال ال�شافعي يف القدمي (.((2
وا�ستدلوا مبا يلي :
-1ما روي عن عمرو بن حزم يف كتابه �أن :ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم كتب
(((2
�إلى �أهل اليمن  :و�أن النف�س امل�ؤمنة مائة من الإبل  ,وعلى �أهل الورق �ألف دينار
-2ما روى ابن عبا�س �أن :رج ًال من بني عدي قتل ،فجعل النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم ديته اثني ع�رش �ألفاً (.((2
-3وروى ال�شعبي �أن عمر جعل على �أهل الذهب �ألف دينار .
-4وعن عمرو بن �شعيب ،عن �أبيه ،عن جده� .أن :عمر ر�ضي اهلل عنه قام خطيباً
فقال� :أال �إن الإبل قد غلت ،قال  :فقوم على �أهل الذهب �ألف دينار  ,وعلى �أهل
الورق اثني ع�رش �ألفاً وعلى �أهل البقر مائتي بقرة  ,وعلى �أهل ال�شاة �ألفي �شاة ,
وعلى �أهل احللل مائتي حلة (. ((2
والذي دلت عليه الن�صو�ص ال�سابقة �أن الدية جتب يف جن�س واحد هو الإبل،
و�أنها هي الأ�صل يف الدية  ,و�أن ماعدا الإبل من الذهب �أو الف�ضة �أو غريها �أبدال
تزيد وتنق�ص ،بح�سب زيادة قيمة الإبل ونق�صها ،ولي�ست هذه الأبدال �أ�صو ًال ثابتة
كالإبل.
( ((2انظر  :قوانني الأحكام �ص � ، 364شرح الدردير؛  ، 250 / 4بدائع ال�صنائع  ،355 /7املجموع �شرح املهذب . 413 / 17
(� ((2سبق تخرجه . 6
(� ((2أخرجه �أبو داود يف كتاب الديات باب الدية  . 185 / 4و�أخرجه ابن ماجه يف كتاب الديات باب دية اخلط�أ ،878 / 2
 . 879و�أخرجه الن�سائي يف كتاب الق�سامة باب ذكر الدية من الورق  . 39/ 8و�أخرجه الرتمذي والدارمي والدار قطني
وعنه البيهقي كلهم من طريق حممد بن م�سلم الطائفي ،عن عمر بن دينار عن عكرمة ،به واحلديث �ضعيف ،انظر� :إرواء
الغليل .305 ، 304 / 7
(� ((2أخرجه �أبو داود يف كتاب الديات باب الدية كم هي  ، 184 / 4و�أخرجه البيهقي يف كتاب الديات باب �إعواز الإبل 77 / 8
من طريق ح�سني املعلم عن عمرو بن �شعيب به ،واحلديث ح�سنه الألباين يف �إرواء الغليل . 305/ 7
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وحديث عمرو بن حزم �رصيح يف �أن الدية مائة من الإبل  ,و�أن الورق بدالٌ منها,
وحديث ابن عبا�س يحتمل �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أوجب الورق بد ًال عن
الإبل ,واخلالف يف كونها �أ�ص ًال .
وحديث عمرو بن �شعيب يدل على �أن الأ�صل الإبل  ,فكان �إيجابه لهذه
املذكورات على �سبيل التقومي لغالء الإبل  ,ولو كانت �أ�صو ًال بنف�سها  ,مل يكن
ايجابها تقومياً للإبل  ,وال كان لغالء الإبل �أثر يف ذلك  ,وال لذكره معنى  ,وقد ُروِ َى
�أنه �صلى اهلل عليه و�سلم كان يقوم الإبل قبل �أن تغلو بثمانية �آالف درهم  ,ولذلك
قيل � :إن دية الذمي �أربعة �آالف درهم  ,وديته ن�صف الدية  ,فكان ذلك �أربعة �آالف
(((2
حني كانت الدية ثمانية �آالف درهم .
وبهذا يتبني �أن :الإبل هي الأ�صل يف الديات ل�رصيح قوله �صلى اهلل عليه و�سلم:
و�إن يف النف�س مائة من الإبل .
وكذا �سياق �سائر الن�صو�ص ال�رشعية التي جاءت يف الديات يفيد �أن الإبل هي
الأ�صل ،وما عداها جاء على �سبيل التقومي  ,وي�ؤيد ذلك � :أن جميع الديات التي
دون النف�س جاء يف الن�ص ال�رشعي تقديرها بالإبل  ,فمث ًال املو�ضحة( : ((2فيها خم�س
من الإبل  ,ويف الها�شمة( , ((2ع�رش من الإبل  ,واملنقلة(: ((3خم�س ع�رشة من الإبل,
ويف كل �سن خم�س من الإبل ،ويف اليد خم�سون من الإبل  ,ويف كل �أ�صبع من
اليدين والرجلني ع�رش من الإبل  ....الخ هكذا جاء الن�ص على دية ما دون النف�س
بالإبل  ,فدل هذا على �أن الأ�صل يف الديات الإبل  ,وقد حكى الإجماع على هذا
( ((2انظر املغني . 7 / 12
( ((2املو�ضحة هي التي تو�ضح العظم .
( ((2الها�شمة  :هي التي تو�ضح العظم وته�شمه  ,ف�إن ه�شمته بدون �إي�ضاح ففيها حكومة .
( ((3املنقلة  :هي التي تو�ضح العظم وته�شمه وتنقله عن مكانه .
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غري واحد من �أهل العلم .
وبهذا يكون الراجح � :أن الإبل هي الأ�صل يف الديات فقط ،وهو اختيار ابن
تيمية ،وهو ال�صحيح .
ثمرة اخلالف :

تظهر ثمرة اخلالف يف اعتبار هذه الأجنا�س �أ�ص ًال � ,أو عدم اعتبارها عند ت�سليم
الدية.
ف�إذا اعتربنا كل هذه الأجنا�س �أ�صو ًال  ,ف�أي �شيء �أح�رضه منها من لزمته الدية
�سواء كان القاتل �أو العاقلة  ,لزم ويل الدم �أخذه  ,ومل يكن له املطالبة بغريه� ،سواء
كان من �أهل ذلك النوع �أو مل يكن  ,لأنها جميعا ً �أ�صول يف ق�ضاء الواجب ،يجزئ
واحد منها  ,فاخلرية ملن وجبت عليه الدية ،ال ملن وجبت له  ,كخ�صال الكفارة .
و�إن اعتربنا �إن الإبل هي الأ�صل خا�صة –كما هو الراجح ،-فعلى القاتل ت�سليمها
للويل �سليمة من العيوب  ,و�أيهما �أراد العدول عنها �إلى غريها فللآخر منعه  ,لأن
احلق متعني فيها .
و�إن �أعوزت الإبل ومل توجد �إال ب�أكرث من ثمن املثل  ,فعلى القاتل ثمنها مهما
بلغت قيمة الإبل ،ولو زادت عن �ألف دينار واثني ع�رش �ألف درهم .وكان ر�أي
ال�شافعي قدمياً كر�أي مالك و�أبي حنيفة  ,يق�ضي يف حالة �إعواز الإبل بدفع �ألف
دينار �أو اثني ع�رش �ألف درهم؛ لأنه كان يعترب الإبل والذهب والف�ضة �أ�صو ًال كلها،
و�إذا قلت قيمة الإبل بح�سب ر�أي ال�شافعي ومل ت�صل �إلى �ألف دينار فالويل ملزم
ب�أخذها مهما قلت قيمتها  ,لأن ما �ضمن بنوع من املال وجبت قيمته كذوات الأمثال,
ولأن حق الويل يتعني يف الإبل دون غريها ،فلي�س له �أن يطالب ب�أكرث منها(. ((3
( ((3انظر  :املغني البن قدامة  , 8.9 /12املهذب  , 209 / 2الدردير  , 250 / 4بدائع ال�صنائع  , 355 / 7الت�شريع اجلنائي
الإ�سالمي لعبد القادر عودة . 178 /2
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مقدار الواجب من كل جن�س :

من الإبل مائة  ,ومن الذهب �ألف دينار والدينار مثقال فتكون �ألف مثقال .
ومن ال َورِق ،اثنا ع�رش �ألف درهم  .ومن البقر مائتا بقرة  ,ومن ال�شاة �ألفان  ,ومن
احللل مائتا حلة .
ومل يختلف القائلون بهذه الأ�صول يف قدرها � ,إال يف ال َورِق ،فقال �أبو حنيفة
و�صاحبيه والثوري  :قدرها ع�رشة �آالف درهما ً (. ((3
مقدار الدية بالرياالت ال�سعودية :
�إذا ُعلمت هذه املقادير  :نقوم بتقديرها من كل جن�س :
�أو ًال  :الإبل  :التي هي الأ�صل – كما �سبق –:

فمقدارها من الإبل مائة� ،سواء كانت الدية مغلظة �أو خمففة .
ف�إذا كانت مغلظة تكون الدية �أرباعاً  :خم�س وع�رشون بنات خما�ض  ,وهي التي
لها �سنة ودخلت يف الثانية ،وخم�س وع�رشون بنات لبون ،وهي التي لها �سنتان
ودخلت يف الثالثة  ,وخم�س وع�رشون حقه ،وهي التي لها ثالث �سنني ودخلت يف
الرابعة ,وخم�س وع�رشون جذعة ،وهي التي لها �أربع �سنني ودخلت يف اخلام�سة .
وهذه قيمتها اليوم بالرياالت ال�سعودية  :كالتايل :
فبنت املخا�ض قيمتها  ،2700فتكون قيمة 67500 = 2700× 25 :
وبنت اللبون قيمتها  ،3500فتكون قيمة 87500 = 3500 × 25 :
واحلقه قيمتها  ،4000فتكون قيمة100000 = 4000 × 25 :
واجلذعة قيمتها  ،4500فتكون قيمة112500 = 4500 × 25 :
وبناء على هذه القيم؛ لكل نوع ت�ساوي الدية يف هذه احلالة =  367500ريال
( ((3انظر :املب�سوط لل�سرخ�سي  ، 77 / 26املغني . 7 / 12
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وعلى قول من يجعلها �أثالثاً  :تكون ثالثون حقة  ,وثالثون جذعة  ,و�أربعون
خلفة ،وهي التي يف بطونها �أوالدها �سواء كانت لها خم�س �سنوات �أو �أكرث  :وهذه
قيمتها كالتايل :
فاحلقة قيمتها كما �سبق  ،4000 :فتكون قيمة120000 = 4000 × 30 :
واجلذعة قيمتها  ،4500فتكون قيمة135000 = 4500 ×30 :
واخللفة قيمتها  ،5750فتكون قيمة230000 = 5750 × 40 :
وبناء على هذه القيم لكل نوع؛ ت�ساوي الدية يف هذه احلالة = 485000
فاحلا�صل من هذه الدرا�سة� :أن الدية يف حالة التغليظ على قول من يرى �أنها
�أرباعاً  :ثالثمائة و�سبع و�ستني �ألف وخم�سمائة ريال .
وعلى قول من يرى �أنها �أثالثاً :تكون �أربعمائة وخم�س ثمانون �ألف ريال ،والرتجيح
بني هذين القولني يف التغليظ يكون على ح�سب احلال التي تظهر للحاكم .وميكن
�أن نوحد الدية يف حالة التغليظ بالتو�سط بني القولني باجلمع بينهما ثم ق�سمته على
اثنني فنقول :
852500 = 485000 + 367500
426250 = 2 ÷ 852500
فتكون الدية يف حالة التغليظ �أربعمائة و�ست وع�رشين �ألف و مئتني وخم�سني
ريال .
�أما �إذا كانت الدية خمففة فهي �أي�ضاً مائة من الإبل� ،إال �أنها تكون �أخما�ساً :
ع�رشون بنات خما�ض  ,وع�رشون بني خما�ض  ,وع�رشون بنات لبون  ,وع�رشون
حقة  ,وع�رشون جذعة.
وهذه قيمتها :
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فبنت املخا�ض قيمتها  ،2700فتكون قيمة 54000 = 2700 × 20
وبني املخا�ض قيمتها  ،2700فتكون قيمة 54000 = 2700 × 20
وبنت اللبون قيمتها  ،3500فتكون قيمة 70000 = 3500 × 20
واحلقة قيمتها  ،4000فتكون قيمة 80000 = 4000 × 20
واجلذعة قيمتها  ،4500فتكون قيمة 90000 = 4500 × 20
وبناء على هذه القيم يف كل نوع؛ ت�ساوي الدية يف هذه احلالة = 348000
وبناء على ذلك :تكون الدية يف حالة التخفيف ثالثمائة وثمان و�أربعني �ألف
ريال.
هذا �إذا جعلنا �أن الإبل هي الأ�صل ،و�إن مل توجد فتقوم على القول الراجح بل
ال�صحيح .
و�إذا اعتربنا الأجنا�س الأخرى �أ�صو ًال على القول املرجوح ،فنقول على النحو
التايل :
ثاني ًا  :الذهب:

فمقدارها من الذهب �ألف مثقال ،واملثقال دينار فتكون �ألف دينار .
والدينار ي�ساوي �أربع غرامات وربع غرام .
فتكون قيمة �ألف دينار يف �أربعة وربع حت�صل الدية من الذهب يف الغرامات .
فنقول  5000 = 4 × 100:غرام .
ومن املعلوم �أن قيمة الغرام الآن  100ريال �سعودي ،فيكون مقدار الدية × 100
 500000 = 5000ريا ًال �سعودياً .
ثالث ًا  :ال َو ِرق:

مقدارها من ال َورِق اثنا ع�رش �ألف درهم  ,والدرهم الإ�سالمي زنته �سبعة �أع�شار
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مثقال ،فكل ع�رشة دراهم �سبعة مثاقيل ،وعلى هذا :
 200درهم =  140مثقال .
 140مثقال =  595غرام .
وعليه  1000درهم =  700مثقال .
و  700مثقال =  2575غرام .
وبنا ًء على ذلك 12000 :درهم =  30850جرام ،ومقدار الدية بالغرامات وقيمة
اجلرام اليوم .
رابع ًا  :البقر:

ومقدارها من البقر مئتا بقرة ثنية
والبقرة قيمتها  2800ريال ،فتكون الدية  560000 = 2800 × 200ريال .
خام�س ًا :من الغنم

ومقدارها من الغنم �ألفا �شاة ،وال�شاة قيمتها  600ريال ،فتكون الدية × 2000
 1200000 = 600ريال
�ساد�س ًا :من احللل (: ((3

ومقدارها من احللل مئتا حلة ،وقيمة احللة اليوم  100ريال ،وقد تزيد قلي ًال �أو
تنق�ص ،فتكون الدية  20000 = 100 × 200ريال .
قيمة احللل اليوم بالن�سبة لهذه القيم ال�سابقة تعترب تافهة ،مما ي�ؤيد �أن الأ�صل يف
الديات الإبل .
هذه القيم التي ذكرت الذهب والف�ضة والبقر والغنم واحللل -كما ترى -متفاوتة
( ((3احللة  :بردان �إزار ورداء  ،وقال يف ك�شف امل�شكل يف اجلزء ال�ساد�س  :احللة ال تكون �إال ثوبني  ،قال اخلطابي  :احللة
 :ثوبان �إزار ورداء ،وال ت�سمى حلة حتى تكون جديدة حتل عند طيها  .انظر الفروع البن مفلح . 437 / 9
فاحللة �إذا َ مكونة من قطعتني كاجلبة والقفطان� ،أو العباءة والزبون � ،أو اجلاكتة والبطلون ،فكل حلة مكونة من ثوبني .
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تفاوتاً بيناً  ،مما ي�ؤيد �أن الأ�صل يف الدية الإبل  ،وعليه تكون هذه القيم تقومياً للإبل
ولي�ست ب�أ�صول .
ومن املعلوم �أن تقومي الإبل يختلف من وقت �إلى وقت ،وذلك ح�سب كرثتها
وقلتها ،وح�سب اخل�صب وعدمه ،واال�سترياد وعدمه .
هذا من جهة ،ومن جهة ثانية � :إن هذه القيم  :للذهب والف�ضة والبقر والغنم
واحللل تكون نفي�سة يف وقت ،وغري نف�سية يف وقت �آخر فمث ًال الذهب اليوم
قيمة الغرام  100ريال ،وقبل فرتة قيمته  35ريال ،وهكذا �سائر القيم الأخرى ،لذا
التم�سك بالقول الراجح بجعل الأ�صل يف الدية الإبل ،وما عدا ذلك يعترب تقومياً لها
يختلف باختالف قيمة الإبل هو الأولى .
وبنا ًء على هذا؛ �أقرتح تكوين جلنة دائمة من �أهل اخلربة لهذا ال�ش�أن ،تقوم بتقومي
الإبل من وقت لآخر .
ومن املعلوم �أن غالب من وجبت له الدية � ،أنه ال يعرف عن هذه الأمور �شيئاً ،
ولو علم بذلك لرف�ض �أن ي�ستلم  100000ريال كدية ،وطالب بالأ�صل  100بعري �أو
قيمتها.
املبحث الثاين يف دية العمد
معنى العمد ا�صطالح ًا:

العمد  :هو �أن يقتله مبا يغلب على الظن موته ،به عاملاً بكونه �آدمياً مع�صوماً(.((3
�أو :هو �أن يق�صد من يعلمه �آدمياً مع�صوماً ،فيقتله مبا يغلب على الظن موته به(.((3
( ((3انظر  :املقنع مع ال�شرح الكبري والإن�صاف . 10/5
( ((3انظر  :الرو�ض املربع مع حا�شية ابن قا�سم . 166/7
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عقوبة الدية يف قتل العمد:

الدية يف القتل العمد عقوبة بدلية ،ويف �شبه العمد واخلط�أ �أ�صلية .
ففي العمد ثالث عقوبات بدلية  ،وهي  :الدية  ،والتعزير  ،وال�صيام .
�أو ًال  :عقوبة الدية يف القتل العمد :

تعترب الدية عقوبة بدلية ال عقوبة �أ�صلية يف القتل العمد؛ لأنها يف العمد قررت
بد ًال من العقوبة الأ�صلية وهي الق�صا�ص  ،ف�إذا امتنع الق�صا�ص الختالل �رشط
من �رشوطه� ،أو لوجود مانع مينع من الق�صا�ص � ،أو لوجود العفو من الأولياء �أو
بع�ضهم ،حلت الدية حمل الق�صا�ص  .وقد يكون العفو جماناً .
على من جتب الدية يف القتل العمد :

جتب الدية يف القتل العمد يف مال القاتل ،فال حتملها العاقلة ،وعلى هذا حكى
ابن قدامة الإجماع (. ((3
وهذا هو الأ�صل ،وهو �أن بدل امل ُتلف يجب على املتلف ،و�أر�ش اجلناية على
اجلاين ،قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم  « :ال يجني جان �إال على نف�سه « (.((3
وقال لبع�ض �أ�صحابه حني ر�أى معه ولده  « :ابنك هذا «  ،قال  :نعم  .قال�« :أما
�إنه ال يجني عليك وال جتني عليه» (.((3
ولأن موجب اجلناية �أثر فعل اجلاين ،فيجب �أن يخت�ص ب�رضرها كما يخت�ص
بنفعها  ،ف�إنه لو ك�سب كان ك�سبه لـه دون غريه  ،وقد ثبت حكم ذلك يف �سائر
( ((3انظر املغني . 13 / 12
(� ((3أخرجه الرتمذي يف �أبواب الفنت باب ما جاء دما�ؤكم و�أموالكم حرام  ، 461/4ويف �أبواب التف�سري باب �سورة التوبة
 ، 274-273/5و�أخرجه ابن ماجه يف كتاب الديات باب ال يجني �أحد على �أحد  ، 890/2و�أخرجه الإمام �أحمد يف امل�سند
.499/3
(� ((3أخرجه �أبو داود يف كتاب الرتجل باب يف اخل�ضاب  ، 86/4و�أخرجه يف كتاب الديات باب ال ي�ؤخذ �أحد بجريرة �أخيه
�أو �أبيه  ، 168/4و�أخرجه الن�سائي يف كتاب الق�سامة باب هل ي�ؤخذ �أحد بجريرة غريه  ، 47/8و�أخرجه ابن ماجه يف كتاب
الديات باب ال يجني �أحد على �أحد  ، 890/2و�أخرجه الدارمي يف كتاب الديات باب ال ي�ؤخذ �أحد بجناية غريه . 119/2
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اجلنايات والأك�ساب (.((3
�أو�صاف الإبل يف دية العمد :

ذهب �أحمد يف رواية ،ومالك ،و�أبو حنيفة� ،أن الدية يف القتل العمد مائة من
الإبل تق�سم �أرباعاً؛ خم�س وع�رشون بنات خما�ض  ،وخم�س وع�رشون بنات لبون ،
وخم�س وع�رشون حقة  ،وخم�س وع�رشون جذعة (.((4
وذهب الإمام �أحمد يف روايته الأخرى ،ووافقه ال�شافعي ،وبع�ض احلنفية� ،أن دية
العمد مائة من الإبل مثلثة ،ثالثون حقة ،وثالثون جذعة ،و�أربعون خلفة يف بطونها
�أوالدها (.((4
وحجتهم :ما روى عمرو بن �شعيب عن �أبيه عن جده �أن ر�سول هَّ
الل �صلى اهلل عليه
و�سلم قال « :من قتل متعمداً دفع �إلى �أولياء املقتول  ،ف�إن �شا�ؤوا قتلوه و�إن �شا�ؤوا
�أخذوا الدية  ،وهي ثالثون حقة ،وثالثون جذعة ،و�أربعون خلفة ،وما �صوحلوا
عليه فهو لهم» (.((4
الل بن عمرو ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول هَّ
وا�ستدلوا �أي�ضاً  :بحديث عبد هَّ
الل �صلى اهلل
عليه و�سلم قال �« :أال �إن يف قتيل عمد اخلط�أ قتيل ال�سوط والع�صا مائة من الإبل ،منها
�أربعون خلفة يف بطونها �أوالدها » (.((4
وحجة القول الأول  :ما روى الزهري عن ال�سائب بن يزيد ،قال :كانت الدية
على عهد ر�سول هَّ
الل �صلى اهلل عليه و�سلم �أرباعاً  ،خم�ساً وع�رشين جذعة ،وخم�ساً
( ((3انظر  :املغني . 13/12
( ((4انظر  :املغني � ، 14 ، 13/12شرح الدردير  ، 237 ، 236/4بدائع ال�صنائع .254/7
( ((4انظر  :املغني  ، 14 ، 13/12املهذب  ، 209/2بدائع ال�صنائع . 254/7
(� ((4أخرجه الرتمذي يف كتاب الديات باب ما جاء يف الدية كم هي من الإبل  ، 11-10/4و�أخرجه يف كتاب الإميان باب
ما جاء �سباب امل�ؤمن ف�سوق  ، 21/5و�أخرجه ابن ماجه يف كتاب الديات باب من قتل عمداً فر�ضوا بدية  ، 877/2و�أخرجه
الإمام �أحمد يف امل�سند .183/2
(� ((4سبق تخريجه �ص .6
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وع�رشين حقة ،وخم�ساً وع�رشين بنت لبون  ،وخم�ساً وع�رشين بنت خما�ض» (.((4
ولعل القول الثاين �أرجح؛ لقوة �أدلتهم ،ول�ضعف دليل القول الأول حيث ذكر
ال�سيوطي �أن �سنده �ضعيف (.((4
تغليظ الدية يف العمد :

تغلظ الدية يف القتل العمد و�شبهه ،فتكون �أرباعاً على نحو ما �سبق ذكره؛ لأنه
�صلى هَّ
الل عليه و�سلم فرق بني دية العمد واخلط�أ ،فغلظ بع�ضها ،وخفف بع�ضها ،وال
نزاع يف ذلك .
وال تغلظ الدية �إال يف الإبل ،وتكون الدية يف اخلط�أ خمففة ،فتجب �أخما�ساً كما
�سي�أتي.
الوقت الذي جتب فيه الدية يف العمد:

ذهب الإمام �أحمد وال�شافعي ومالك �إلى �أن الدية جتب يف العمد حالة غري
م�ؤجلة� ،إال �إذا ر�ضي ويل الدم بالت�أجيل .
وحجتهم� :أن الدية يف العمد بدل الق�صا�ص ،وهو ّ
حال غري م�ؤجل ،فتكون الدية
مثله ،ولأن يف الت�أجيل تخفيفاً ،والعامد ال ي�ستحق التخفيف (.((4
وذهب الإمام �أبي حنيفة � :أن دية العمد جتب م�ؤجلة على ثالث �سنوات ،كما هو
الأمر يف دية اخلط�أ  ،ويكفي العامد تغليظاً كون الدية يف ماله (.((4
اختالف الدية باختالف الأ�شخا�ص :

تختلف الديات ل�سببني� ،أولهما :اجلن�س  ،وثانيهما  :التكاف�ؤ .
(� ((4أخرجه احلارث يف م�سنده(بغية الباحث  572/2برقم  -526ط اجلامعة الإ�سالمية) ،وابن �أبي عا�صم يف الديات
�ص 304برقم  -143ط دار ال�صميعي ،والطرباين يف املعجم الكبري  179/7برقم . 6664
( ((4انظر  :جمع اجلوامع لل�سيوطي . 1226/1
( ((4انظر  :املغني � ، 13/12شرح الدردير  ، 250/4نهاية املحتاج . 300/7
( ((4انظر  :بدائع ال�صنائع . 257/7
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وفيما عدا هذين ال�سببني فال اختالف يف الدية ،فال�صغري كالكبري ،وال�ضعيف
كالقوي ،واملري�ض كال�صحيح ،وهكذا .
 – 1اجلن�س :ال خالف بني �أهل العلم يف �أن دية املر�أة على الن�صف من دية
الرجل ،كما جاء ذلك يف كتاب عمرو بن حزم ،وفيه :دية املر�أة على الن�صف من
دية الرجل (.((4
وقد �أجمع ال�صحابة على هذا (.((4
 – 2التكاف�ؤ  :يكون التكاف�ؤ يف احلرية والإ�سالم  ،ف�إذا تكاف�أ الأ�شخا�ص فقد
ت�ساوت دياتهم .
فجعل الفقهاء دية الرقيق قيمته التي ي�ساويها وقت القتل� ،سواء زادت على دية
احلر �أو نق�صت.
�أما الإ�سالم  :فالإمام �أبي حنيفة ال يراه مانعاً من التكاف�ؤ؛ لأن التكاف�ؤ عنده
باحلرية فقط ،وعليه :فدية امل�سلم عنده كدية غري امل�سلم ،لعموم قوله تعالى  :ﮋﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ( ،((5ف�أطلق القول
يف الدية يف جميع �أنواع القتل من غري ف�صل ،فدل �أن الواجب يف الكل على قدر
واحد (.((5
وذهب �أحمد وال�شافعي ومالك �أن :دية الكتابي على الن�صف من دية امل�سلم ،و�أن
(� ((4سبق تخريج حديث عمرو بن حزم �ص 6وقد عزا �صاحب املغني ومن وافقه كالرافعي هذا احلديث �إلى كتاب عمرو
بن حزم ،وهذا العزو خط�أ ،قال ابن حجر يف التلخي�ص احلبري  « :24/4هذه اجلملة لي�ست يف حديث عمرو بن حزم
الطويل ،و�إمنا �أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل ر�ضي اهلل عنه ،وقال� :إ�سناده ال يثبت مثله «
واحلديث معناه �صحيح كما جاء عن عمر بن اخلطاب ب�سند �صحيح �أخرجه ابن �أبي �شيبه عن �شريح قال � :آتاين عروة
البارقي من عند عمر ر�ضي اهلل عنه �أن  :جراحات الرجال والن�ساء ت�ستوي يف ال�سنن واملو�ضحة ،وما فوق ذلك  ،فدية املر�أة
على ن�صف دية الرجل انظر �إرواء الغليل . 307 / 7
( ((4انظر  :املغني  ، 56/12بدائع ال�صنائع � ، 254/7شرح الدردير .238/4
(� ((5سورة الن�ساء . 92 :
( ((5انظر  :بدائع ال�صنائع . 255/7
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دية ن�سائهم على الن�صف من دياتهم (.((5
وا�ستدلوا مبا رواه عمرو بن �شعيب عن �أبيه عن جده �أن ر�سول هَّ
الل �صلى اهلل عليه
و�سلم قال « :دية املعاهد ن�صف دية امل�سلم»  ،ويف لفظ  « :عقل الكتابي ن�صف عقل
امل�سلم» (.((5
ويروى عن �أحمد� :أن امل�سلم �إذا قتل ذمياً ت�ضاعف عليه الدية  .فتكون دية الذمي
دية كاملة  ،وحجته� :أن عثمان ر�ضي اهلل عنه ق�ضى بهذا يف رجل قتل رج ًال من �أهل
الذمة « (.((5
ودية املجو�سي ثمامنائة درهم ،ون�سا�ؤهم على الن�صف من دياتهم(.((5
و�أما عبدة الأوثان ومن ال كتاب لـه فيلحق باملجو�سيني .
وحجتهم � :أن بع�ض ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم ق�ضى بهذا ،و�أن املجو�سي ومن ال
كتاب لـه �أنق�ص مرتبة من الكتابي؛ لنق�صان دينه .
وما ذهب �إليه الإمام �أبي حنيفة يف الت�سوية بني الأ�شخا�ص دون النظر �إلى �أديانهم
يتفق مع الت�رشيعات الو�ضعية ،فهي ت�سوي بني الأ�شخا�ص ولو اختلفت �أديانهم.
ثاني ًا  :عقوبة التعزير يف القتل العمد :

يعترب التعزير عقوبة بديلة يف القتل العمد  ،ف�إذا امتنع الق�صا�ص لأي �سبب من
الأ�سباب ،ف�إن الإمام مالك يرى �أن يعاقب القاتل تعزيراً� ،سواء بقيت الدية �أم
( ((5انظر  :املغني � ، 52 ، 51/12شرح الدردير  ، 238/4املهذب . 211/2
(� ((5أخرجه �أبو داود يف كتاب الديات باب الدية كم هي  ، 184/4و�أخرجه الن�سائي يف كتاب الق�سامة باب الدية كم هي
 ، 40/8و�أخرجه ابن ماجه يف كتاب الديات باب دية الكافر  ، 883/2و�أخرجه الإمام �أحمد يف امل�سند 224 ، 183/2
و�أخرجه الرتمذي والبيهقي والطيال�سي من طرق عن عمر بن �شعيب وقال  :الرتمذي حديث ح�سن .
واحلديث �أورده الهيثمي يف جممع الزوائد  . 299 / 6وقال  :رواه الطرباين يف الأو�سط ،وفيه جماعة مل �أعرفهم .
وقال الألباين يف �إرواء الغليل  . 307 / 7عن هذا احلديث �أنه ح�سن.
(� ((5أخرجه عبد الرزاق يف كتاب العقول باب دية املجو�سي . 96/10
( ((5انظر  :املغني . 55/12
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�سقطت  ،ويرى �أن تكون العقوبة احلب�س ملدة �سنة ويجلد مائة جلدة(.((5
وقال ال�شافعي و�أحمد و�إ�سحاق و�أبو ثور  :ال يجب عليه ذلك .
وقال �أبو ثور � :إال �أن يكون يعرف بال�رش ،في�ؤدبه الإمام على قدر ما يرى(.((5
والأئمة الثالثة ال يوجبون عقوبة معينة على القاتل �إذا �سقط عنه الق�صا�ص �أو
عفى عنه ،ولكن لي�س عندهم ما مينع من عقاب القاتل عقوبة تعزيرية �صاحلة لت�أديبه
وزجر غريه .
والفرق ظاهر بني عقوبة التعزير التي حتل حمل الق�صا�ص ،وبني عقوبة التعزير
على جرائم ال�رشوع يف القتل اخلائبة .
فالعقوبة يف احلالة الأولى بدلية  ،ويف احلالة الثانية �أ�صلية .
وكذلك هناك فرق ينب عقوبة التعزير التي توقع على ال�رشكاء ،وبني العقوبة يف
احلالة الأولى .
فعقوبة ال�رشكاء �أ�صلية � ،أما عقوبة التعزير يف احلالة الأولى فهي بدلية(.((5
ثالث ًا  :عقوبة ال�صيام يف القتل العمد :

ال�صيام عقوبة بدلية لعقوبة الكفارة الأ�صلية وهي العتق ،وال يجب ال�صيام �إال
�إذا مل يجد القاتل الرقبة �أو قيمتها فا�ضلة عن حاجته ،ف�إن وجدها فال يجب ال�صيام
عليه ،و�إن مل يجد وجب عليه ال�صيام .
مدة ال�صيام �شهرين متتابعني �أي بدون انقطاع  ،ف�إن كان ال�صيام متفرقاً ال يجزئ
وتعترب املدة بالأهلة �إذا �صام من �أول ال�شهر ولو كان ال�شهر ت�سعاً وع�رشين يوماً ،
و�إن ابتد�أ ال�صيام من و�سط ال�شهر حت�سب املدة بالأيام باعتبار ال�شهر ثالثني يوماً .
( ((5انظر  :مواهب اجلليل ل�شرح خمت�صر خليل  ، 268/6بداية املجتهد .303/2
( ((5انظر  :بداية املجتهد . 303/2
( ((5انظر  :الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي . 184 ، 175/2
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و�إذا مل ي�ستطع ال�صوم ملر�ض �أو لكرب ،فريى بع�ض �أهل العلم �أن ال�صوم يثبت يف
ذمته �إلى اال�ستطاعة ،و�إال في�سقط.
ويرى بع�ض الفقهاء �أن عليه �إطعام �ستني م�سكيناً قيا�ساً على كفارة الظهار(.((5
املبحث الثالث
يف القتـل �شبه العمـــد
معنى �شبه العمد :

�شبه العمد هو� :أن يق�صد اجلناية مبا ال يقتل غالباً فيقتل؛ كال�رضب بالع�صا
وال�سوط(.((6
ويعرفه ال�شافعية  :ب�أنه ما كان عمداً يف الفعل خط�أ يف القتل � ،أو هو ق�صد الإ�صابة
مبا ال يقتل غالباً فيموت منه ،وال جتب به عقوبة القتل العمد؛ لأن اجلاين مل يق�صد
القتل(.((6
ويعرفه احلنفية  :ب�أنه ما تعمدت �رضبه بالع�صا �أو ال�سوط �أو احلجر �أو اليد �أو غري
ذلك مماال يف�ضي �إلى املوت .
ف�إن يف هذا الفعل معنيني� ،أولهما  :معنى العمد باعتبار ق�صد الفاعل �إلى ال�رضب.
وثانيهما  :معنى اخلط�أ باعتبار انعدام ق�صد الفاعل �إلى القتل ((6(،فهو ي�شبه العمد
من حيث �إنه ق�صد الفعل ،وي�شبه اخلط�أ من حيث �إنه مل يق�صد القتل .
( ((5انظر  :مواهب اجلليل �شرح خمت�صر خليل  ، 127/4املهذب  ، 129/2الإقناع مع ال�شرح الكبري � ، 97/26شرح الدردير
 ، 254/4البحر الرائق  ، 329/8الت�شريع اجلنائي .184 /2
( ((6انظر  :املقنع والإن�صاف مع ال�شرح الكبري . 36/25
( ((6انظر  :املهذب . 185/2
( ((6انظر  :املب�سوط . 65 ، 64/26
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عقوبة القتل يف �شبه العمد :

العقوبات على القتل يف �شبه العمد ،منها ماهو �أ�صلي  :وهو الدية والكفارة ومنها
ماهو بديل  ،وهو التعزير وال�صيام.
العقوبات الأ�صلية :

�أو ًال  :الدية  :وهي العقوبة الأ�صلية للقتل �شبه العمد ،والأ�صل يف هذه العقوبة
قوله �صلى اهلل عليه و�سلم� “ :أال �إن يف قتيل عمد اخلط�أ قتيل ال�سوط والع�صا واحلجر
مائة من الإبل “ (.((6
الأجنا�س التي جتب فيها الدية يف القتل �شبه العمد ،ومقدار الواجب من كل
جن�س ،و�أو�صاف الإبل يف �شبه العمد وتغليظ الدية فيه  ،هو ما قلناه بعينه يف دية
العمد فال داعي للإعادة .
على من جتب الدية يف �شبه العمد :

جتب الدية يف �شبه العمد عند القائلني به على العاقلة ،ولي�ست يف مال اجلاين:
وهو ظاهر املذهب ،وبه قال ال�شعبي والنخعي وال�شافعي والثوري و�أ�صحاب
الر�أي.
وذهب ابن �سريين والزهري واحلارث العكلي وابن �شربمة وقتادة و�أبو ثور �أنها:
جتب على القاتل يف ماله  ،لأنها موجب فعل ق�صده ،فلم حتمله العاقلة كالعمد
املح�ض ،ولأنها دية مغلظة ف�أ�شبهت دية العمد (.((6
وا�ستدل من قال � :إن العاقلة حتمل الدية مبا رواه �أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :
اقتتلت امر�أتان من هذيل ،فرمت �أحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما يف بطنها،
(� ((6سبق تخريجه �ص . 6
( ((6انظر  :املغني  ، 16/12بدائع ال�صنائع  ، 255/7املهذب . 209/2
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فق�ضى ر�سول هَّ
الل �صلى اهلل عليه و�سلم بدية املر�أة على عاقلتها “ (.((6
وقالوا  :ولأنه نوع قتل ال يوجب ق�صا�صاً ،فوجبت ديته على العاقلة كاخلط�أ،
ويخالف العمد املح�ض  ،لأنه يغلظ من كل وجه؛ لق�صده الفعل و�إرادته القتل،
وعمد اخلط�أ يغلظ من وجه ،وهو ق�صده الفعل  ،ويخفف من وجه ،وهو كونه مل
يرد القتل  ،فاقت�ضى تغليظها من وجه وهو الأ�سنان  ،وتخفيفها من وجه وهو حمل
العاقلة لها وت�أجيلها (.((6
الوقت الذي جتب فيه الدية:

اختلف العلماء يف الوقت الذي جتب فيه الدية على ثالثة �أقوال – كما �سي�أتي
يف مبحث العاقلة .-
ثانياً  :الكفارة ،وهي عقوبة �أ�صلية يف �شبه العمد مع الدية ،كما �سي�أتي بيان ذلك.
العقوبات البدلية :

وهي يف �شبه العمد التعزيز بد ًال من الدية وال�صيام ،بد ًال من الكفارة  ،وقد �سبق
بيان ذلك (. ((6
املبحث الرابع
يف القتل اخلط�أ

تعريف اخلط�أ :

يطلق اخلط�أ على ما قابل ال�صواب ،ومنه ت�سمية الذنب خطيئة ،كما قال تعالى:
(� ((6أخرجه البخاري يف كتاب الطب باب الكهانة  ، 27/7ويف كتاب الديات باب جنني املر�أة ،و�أن العقل على الوالد وع�صبة
الوالد ،ال على الولد  ، 46/8و�أخرجه م�سلم يف كتاب الق�سامة باب دية اجلنني . 1310 ، 1309/3
( ((6انظر  :املغني . 16/12
(� ((6ص . 19 / 18
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ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ (، ((6
فهو �ضد ال�صواب ،ال �ضد العمد .
ويطلق اخلط�أ  :ويراد به �ضد العمد  ،ومنه قوله تعالى  :ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﮊ (. ((6
اخلط�أ يف اال�صطالح  :وقوع الفعل �أو القول على خالف ما يريد الفاعل �أو القائل.
واخلط�أ يتنوع يف ا�صطالح العلماء �إلى ثالثة �أنواع :
الأول  :خط�أ يف الأفعال  :وهو �أن يفعل فع ًال ال يريد به �إ�صابة املقتول ،في�صيبه
ويقتله  ،مثل �أن يرمي �صيداً �أو هدفاً ،في�صيب �إن�ساناً فيقتله(. ((7
الثاين  :خط�أ يف الق�صد  :وهو �أن يق�صد بفعله �شيئاً في�صادف فعله غري ما ق�صده،
مثل �أن يق�صد قتل كافر ف�صادف قتله م�سلماً(. ((7
الثالث  :ما جرى جمرى اخلط�أ ،كالنائم ينقلب على �إن�سان فيقتله �،أو يقتل
بال�سبب ،ونحو ذلك (.((7
الأ�صل يف عقوبة اخلط�أ :
الأ�صل فيها قوله تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

(� ((6سورة الإ�سراء �آية . 21
(� ((6سورة البقرة �آية . 286
( ((7انظر  :املغني  ، 464 / 11املقنع والإن�صاف مع ال�شرح الكبري . 39 / 25
( ((7انظر  :جامع العلوم واحلكم �ص . 352
( ((7انظر  :املقنع والإن�صاف مع ال�شرح الكبري 42 / 25
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ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ (. ((7
عقوبة القتل اخلط�أ :

عقوبات القتل اخلط�أ منها ما هو �أ�صلي ،وهو الدية والكفارة  ،ومنها ما هو بديل،
وهو ال�صيام فقط .
�أو ًال  :الدية  :هي عقوبة �أ�صلية يف القتل اخلط�أ ،ومقدارها مائة من الإبل كما �سبق
يف العمد و�شبه العمد .
ودية اخلط�أ  :جتب �أخما�ساً على النحو التايل :
ع�رشون بنات خما�ض  ،وع�رشون بني خما�ض  ،وع�رشون بنات لبون  ،وع�رشون
حقة  ،و ع�رشون جذعة(. ((7
وقد اتفق الأئمة الأربعة على هذه الأو�صاف ،ودليلهم يف ذلك :حديث ابن
م�سعود قال  :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم « :يف دية اخلط�أ ع�رشون حقة ،
وع�رشون جذعة  ،وع�رشون بنت خما�ض  ،وع�رشون بنت لبون  ،وع�رشون بنت
خما�ض » (.((7
على من جتب دية اخلط�أ:

�أجمع العلماء على �أن دية اخلط�أ على العاقلة  ،وبهذا ق�ضى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم (. ((7
وقد جعل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم دية عمد اخلط�أ على العاقلة – كما �سبق –،
(� ((7سورة الن�ساء � ،آية . 92 :
( ((7انظر  :املغني  ، 19 / 12بدائع ال�صنائع  ، 254 / 7املهذب � ، 209 / 2شرح الدردير . 236/4
(� ((7أخرجه �أبو داود يف كتاب الديات باب الدية كم هي . 185 – 184 / 4
و�أخرجه الن�سائي يف كتاب الق�سامة باب ذكر �أ�سنان دية اخلط�أ . 39 / 8
و�أخرجه ابن ماجه يف كتاب الديات باب دية اخلط�أ . 879 / 2
(� ((7سبق تخريجه �ص . 26
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وفيه تنبيه على �أن العاقلة حتمل دية اخلط�أ  ،واملعنى يف ذلك � :أن جنايات اخلط�أ تكرث،
ودية الآدمي و�إيجابها على اجلاين يف ماله يجحف به ،فاقت�ضت احلكمة �إيجابها على
العاقلة على �سبيل املو�ساة للقاتل والإعانة لـه؛ تخفيفاً عنه �إذ كان معذوراً يف فعله(.((7
لذا يجب على احلاكم �أن يبني يف حكمه �أن الدية يف اخلط�أ لي�ست على اجلاين،
و�إمنا هي على العاقلة ،وتخاطب العاقلة يف ذلك ،ويق�سمها احلاكم عليهم على
ح�سب مقدرتهم وفقرهم وغناهم .
ثانياً :الكفارة � :أ�صلها من الكفر بفتح الكاف  :وهو ال�سرت؛ لأنها ت�سرت الذنب
وتذهبه وتغطيه  ،هذا �أ�صلها  ،ثم ا�ستعملت فيما وجد فيه �صورة خمالفة �أو انتهاك،
و�إن مل يكن فيه �إثم ،كالقاتل خط�أ وغريه (.((7
هل حتمل العاقلة الكفارة :

العاقلة ال حتمل الكفارة؛ بل هي يف مال اجلاين وحده  ،وقال ال�شافعي -يف �أحد
الوجهني -تكون يف بيت املال لأنها تكرث (. ((7
الأ�صل يف كفارة القتل :

الأ�صل فيها الكتاب وال�سنة والإجماع .
�أما الكتاب :

فقولـه تعالى

 :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
( ((7انظر  :املغني . 21 / 12
( ((7انظر  :حترير �ألفاظ التنبيه �ص . 125
( ((7انظر  :املقنع مع الإن�صاف وال�شرح الكبري  ، 42 / 25املهذب  ، 210 ، 209 / 2املغني . 22 / 12
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ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ (. ((8
�أما ال�سنة :

فعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال  « :من اعتق رقبة
م�سلمة اعتق اهلل بكل ع�ضو منه ع�ضواً من النار حتى فرجه بفرجه » متفق عليه(. ((8
ويف لفظ«:من �أعتق رقبة م�ؤمنة �أعتق اهلل بكل �إرب منها �إرباً من النار»(. ((8
و�أما الإجماع  :فقد �أجمع �أهل العلم على �أن على القاتل خط�أ كفارة� ،سواء كان
املقتول ذكراً �أو �أنثى� ،صغرياً �أو كبرياً (. ((8
والكفارة  :عقوبة �أ�صلية وهي عتق رقبة م�ؤمنة  ،فمن مل يجد فعليه �صيام �شهرين
متتابعني  ،فال�صوم عقوبة بدلية ال تكون �إال �إذا امتنع تنفيذ العقوبة الأ�صلية .
فيما �شرعت الكفارة يف القتل :

دلت الآية ال�سابقة �أن الكفارة �رشعت يف القتل اخلط�أ ،وهي واجبة فيه .
و�أجمع �أهل العلم على �أن على القاتل خط�أ كفارة� ،سواء كان املقتول ذكراً �أو
�أنثى� ،صغرياً �أو كبرياً ،فال خالف �إذاً يف �أن املبا�رش للقتل جتب عليه الكفارة .
�أما املت�سبب يف القتل غري املبا�رش ،ففي وجوب الكفارة عليه خالف :
فذهب احلنابلة وال�شافعي ومالك � :إلى �أنها جتب على املت�سبب(.((8
وقال �أبو حنيفة  :ال جتب الكفارة ،على املت�سبب؛ لأنه لي�س بقتل  ،ولأنه �ضمن
بدله بغري مبا�رشة للقتل ،فلم تلزمه الكفارة كالعاقلة(. ((8
(� ((8سورة الن�ساء � ،آية . 92 :
(� ((8أخرجه البخاري يف كتاب كفارات الإميان  ،باب قوله تعالى ) �أو حترير رقبة ( .237/7
و�أخرجه م�سلم يف كتاب العتق باب حترمي تويل العتيق غري مواليه . 1147 / 2
(� ((8أخرجه م�سلم يف كتاب العتق باب حترمي تويل العتيق غري مواليه . 1147 / 2
( ((8انظر املغني . 223 / 12
( ((8انظر  :املغني  ، 223 / 12رو�ضة الطالبني  ، 380 / 9قوانني الأحكام . 365
( ((8انظر  :النتف  ، 678 /2املغني . 223 / 12
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وقال احلنابلة ومن وافقهم  :هو كاملبا�رشة يف ال�ضمان  ،فكان كاملبا�رشة يف الكفارة.
وقال القا�ضي  :ويلزم ال�شهود الكفارة� ،سواء قالوا �أخط�أنا �أو تعمدنا  ،وهذا يدل
على �أن القتل بالت�سبب جتب به الكفارة بكل حال (. ((8
وكما �أن الكفارة واجبة يف اخلط�أ ،فكذلك هي واجبة يف �شبه العمد  ،لأنه مبعناه،
ولأنه �أجري جمرى اخلط�أ يف نفي الق�صا�ص وحمل العاقلة ديته ،فجرى جمراه يف
وجوب الكفارة .
و�أما القتل العمد :

فاختلف �أهل العلم يف وجوب الكفارة فيه :
فذهب الإمام �أحمد يف رواية -وهو امل�شهور من املذهب� -أنه ال كفارة يف قتل
العمد ،وبه قال مالك و�أ�صحاب الر�أي(. ((8
وذهب الإمام �أحمد يف روايته الثانية �أنه :جتب الكفارة يف القتل العمد ،وهو قول
ال�شافعي(. ((8
واحتج �أ�صحاب هذا القول مبا روى وائلة بن الأ�سقع ر�ضي اهلل عنه قال �أتينا النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ي�صاحب لنا قد �أوجب بالقتل فقال  « :اعتقوا عنه رقبة يعتق
اهلل بكل ع�ضو منها ع�ضو منه من النار » (. ((8
قالوا  :ولأنها �إذا وجبت يف قتل اخلط�أ ففي العمد �أولى؛ لأنه �أعظم �إثماً و�أكرب
جرماً ،وحاجته �إلى تكفري ذنبه �أعظم .
وحجة القائلني ب�أنه ال كفارة يف العمد ،مفهوم قوله تعالى  :ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ
( ((8انظر  :املغني  223 / 12الرو�ض املربع مع حا�شية ابن القا�سم . 289/7
( ((8انظر  :املغني  226/12مواهب اجلليل  ، 268/6البحر الرائق . 291/8
( ((8انظر  :املغني  ، 226/12املهذب . 334 /2
(� ((8أخرجه �أبو داود يف كتاب العتق  ،باب يف ثواب العتق  ، 29/4و�أخرجه �أحمد يف امل�سند  ، 491 / 3واحلديث �ضعيف ،
انظر � :إرواء الغليل . 339/7
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ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ ثم ذكر قتل العمد ،فلم يوجب فيه كفارة ،وجعل جزاءه
جهنم  ،فمفهومه �أنه ال كفارة فيه .
وا�ستدلوا �أي�ضاً  :مبا روي �أن �سويد بن ال�صامت ر�ضي اهلل عنه قتل رج ًال ،ف�أوجب
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم القود ،ومل يوجب كفارة (.((9
وعمرو بن �أمية ال�ضمري ر�ضي اهلل عنه قتل رجلني كانا يف عهد النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم ،فوداهما النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ومل ي�أمر بكفارة(. ((9
ولعل الراجح قول من قال �إنه ال كفارة يف قتل العمد؛ لقوة �أدلتهم ،ولأن الكفارة
دائرة بني العبادة والعقوبة ،فيكون �سببها دائراً بني احلظر والإباحة ،لتعلق العبادة
باملباح ،والقتل باملحظور  ،وقتل العمد كبرية ال تقوى الكفارة على رفعة ،وجاء �أن
الكفارة من العقوبات املقدرة فال يجوز �إثباتها بالقيا�س ،بل البد من �أن ين�ص عليها .
و�أما احلديث الذي ا�ستدلوا به  :ف�ضعيف .
على من جتب الكفارة :

ذهب احلنابلة وال�شافعي �إلى �أن الكفارة جتب على القاتل� ،صبياً كان �أو بالغاً،
عاق ًال �أو جمنوناً ،م�سلماً �أو غري م�سلم يف �أموالهم(. ((9
وقال مالك  :ال جتب على غري امل�سلم  ،لأنها عقوبة تعبدية ال يطالب بها �إال
امل�سلم(. ((9
وذهب �أبو حنيفة � :إلى �أنه ال كفارة على واحد منهم ،فال جتب على ال�صبي
واملجنون والكافر  ،و�إمنا جتب على امل�سلم البالغ العاقل .
( ((9انظر  :طبقات ابن �سعد . 552 / 3
( ((9انظر � :سرية ابن ه�شام . 186/3
( ((9انظر  :املغني  ، 224 / 12رو�ضة الطالبني . 280 / 9
( ((9انظر  :الكايف  ، 1108 / 2مواهب اجلليل . 268 /6
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لأنها عبادة حم�ضة جتب بال�رشع ،فال جتب على ال�صبي واملجنون والكافر كال�صالة
وال�صيام  ،ولأن الكافر غري خماطب يف الفروع(. ((9
والراجح القول الأول  :لأن الكفارة حق مايل يتعلق بالقتل ،فتعلقت بهم كالدية،
فهي من قبيل خطاب الو�ضع وهو ربط الأحكام بالأ�سباب .
�أما قولهم � :إنها كال�صالة وال�صيام فال ي�سلم ،لأنها تفارق ال�صوم وال�صالة ب�أنها
عبادة مالية ،ف�أ�شبهت نفقات الأقارب ،وال�صالة وال�صيام عبادتان بدنيتان(. ((9
ثالثاً :العقوبات البدلية  :هي ال�صيام فقط ،وقد �سبق الكالم عليه .ولي�س ثمة
تعزيز باتفاق الفقهاء يف اخلط�أ.
املبحث اخلام�س
يف العاقلة
معنى العاقلة :

العاقلة يف اللغة  :العقل الدية  ،وعقل القتيل يعقله عق ًال وداه ،وعقل عنه � :أدى
جنايته .
والأ�صل يف ذلك� ،أن الإبل كانت جتمع وتعقل بفناء ويل املقتول  ،ثم �سميت
الدية عق ًال  ،و�إن كانت دراهم ودنانري .
ودافع الدية عاقل ،وجمع العاقلة عواقل (.((9
العاقلة يف اال�صطالح  :ذهب احلنفية �إلى �أن العاقلة هم �أهل الديوان  ،وهم
اجلي�ش الذين كتبت �أ�سمائهم يف الديوان  ،حيث جعل عمر العقل على �أهل
( ((9انظر  :البحر الرائق . 291 / 8
( ((9انظر  :املغني . 224 / 12
( ((9انظر  :ل�سان العرب مادة عقل  ، 460/11غريب احلديث  ، 223 /1النهاية يف غريب احلديث والأثر . 205 /5
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الديوان(.((9
وذهب املالكية � :إلى �أن العاقلة على القبائل  ،قال مالك � :إمنا العقل على القبائل،
�أهل ديوان كانوا �أو غري �أهل ديوان (.((9
وذهب ال�شافعي � :إلى �أن العاقلة هم الن�سب ،حيث قال  :والعاقلة الن�سب وال
�أعلم خمالفاً يف �أن العاقلة  :الع�صبة ،وهم القرابة من قبل الأب (.((9
وذهب احلنابلة � :إلى�أن العاقلة العمومة و�أوالدهم و�إن �سفلوا يف �إحدى الروايتني،
والرواية الأخرى  :الأب واالبن والإخوة ،وكل الع�صبة من العاقلة(.((10
فعاقلة الإن�سان ع�صبته كلهم ،قريبهم وبعيدهم من الن�سب والوالء (. ((10
وقال �شيخ الإ�سالم �«:أ�صل ذلك �أن العاقلة  ،هم حمدودون بال�رشع � ،أو هم من
ين�رصه ويعينه من غري تعيني  ،فمن قال بالأول مل يعدل عن الأقارب ،ف�إنهم العاقلة
على عهده  ،ومن قال بالثاين جعل العاقلة يف كل زمان ومكان من ين�رص الرجل
ويعينه يف ذلك الزمان واملكان .
فلما كان يف عهد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إمنا ين�رصه ويعينه �أقاربه كانوا هم
العاقلة؛ �إذ مل يكن على عهد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ديوان وال عطاء  ،فلما
و�ضع عمر الديوان ،كان معلوماً �أن جند كل مدينة ين�رص بع�ضه بع�ضاً ويعني بع�ضه
بع�ضاً  ،و�إن مل يكونوا �أقارب ،فكانوا هم العاقلة  ،وهذا �أ�صح القولني  ،و�أنها
تختلف باختالف الأحوال» (.((10
( ((9انظر  :الهداية . 225 /4
( ((9انظر  :املدونة  ، 398 ،397 /6وموط�أ مالك �ص . 627 ، 615
( ((9انظر  :الأم  . 115 /6خمت�صر املزين باب العاقلة �ص . 248
( ((10انظر  :املغنى . 39 /12
( ((10انظر  :املقنع  ،ال�شرح الكبري  ،والإن�صاف . 51 / 26
( ((10فتاوى �شيخ الإ�سالم .256 /19
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فما ذهب �إليه �شيخ الإ�سالم قوي � ،إال �أن الذي عليه العمل عند �أهل العلم� :أن
العاقلة هم �أقارب الرجل من الع�صبات وي�ؤيده  ،ق�ضى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
بالدية على ع�صبة القاتلة .
هل الآباء والأبناء من العاقلة �أو ال ؟

ال خالف يف �أن العاقلة هم الع�صبات  ،و�أن غريهم من الأخوة من الأم ،و�سائر
ذوي الأرحام ،والزوج ونحوهم لي�سوا من العاقلة .
�أما الآباء والبنني ففي جعلهم من العاقلة خالف  ،وعن �أحمد يف ذلك روايتان:
�أحدهما � :أن كل الع�صبة من العاقلة يدخل فيه �آباء القاتل و�أبنا�ؤه و�أخوته وعمومته
و�أبنا�ؤهم  ،وهو مذهب مالك و�أبي حنيفة .
وحجتهم  :ما روى �شعيب عن �أبيه عن جده قال  :ق�ضى ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم� « :أن عقل املر�أة بني ع�صبتها من كانوا ال يرثون منها �شيئاً �إال ما ف�ضل عن
ورثتها  ،و�إن قتلت فعقلها بني ورثتها » (. ((10
الثانية  :لي�س �آبا�ؤه و�أبنا�ؤه من العاقلة ،وهو قول ال�شافعي .
وحجتهم  :ما رواه �أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه قال « :اقتتلت امر�أتان من هذيل
فرمت �إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ،فاخت�صموا �إلى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ،فق�ضى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بدية املر�أة على عاقلتها ،وورثها
ولدها ومن معهم » متفق عليه(. ((10
ويف رواية  :ثم ماتت القاتلة ،فجعل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مرياثها لبنيها،
(� ((10أخرجه �أبو داود يف كتاب الديات باب الأع�ضاء . 190 -189 / 4
و�أخرجه الن�سائي يف كتاب الق�سامة باب ذكر االختالف على خالد احلذاء . 38 / 8
و�أخرجه ابن ماجة يف كتاب الديات باب عقل املر�أة على ع�صبتها ومرياثها لولدها  ، 884/2و�أخرجه الإمام �أحمد يف امل�سند
. 224 /2
(� ((10سبق تخريجه �ص.29
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والعقل على الع�صبة.
ويف رواية عن جابر بن عبداهلل ر�ضي اهلل عنه قال  :فجعل ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم دية املقتول على عاقلتها ،وبر�أ زوجها وولدها  ،فقالت عاقلة املقتولة :
مرياثها لنا ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم « مرياثها لزوجها وولدها »(. ((10
ف�إذا ثبت هذا يف الأوالد ق�سنا عليه الوالد لأنه يف معناه .
و�سائر الع�صبات من العاقلة بعدوا �أو قربوا من الن�سب  ،لأنهم ع�صبة يرثون املال
�إذا مل يكن وارث �أقرب منهم فيدخلون يف العقل (.((10
ما حتمله العاقلة وما ال حتمله :
�أو ًال  :ما حتمله العاقلة :

ال خالف بني العلماء �أن الدية يف القتل العمد يتحملها القاتل .
�أما دية �شبه العمد ،فقد اختلف العلماء على من جتب على قولني :
و�أما اخلط�أ  :فقد �أجمع العلماء على �أن الدية على العاقلة  ،كما �سبق ذلك.
وبناء على ما �سبق نقول� :أن الذي حتمله العاقلة هو اخلط�أ بالإجماع� ،أما �شبه
العمد فمحل خالف .
ثاني ًا  :ما ال حتمله العاقلة :

ورد الن�ص يف بيان الأمور التي ال حتملها العاقلة ،فعن ابن عبا�س عن النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم �أنه قال« :ال حتمل العاقلة عمداً وال عبداً وال �صلحاً وال اعرتافاً»(. ((10
(� ((10أخرجه �أبو داود يف كتاب باب دية اجلنني . 192 / 4
و�أخرجه ابن ماجة يف كتاب الديات باب عقل املر�أة على ع�صبتها ومرياثها لولدها . 884 / 2
( ((10انظر املغني . 41 ، 39 / 12
(� ((10أخرجه البيهقي يف كتاب الديات باب من قال  :ال حتمل العاقلة عمداً  ، 104/8 ...من طريق ابن وهب  ،قال
الألباين يف الأرواء  236 /7و�إ�سناده حمتمل للتح�سني و�أخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى � 104/8أي�ضاً من طريق حممد
بن احل�سن قال حدثني عبد الرحمن بن زناد وهذا �سند ح�سن .
وقال ابن حجر يف التلخي�ص احلبري  31 /4قال ابن ال�صباغ  :مل يثبت مت�صال و�إمنا هو موقوف على ابن عبا�س .
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و�إليك بيان ذلك باخت�صار (. ((10
 -1العاقلة ال حتمل العمد؛ �سواء كان مما يجب الق�صا�ص فيه �أوال يجب  ،وال
خالف يف �أنها ال حتمل دية ما يجب فيه الق�صا�ص  ،و�أكرث �أهل العلم على �أنها ال
حتمل العمد بكل حال لعموم احلديث .
�أما عمد ال�صبي واملجنون فخط�أ حتمله العاقلة ،وقال ال�شافعي -يف �أحد قوليه:-
ال حتمله؛ لأنه عمد يجوز ت�أديبهما عليه ،ف�أ�شبه القتل من البالغ .
والراجح الأول؛ لأنه ال يتحقق منهما كمال الق�صد ،فتحمله العاقلة ك�شبه العمد،
ولأنه قتل ال يوجب الق�صا�ص لأجل العذر  ،ف�أ�شبه اخلط�أ و�شبه العمد .
 -2ال حتمل العاقلة العبد � :إذا �أقدم ال�شخ�ص فقتل عبداً  ،وجبت قيمته يف
مال القاتل ،وال �شيء على عاقلته ،خط�أ كان �أو عمداً ،وبهذا قال احلنابلة ومالك،
وا�ستدلوا بحديث ابن عبا�س ال�سابق .
وذهب �أبو حنيفة ومن وافقه �إلى �أن العاقلة حتمله .
 -3ال حتمل العاقلة ال�صلح � :أي �أن ما ا�صطلحوا عليه من اجلنايات يف اخلط�أ فهو
يف مال اجلاين :
قال ابن قدامة « :ومعناه �أن يدعي عليه القتل  ،فينكره وي�صالح املدعي على مال ،
فال حتمله العاقلة  ،لأنه مال ثبت مب�صاحلته واختياره ،فلم حتمله العاقلة كالذي ثبت
باعرتافه » و يدل على ذلك حديث ابن عبا�س ال�سابق  ،ولأنه لو حملته العاقلة �أدى
�إلى �أن ي�صالح مبال غريه ويوجب عليه حقاً بقوله .
 -4ال حتمل العاقلة االعرتاف  :ال خالف يف �أن العاقلة ال حتمل االعرتاف بقتل
خط�أ �أو �شبه عمد ،بل جتب الدية على املعرتف نف�سه  ،لأنه لو وجبت على العاقلة
( ((10انظر  :املغنى  27 /12وما بعدها  ،غريب احلديث  ، 445 /4ال�شرح الكبري  ،واملقنع والإن�صاف  70 /26وما بعدها
بدائع ال�صنائع  ، 255 / 7املهذب  ، 228 / 2مواهب اجلليل . 265 / 6
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لوجبت ب�إقرار غريهم  ،وال يقبل �إقرار ال�شخ�ص على غريه  ،ولأنه قد يتهم يف �أن
يواطئ من يقر له بذلك لي�أخذ الدية من عاقلته  ،فيقا�سمه �إياها .
� -5أن العاقلة ال حتمل ما دون ثلث الدية ،وبه قال �أحمد ومالك  ،ملا ٌروي عن عمر
ر�ضي اهلل عنه� :أنه ق�ضى يف الدية �أن ال ُيحمل منها �شيء حتى تبلغ عقل امل�أمومة،
فما دون الثلث يبقى على الأ�صل �إذ ال يجحف باجلاين � ،أما الثلث فما فوقه فتحمله
العاقلة؛ تخفيفاً على اجلاين لكونه يجحف به .
وذهب ال�شافعي �إلى �أن العاقلة حتمل جميع الدية .
وذهب �أبو حنيفة �إلى �أنها ال حتمل ما دون ن�صف الع�رش  ،ف�إن بلغ ن�صف الع�رش
حملته العاقلة .
هل الدية حالة �أو م�ؤجلة :

اختلف العلماء يف ذلك  ،على ثالثة �أقوال :
القول الأول  :ذهب اجلمهور  ،من احلنفية واملالكية وال�شافعية واحلنابلة �إلى �أنها
م�ؤجلة يف ثالث �سنوات  ،وقيل يف �أربع �سنوات ،وقيل يف خم�س �سنوات(.((10
القول الثاين  :ذهب بع�ض احلنابلة  ،و�أهل الظاهر وحكى عن قوم من اخلوارج
�إلى �أنها حا ّلة (. ((11
القول الثالث  :ذهب �شيخ الإ�سالم وبع�ض احلنابلة � ،إلى �أن مرجع ذلك �إلى
احلاكم ،فقال �شيخ الإ�سالم  :وال�صحيح �أن تعجيلها وت�أجيلها بح�سب احلال
وامل�صلحة ،ف�إن كانوا ميا�سري وال �رضر عليهم يف التعجيل �أخذت حاله  ،و�إن كان
يف ذلك م�شقة جعلت م�ؤجلة ،وهذا هو املن�صو�ص عن �أحمد (. ((11
( ((10انظر  :بدائع ال�صنائع  ، 256 /7فتح القدير  ، 396 /10املدونة  395 /6الكايف  ،1106 /2رو�ضة الطالبني ، 359 /9
مغنى املحتاج  ، 97 /4املغنى  ، 21 ، 16 /12الإن�صاف .131 /10
( ((11انظر  :املحلى  ، 16 /10املغنى . 16 /12
( ((11انظر  :جمموع الفتاوى  ، 257 ، 256 /19االختيارات الفقهية �ص . 294
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وي�ؤيد القول الأول  :جمموعة من الآثار وردت عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ؛ وعن عمر ،وعن علي ر�ضي اهلل عنهما كلها تدل على �أن الدية الواجبة على
العاقلة ت�ؤجل يف ثالث �سنوات(.((11
وقد نقل الإجماع على �أن الدية م�ؤجلة يف ثالث �سنوات كل من الرتمذي
وال�شافعي واجل�صا�ص  ،والكا�ساين والباجي وابن قدامة وغريهم(.((11
وت�أجيل الدية يف ثالث �سنوات هو مقت�ضى العقل ،وذلك �أن العاقلة حتمل الدية
على �سبيل الن�رصة واملوا�ساة ،فاقت�ضت احلكمة الت�أجيل؛ تخفيفاً وتي�سرياً عليهم.
�أما الذين قالوا ب�أن الدية حا ّلة  :فقد ا�ستدلوا مبا رواه م�سلم من حديث �سهل ابن
�أبي حثمة الأن�صاري ر�ضي اهلل عنه :وفيه � :أن نفراً منهم انطلقوا �إلى خيرب فتفرقوا
فيها،فوجدوا �أحدهم قتي ًال – و�ساق احلديث – وقال فيه  :فكره ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم �أن يبطل دمه  ،فوداه مائة من �إبل ال�صدقة .
ويف رواية « :فوداه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم من عنده ،فبعث �إليهم
ر�سول اله �صلى اهلل عليه و�سلم مائة ناقة حتى �أدخلت عليهم الدار ،فقال �سهل :
فلقد رك�ضتني منها ناقة حمراء» (. ((11
فاحلديث دل على �أن الدية تدفع حالة غري م�ؤجلة ،ولو كان الت�أجيل م�رشوعاً لبينة
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم .
و�أجيب عنه  :ب�أن الدية تدفع دفعة واحدة ،حا ّلة غري م�ؤجلة �إذا وجبت على بيت
املال� ،أما �إذا وجبت على العاقلة فتكون م�ؤجلة يف ثالث �سنوات .
( ((11انظر  :الأم  ، 112 /6خمت�صر املزين �ص  ، 248م�صنف عبد الرزاق  ،421 ، 420 /9م�صنف ابن �أبي �شيبة 284 /9
�سنن البيهقي . 110 ، 109 /8
( ((11انظر � :سنن الرتمذي � ، 423 /2أحكام القر�آن للج�صا�ص  ، 225 /2بدائع ال�صنائع  ،256 /7املنتقى  79 /7املغنى /12
 22بداية املجتهد . 413 /2
(� ((11أخرجه م�سلم يف �صحيحه يف كتاب الق�سامة حديث . 1293 ،1291 / 3 ،1669
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و�أما الذين قالوا �إن مرجع ذلك �إلى احلاكم فتكون حا ّلة �أو م�ؤجلة بح�سب احلال،
فيعترب قول قوي وينبغي امل�صري �إليه ،لكن هذا م�رشوط بعدم �صحة الإجماع الذي
حكاه � ..أ�صحاب القول الأول � ،أما �إذا �صح الإجماع فينبغي الأخذ به .
والظاهر واهلل �أعلم �أن الإجماع مل يثبت .
و�إذا قلنا بالت�أجيل فمتى تبد�أ؛ فقيل �إن مدة الت�أجيل تبد�أ من موت املجني عليه(.((11
وقيل تبد�أ من حكم احلاكم بالدية على العاقلة (.((11
كيف تق�سم الدية على العاقلة ؟

ذهب احلنابلة وال�شافعية واملالكية � :إلى �أنه يبد�أ يف ق�سمة الدية بني �أفراد العاقلة،
بالأقرب فالأقرب كاملرياث �سواء  ،ومتى ات�سعت �أموال قوم للعقل  ،مل يعد �إلى
من بعدهم  ،لأنه حق ي�ستحق بالتع�صيب  ،فقدم الأقرب فالأقرب كاملرياث ووالية
النكاح (. ((11
وذهب �أبو حنيفة ومن وافقه �إلى �أنه ي�سوى بني القريب والبعيد ،ويق�سم على
جميعهم (. ((11
قالوا  :لأن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم جعل دية املقتولة على ع�صبة القاتلة ،
وذلك �أن امر�أتني من هذيل رمت �إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما يف بطنها ،
فق�ضى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أن دية جنينها غرة عبد �أو وليدة  ،وق�ضى
بدية املر�أة على عاقلتها (.((11
قال اجل�صا�ص يف بيان وجه اال�ستدالل  :يدل على �سقوط اعتبار الأقرب فالأقرب،
( ((11انظر  :رو�ضة الطالبني  ، 361 / 9املغني . 17/ 12
( ((11انظر  :حا�شية ابن عابدين � ، 641/ 6أحكام القر�آن للج�صا�ص . 225 / 2
( ((11انظر  :املغني  ، 43 ، 42 /12رو�ضة الطالبني  ، 349/9الكايف يف فقه �أهل املدينة .1107/2
( ((11انظر  :املغني � ، 44/12أحكام القر�آن للج�صا�ص .226/2
(� ((11سبق تخرجه �ص . 26
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و�إن القريب والبعيد من اجلاين �سواء يف ذلك (.((12
وقال �أ�صحاب القول الأول :

�أنه حكم تعلق بالتع�صيب  ،فوجب �أن يقدم فيه الأقرب ،فالأقرب كاملرياث .
�أما اخلرب الذي ا�ستدل احلنفية فيه  :فقال عنه ابن قدامة  :ال حجة فيه لأننا نق�سمه
على اجلماعة �إذا مل يف به الأقرب  ،فنحمله على ذلك(.((12
وبهذا يكون الراجح ما ذهب �إليه اجلمهور ،واهلل �أعلم .
مقدار ما يحمله كل فرد من �أفراد العاقلة:

�إذا علمنا �إن الراجح – كما �سبق – �إن العاقلة ال حتمل ما دون ثلث الدية ،وحتمل
ما فوق ذلك فقط .
اختلف العلماء يف مقدار ما يحمله كل فرد من �أفراد العاقلة على �أقوال :
فقال احلنفية ومن وافقهم � :أربعة دراهم ،وهو �أعلى ما يحمله الواحد ،وال حد
لأقله ،مع الت�سوية بني الغني ومتو�سط احلال ،ويكون التقدير على ح�سب �أفراد
العاقلة قلة وكرثة (. ((12
وقال الإمام ال�شافعي وهو رواية عن الإمام �أحمد  :يحمل كل �شخ�ص ن�صف
دينار �إن كان غنياً ،وربع دينار �إن كان من متو�سطي احلال (. ((12
وذهب الإمام �أحمد يف رواية ،ومالك وابن حزم � :إلى �أن ما يحمله كل �شخ�ص
من العقل قدر ما يطيقه فهو ال يقدر �رشعاً بقدر معني  ،و�إمنا يرجع فيه �إلى اجتهاد
احلاكم ،فيفر�ض على كل �شخ�ص قدر ي�سهل وال ي�ؤذي بال م�شقة عليه وال �إجحاف
(� ((12أحكام القر�آن .226/6
( ((12انظر  :املغني .44/12
( ((12انظر  :املب�سوط  ، 179/7بدائع ال�صنائع � ، 256/7أحكام القر�آن .226/2
( ((12انظر  :الأم  ، 116/6املغني  ، 45/12الإن�صاف .129/10
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به  ،فعلى الغني بقدره وعلى ما هو دونه بقدرة ،وذلك ح�سب الع�رس والي�رس من
درهم �إلى مائة و�إلى �ألف (.((12
وقال املرداوي :هذا املذهب ،وعليه جماهري الأ�صحاب (. ((12
وا�ستدل �أ�صحاب هذا القول :

فقالوا � :أن التقدير ال يثبت �إال بتوقيف ،وال توقيف فيه  ،وال يثبت بالر�أي والتحكم،
وال ن�ص يف هذه امل�س�ألة ،فوجب الرجوع فيها �إلى اجتهاد احلاكم كمقادير النفقات
 ،ولأنه يختلف بالغنى والتو�سط ،وال يختلف بالقرب والبعد (.((12
وحيث مل يرد ن�ص يف ذلك ،يكون مرجع التقدير �إلى اجتهاد احلاكم  ،فرياعي
يف ذلك طاقة كل �شخ�ص بح�سب غناه فال �إجحاف وال م�شقة  ،لأنه الزم للعاقلة
من غري جنايتها ،على �سبيل املوا�ساة للقاتل والتخفيف عنه  ،فال يخفف عن اجلاين
مبا يثقل على غريه ويجحف به ،فيفر�ض على �أفراد العاقلة كل بح�سب .
وال ب�أ�س من اال�ستدالل عليه بعموم قوله تعالى  :ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ (. ((12
(((12
وعموم قوله تعالى :ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﮊ
�أي على قدر �أموالكم يف الغنى والفقر .
وبهذا يرتجح القول الثاين ،واهلل �أعلم .
هل للعاقلة اليوم وجود ؟

نظام العاقلة على ما فيه من عدالة وت�سوية بني اجلناة واملجني عليهم قد ال يكون
( ((12انظر  :املغني  ، 45/12الإن�صاف  ، 129/10املدونة  ، 398/6الكايف  ، 1107-1106/2املحلي .58/11
( ((12الإن�صاف .129/10
( ((12انظر  :املغني  ، 45 ، 44/12املحلي .58/11
(� ((12سورة الطالق �آية . 7
(� ((12سورة البقرة �آية .236
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لـه اليوم وجود يف العامل الإ�سالمي �إال نادراً  ،و�إذا وجد فعدد �أفراد الأ�رسة يكون
قلي ًال ي�شق عليهم فر�ض الدية  ،ووجود العاقلة مرتبط باحتفاظ النا�س ب�أن�سابهم
وقراباتهم ،وانتمائهم �إلى قبائلهم و�أ�صولهم .
�أما يف وقتنا احلا�رض فال �شيء من هذا الرتابط يف معظم بالد امل�سلمني  ،فقد
يكون الإن�سان ال يعرف �إال عدد قليل من قراباته .
و�إذا كان الأمر بهذه ال�صورة ،فمن يحمل دية اخلط�أ و�شبه العمد؟
يف هذه احلالة عندنا قوالن :
�أحدهما  :تكون الدية على اجلاين .
الثاين  :تكون الدية على بيت املال .
ف�إن �أخذنا بالقول الأول  :ترتب عليه �إهدار الدماء� ،إذ �أكرث اجلناة فقراء ال
ي�ستطيعون �أن يتحملوا الدية ،وهذا ال يتفق مع �أغرا�ض ال�رشيعة التي تقوم على
حفظ الدماء  ،والرجوع �إلى اجلناة وحدهم ي�ؤدي �إلى انعدام امل�ساواة والعدالة .
و�إن �أخذنا بالقول الثاين � :شق ذلك على بيت املال؛ لكرثة وقوع اخلط�أ  ،لكنه يحقق
العدالة وامل�ساواة  ،وي�صون الدماء ويحقق �أغرا�ض ال�رشيعة  ،ورمبا كان الرجوع
�إلى بيت املال يف الدية مدعاة �إلى الت�ساهل والتهاون ،وعدم الأخذ باحليطة واحلذر
من وقوع قتل اخلط�أ  ،لأنه من املعلوم �أن الدية بجميع �أنواعها عقوبة للجاين ،ف�إذا
جعلت الدية على بيت املال زالت عقوبة الدية عن اجلاين .
لكن �إذا كان و�ضع الدية على بيت املال يحقق العدالة وامل�ساواة و�أغرا�ض ال�رشيعة
ومقا�صدها ،فال مانع من جعلها على بيت املال ،و�إن �شق ذلك على بيت املال  ،فال
مانع �أن يفر�ض على املواطنني مقداراً ي�سرياً من املال ال يزعجهم وال يح�سون به ،
يكون دخ ًال لهذا الغر�ض ؛ لأن النا�س �أ�رسة واحدة وبهذا حتفظ الدماء من ال�ضياع.
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و�إن مل ميكن ذلك ،فريجع �إلى �أهل الديوان ،كما هو قول الإمام �أبي حنيفة ،لكن
هذا يحتاج �إلى تنظيم معني من والة الأمر .
املبحث ال�ساد�س
يف مقا�صد ال�شريعة من عقوبة الدية

وفيه �أربع فروع :
الفرع الأول  :يف معنى املقا�صد يف اللغة واال�صطالح
معنى املقا�صد يف اللغة :

املقا�صد  :جمع مق�صد ،وهو م�صدر ق�صد يق�صد ق�صداً ،ومادة هذه الكلمة مكونة
من ثالثة �أ�صول  .قال ابن فار�س  « :القاف وال�صاد والدال �أ�صول ثالثة� :أحدها:
مبعنى �إتيان ال�شيء و�أمه  ،والآخر اكتناز يف ال�شيء ،والثالث  :الناقة الق�صيد املكتنزة
املمتلئة حلماً » (.((12
وقال ابن منظور  « :والق�صد االعتماد ،والأم ،ق�صده يق�صده ق�صداً ،وق�صد
لـه ،واقت�صدين �إليه ،الأمر ،وهو ق�صدك وق�صدك �أي اجتاهك  ...والق�صد �إتيان
ال�شيء»(.((13
والق�صد  :ا�ستقامة الطريق  .قال تعالى  :ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ (� ((13أي على هَّ
الل
تبيني الطريق امل�ستقيم ،والدعاء �إليه باحلجج والرباهني الوا�ضحة .
والق�صد  :العدل ،قال ال�شاعر :
( ((12انظر  :معجم مقايي�س اللغة . 95/5
( ((13انظر  :ل�سان العرب  ، 353/3مادة ق�صد .
(� ((13سورة النحل . 9 :
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على احلكم امل�أتى يوماً �إذا ق�ضى ق�ضيته �أن ال يجور ويق�صد
�أي :ال يجور يف حكمه بل يق�صد� ،أي :يعدل.
والق�صد  :الو�سط بني الطرفني  .ويف احلديث  « :الق�صد الق�صد تبلغوا «(،((13
�أي عليكم بالق�صد من الأمور يف القول والفعل ،وهو الو�سط بني الطرفني.
وقال تعالى  :ﮋ ﰉ ﰊ ﰋ ﮊ ( ،((13وقال :ﮋ ﮞ ﮟ ﮊ (� . ((13إلى غري
ذلك من املعاين ملادة  :ق�صد  ،و�أقرب هذه املعاين ملا نحن فيه هو املعنى الأول  :وهو
�إتيان ال�شيء و�أمه .
معنى املقا�صد يف اال�صطالح :

�أما عند املتقدمني - :من ال�صحابة والتابعني -فلم يتعر�ضوا لها بتعريف
ا�صطالحي.
�أما املت�آخرون ،فوردت عنهم بع�ض العبارات الدالة على معنى املقا�صد� ،أو بع�ض
معناها .
فمن عباراتهم الدالة على مفهوم املقا�صد ما يلي :
قال �شيخ الإ�سالم  « :الغايات املحمودة يف مفعوالته وم�أموراته – �سبحانه –
وهي ما تنتهي �إليه مفعوالته وم�أموراته من العواقب احلميدة ،تدل على حكمته
البالغة « (.((13
وقال يف معر�ض كالمه عن الإميان بالقدر  « :بل �أنكر ما ا�شتملت عليه ال�رشيعة من
امل�صالح واملحا�سن واملقا�صد التي للعباد يف املعا�ش واملعاد ،وجعل من ذلك ال�رشع
(� ((13أخرجه البخاري يف كتاب الرقاق  ،باب الق�صد واملداومة على العمل من حديث �أبي هريرة ر�ضي هَّ
الل تعالى عنه
. 182 – 181/7
(� ((13سورة لقمان . 19 :
(� ((13سورة لقمان  . 32 :وانظر  :ل�سان العرب  ،مادة ق�صد � ، 354-353/3أ�سا�س البالغة للزخم�شري �ص.367
( ((13فتاوى �شيخ الإ�سالم . 19/3
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جمرد �إ�ضافة ،من غري �أن يكون بني العلة واملعلول منا�سبة ومالئمة  ..فهو خمطىء
�ضال يعلم ف�ساد قوله بال�رضورة « (.((13
وقال  « :واخللق �صالحهم و�سعادتهم يف �أن يكون هَّ
الل هو معبودهم ،الذي تنتهي
�إليه حمبتهم و�إرادتهم ،ويكون ذلك غاية الغايات ونهاية النهايات  ..وهو الذي
يجب �أن يكون املراد املق�صود باحلركات « (.((13
�إلى غري ذلك من العبارات التي مفادها � :أن املقا�صد مرادة هلل �رشعاً؛ لأنها حتقق
العبودية لـه �سبحانه وتعالى ،وحتقق م�صالح العباد يف الدنيا والآخرة.
وقال العز بن عبد ال�سالم  « :ومن تتبع مقا�صد ال�رشع يف جلب امل�صالح ودرء
املفا�سد ،ح�صل لـه من جمموع ذلك اعتقاد �أو عرفان ب�أن هذه امل�صلحة ال يجوز
�إهمالها ،و�أن هذه املف�سدة ال يجوز قربانها ،و�إن مل يكن فيها �إجماع وال ن�ص وال
قيا�س خا�ص  ،ف�إن فهم نف�س ال�رشع يوجب ذلك «.
وقال « :ولو تتبعنا مقا�صد ما يف الكتاب وال�سنة ،لعلمنا �أن هَّ
الل �أمر بكل خري ،دقه
وجله ،وزجر عن كل �رش ،دقه وجله  ،ف�إن اخلري يعرب به عن جلب امل�صالح ،ودرء
املفا�سد ،وال�رش يعرب به عن جلب املفا�سد ودرء امل�صالح (.((13
وقال  « :من مار�س ال�رشيعة وفهم مقا�صد الكتاب وال�سنة علم �أن جميع ما �أمر
به جللب م�صلحة �أو م�صالح� ،أو لدفع مف�سدة �أو مفا�سد� ،أو للأمرين ،و�أن جميع
ما نهى عنه �إمنا نهى عنه لدفع مف�سدة �أو مفا�سد� ،أو جلب م�صلحة �أو م�صالح� ،أو
للأمرين ،وال�رشيعة طافحة بذلك « (.((13
( ((13انظر  :فتاوى �شيخ الإ�سالم ابن تيمية . 180 ، 179/8
( ((13درء تعار�ض العقل والنقل . 373-372/9
( ((13قواعد الأحكام . 160/2
( ((13خمت�صر الفوائد �ص.209
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وقال ال�شاطبي � « :إن و�ضع ال�رشائع �إمنا هو مل�صالح العباد يف العاجل والآجل
معاً » (.((14
وقال « :تكليف ال�رشيعة ترجع �إلى حفظ مقا�صدها يف اخللق ،وهذه املقا�صد
ال تعدو ثالثة �أق�سام � :أحدها � :أن تكون �رضورية  .والثاين � :أن تكون حاجية،
والثالث� :أن تكون حت�سينية ».
وقال � « :إن ال�شارع ق�صد بالت�رشيع �إقامة امل�صالح الأخروية والدنيوية» (.((14
وقال القرايف  « :هي املت�ضمنة للم�صالح واملفا�سد يف �أنف�سها» (.((14
وبناء على ما �سبق �أقول :
ٍ
مانع للمقا�صد يف جميع الأحكام ال�رشعية
�إن �إيجاد
عام ٍ
تعريف ٍ
جامع ٍ
�شامل ٍ
قد يكون متعذراً  ،وذلك الختالف الأحكام ال�رشعية بع�ضها عن بع�ض ،فمقا�صد
العقوبات تختلف عن مقا�صد الأحوال ال�شخ�صية ،وهما يختلفان عن مقا�صد
البيوع ،وهكذا.
غري �أن جميع الأحكام ال�رشعية تتفق يف املقا�صد التالية:
� – 1أن الأحكام ال�رشعية من الأوامر والنواهي كلها تتفق على �أنه يراد منها
العبودية هلل تعالى.
� – 2أن ال�شارع ق�صد �إ�صالح العباد يف املعا�ش واملعاد .
فهذان الأمران ينبغي �أن ين�ص عليهما يف تعريف املقا�صد� ،أما ما عداهما فكما
قلت.
وبنا ًء على ذلك نقول يف تعريف املقا�صد يف اال�صطالح :
( ((14املوافقات . 6/2
( ((14املوافقات . 37 ،8 ، 6/2
( ((14انظر  :الفروق للقرايف  ، 33/2تهذيب الفروق .41/2
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هي املعاين التي �أرادها ال�شارع من الت�رشيع ،التي تتحقق منها العبودية هلل،
و�إ�صالح �أمور العباد يف احلياة الدنيا والآخرة .
الفرع الثاين  :مقا�صد ال�شريعة من عقوبة الدية يف العمد

من املعلوم �أنه يجب يف القتل العمد �أو اجلرح العمد الق�صا�ص ،ف�إن عفا� ،أولياء
القتيل� ،أو بع�ضهم عن القتل� ،أو عفا املجني عليه يف الأطراف� ،سقط الق�صا�ص،
وحينئذ هم خمريون بني العفو على املال ،ي�أخذونه من اجلاين ،وبني �أن يتنازلوا عن
املال �أي�ضاً  ،قال تعالى  :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ (. ((14
فكان من مقا�صد ال�رشيعة الإ�سالمية �أن �رشعت الق�صا�ص يف العمد وجعلته حقاً
للمجني عليه �أو �أوليا�ؤه كما قال تعالى  :ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ(.((14
ثم جعلت �أهل القتيل بخري النظرين؛ ا�سرت�ضاء لنفو�سهم و�شفاء ملا بها من الغيظ
والأمل  ،ثم حببت �إليهم العفو؛ ا�ستجالباً ملحبة النفو�س ،و�إبقاء على �أو�صار الت�آلف
بني القلوب ،و�إغالقاً لباب التقاطع والنفرة  ،فرب قاتل جنى على قريب لـه �أو
�صديق فكادت جرميته تقطع �أو�صار الألفة واملحبة بني الأقارب والأ�صدقاء ،ف�إذا
مكن الأولياء من �أخذ حقهم و�صار لهم اخليار بني �أن ي�أخذوا بث�أرهم �أو يعفوا عن
اجلاين �صار هذا من �أعظم و�سائل الرتابط والتالحم  ،ف�إذا علموا ما يف العفو من
(� ((14سورة البقرة � ،آية . 178
(� ((14سورة الإ�سراء � ،آية . 33
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مر�ضاة اهلل تعالى وما فيه من الثواب العظيم  ،وما فيه من الألفة واملحبة بني اجلاين
واملجني عليه ،ر�ضيت نفو�سهم ،بل ت�شوفت �إلى ما عند اهلل من الثواب اجلزيل،
ف�صار هذا دافعاً لهم �إلى التنازل عن الق�صا�ص �إلى غريه� ،أو �إلى الدية؛ لأن العفو
يف مثل هذه احلالة يعترب عفواً مع املقدرة ،فهو كما يدل على كرم الإن�سان و�سماحته
وكمال عقليته وثبات ج�أ�شه ،فهو ي�شقي النفو�س من الغيظ .
فهذا مق�صد عظيم �أراده ال�شارع من العفو .
كما �أن فيه مق�صداً �آخر لل�شارع وهو مق�صد التعاون على الرب
والتقوى ،كما قال تعالى  :ﮋﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ(،((14
و�إن �أن�سى ال �أن�سى �أن من مقا�صد ال�شارع من عقوبة الدية التخفيف يف الت�رشيع
عموماً ،ويف ما نحن فيه خ�صو�صاً  ،حيث ن�صت الآية ال�سابقة على ذلك ،فقال
تعالى :ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ (.((14
وال �إ�شكال يف �أن العفو عن الق�صا�ص �إلى الدية فيه تخفيف عظيم ،و�أجر من اهلل
تعالى جزيل .
قال تعالى  :ﮋﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ.
ومن املعلوم �أن هذا العفو يكون بقبول الدية من �أولياء الدم ،بد ًال من قتل
اجلاين ،ومتى قبل ويل الدم هذا ور�ضيه فيجب �إذاً �أن يطالبه باملعروف والر�ضى
واملودة ،ويجب على القاتل �أو وليه �أن ي�ؤديه ب�إح�سان و�إجمال و�إكمال؛ حتقيقاً ل�صفاء
القلوب ،و�شفاء جلراح النفو�س ،وتقوية لأو�صار الأخوة واملحبة بني الأحياء،
وحلول الألفة بدل البغ�ضاء وال�شحناء .
وقد امنت اهلل على الذين �آمنوا ب�رشعية الدية هذه مبا فيها من تخفيف ورحمة ،قال
(� ((14سورة املائدة �آية . 2
(� ((14سورة البقرة �آية . 178
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تعالى  :ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ .
وهذا الت�رشيع من خ�صائ�ص الأمة املحمدية ،ا�ستبقاء للأرواح عند الرتا�ضي
وال�صفاء والت�سامح .
حقاً �أن من مقا�صد ال�رشيعة من العفو �إلى الدية �أو جماناً يعترب طريقاً من طرق
حماربة اجلرمية ،كيف ال؟ والعفو ي�ؤدي �إلى منع اجلرمية يف �أغلب الأحوال؛ لأنه
ال يتم ب�صورة ع�شوائية ،بل ال يكون �إال بعد املفاو�ضات وال�صلح والرتا�ضي و�صفاء
النفو�س والقلوب ،وزوال الأحقاد وال�شحناء ،وخلوها من كل ما يدعو �إلى اجلرمية
والإجرام ،فالعفو �إلى الدية لـه دور يف الألفة واملحبة  ،رمبا تعجز عن حتقيقه
العقوبة ،وهذا ظاهر يف عامل الواقع .
الفرع الثالث  :يف مقا�صد ال�شريعة من عقوبة الدية يف �شبه العمد واخلط�أ

من املعلوم �أن من وقع يف اجلرمية خط�أ �أو �شبه عمد ،يختلف عن من تعمد اجلرمية.
ذكرت �أن من وقع يف اجلرمية عن طريق �شبه العمد �أو عن طريق اخلط�أ �أن عليه
الدية مغلظة يف �شبه العمد خمففة يف اخلط�أ  ،والتغليظ والتخفيف ال دخل لـه يف
العدد� ،إذ العدد ثابت وهو مائة من الإبل  ،و�إمنا يكون يف �أنواع الإبل و�أ�سنانها
وذكرت �أن الدية يف �شبه العمد على العاقلة ،و�إن خالف بع�ض �أهل العلم يف ذلك
 ،ويف اخلط�أ على العاقلة بال خالف .
وق�صد ال�شارع من وراء حتميل العاقلة للدية الرفق باجلاين ،وتخفيفاً وت�سهي ًال
عليه� ،إذ لو انفرد بها ل�شق عليه ذلك م�شقة عظيمة ،وقد ال ي�ستطيع حتملها  ،من
�أجل هذا جعل ال�شارع الدية على العاقلة من باب املوا�ساة  ،والعاقلة ال يلحقها
بذلك �رضر ،خا�صة �إذا كان عددهم كثري  ،ومل يق�صد ال�شارع الإ�رضار بالعاقلة،
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101

عقوبة الدية ومقا�صد ال�شريعة منها

بل تكلف من املال بالقدر الذي ال يجحف بها وي�شق عليها  ،لأنها �ألزمت بذلك من
غري جناية ،على �سبيل املوا�ساة للجاين والتخفيف عنه  ،فال يخفف عن اجلاين مبا
ي�شق على غريه ويجحف به  ،ولو كان الإجحاف م�رشوعاً لكان اجلاين �أحق به؛ لأنه
جزاء جرميته .
قال املوفق  « :جتب – �أي الدية – على غري اجلاين على �سبيل املوا�ساة  ،فاقت�ضت
احلكمة تخفيفها عليهم «(. ((14
ثم �أننا جند �أن ال�شارع رحيم ودود مل يحمل العاقلة �إال �شيئاً ي�سرياً جداً ،ولرمبا كان
فر�ضه على �أفرادها من جهة احلاكم من باب الت�سهيل والتي�سري ،فيفر�ض على كل
�شخ�ص ما ي�سهل عليه وال ي�ؤذيه .
ثم �إن من رحمة اهلل � :أنه لي�س على الفقري ،وال على املر�أة ،وال على ال�صبي ،وال
على زائل العقل �شيء من الدية؛ لأن حتميل الفقري �إجحاف به ،واملر�أة وال�صبي
واملجنون لي�سوا من �أهل الن�رصة .
ومن املعلوم �أن حتميل العاقلة للدية ا�ستثناء من القاعدة ال�رشعية العامة وهي قوله
تعالى  :ﮋﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﮊ (. ((14
وامل�سوغ لهذا اال�ستثناء مق�صد �رشعي عظيم ،وهو حتقيق العدالة وامل�ساواة،
ول�ضمان احل�صول على احلقوق .
وميكن �أن جنمل مقا�صد ال�رشيعة يف تربير هذا اال�ستثناء من القاعدة بالنقاط التالية:
 – 1لو حتمل كل خمطئ وزر عمله عم ًال بالقاعدة ،لرتتب على ذلك تنفيذ العقوبة
على الأغنياء دون الفقراء ،ويلزم من ذلك �أن يح�صل املجني عليه �أو وليه على
( ((14انظر  :املغني . 17 / 12
(� ((14سورة النجم � ،آية . 38 :
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كامل الدية �إن كان اجلاين غنياً ،وعلى بع�ضها �إن كان متو�سط احلال � ،أما �إذا كان
اجلاين فقرياً -وهم غالب النا�س -فال يح�صل على �شيء من الدية .
وبهذا تنعدم العدالة وامل�ساواة بني اجلناة ،فكان اال�ستثناء من القاعدة يتفق مع
مقا�صد ال�رشيعة العامة من امل�ساواة والعدالة .
� – 2أنه من املعلوم �أن الدية كثرية تفوق يف العادة عن ثروة الفرد العادي ،
فلو طبقنا القاعدة ،وحتمل اجلاين وحده الدية ،لكان ذلك مانعاً من ح�صول املجني
عليهم على حقوقهم  ،فكان اال�ستثناء من القاعدة هو ال�ضمان الذي ي�ضمن احلقوق
املقررة �إلى �أ�صحابها  ،قال املوفق  « :ودية الآدمي كثرية ف�إيجابها على اجلاين يف
ماله يجحف به ،فاقت�ضت احلكمة �إيجابها على العاقلة على �سبيل املوا�ساة للقاتل،
والإعانة لـه تخفيفاً « (. ((14
� – 3أنه ال يخفى على عاقل مدى الرتابط بني �أفراد الأ�رسة القائم بطبيعته على
التنا�رص والتعاون ،و�أن كل فرد من �أفراد الأ�رسة ي�شعر بوجوب منا�رصته  ،لبقية
�أفراد �أ�رسته  ،وبوجوب التعاون بينهم بع�ضهم من بع�ض  ،فكل واحد منهم يدافع
عن الآخر بكل ما ي�ستطيع  ،وبناء على وجوب هذه املنا�رصة والتعاون بينهم وجب
حتميل �أفراد العاقلة نتيجة اخلط�أ �أو �شبه العمد  ،وهذا التحميل للعاقلة هو بعينه
التعاون والتنا�رص  ،فكل ما وقع جرمية من جرائم اخلط�أ ات�صل اجلاين بعاقلته ،وات�صل
�أفراد العاقلة بع�ضهم ببع�ض ،وتعاونوا على جمع الدية و�أخرجوها من �أموالهم ،ف�إذا
وزع الكثري على العدد الكثري �صار الكثري قلي ًال ال ي�رض �أفراد الأ�رسة ،بل يفتخرون
بهذا التعاون والتنا�رص ونظراً لكرثة وقوع اخلط�أ بني النا�س يكون التعاون واالت�صال
والتنا�رص بني �أفراد العاقلة م�ستمراً ومتجدداً  ،بل �إننا نرى يف هذه الأزمنة �أن بع�ض
( ((14انظر  :املغني . 21 / 12
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الأ�رس ي�ضعون �صندوقاً – ويفتخرون به – الغر�ض منه التعاون على دفع حاجات
�أفراد الأ�رسة ،وال �إ�شكال �أن من �أهم حاجات الأ�رسة دفع الدية �إذا وقع القتل اخلط�أ
من بع�ض �أفرادها .
وبهذا يظهر مق�صد ال�شارع من �إيجاب الدية على العاقلة.
 – 4ال �إ�شكال يف �أن اهلل تعالى رغب يف التي�سري والتخفيف يف جميع املجاالت،
ما مل تنتهك احلرمات  ،بل �إن التخفيف يف ال�رشيعة مق�صد �سامي ،وال يخفى على
�أحد وال �إ�شكال �أن �إيجاب الدية على �أفراد العاقلة يف اخلط�أ فيه تخفيف عن اجلاين
ورحمة به  ،ولي�س فيه غنب وال ظلم لغريهم  ،لأن اجلاين الذي حتمل عنه العاقلة اليوم
دية جرميته ملزماً ب�أن يتحمل غداً ن�صيبه من دية خط�أ فرد من �أفراد �أ�رسته ،وما دام �أن
كل فرد من �أفراد العاقلة معر�ض للخط�أ فما دفعه اليوم �سيدفع عنه غداً ،وامل�صلحة
يف هذا ظاهرة ،وبهذا يتحقق مق�صداً �آخر من مقا�صد جعل الدية على العاقلة،
وبهذه النقاط وغريها يتبني مدى مق�صد ال�شارع من اال�ستثناء من القاعدة العامة
وهذا اال�ستثناء يحقق ال�شفقة والرحمة وامل�ساواة والعدالة والتخفيف والتي�سري،
ويحفظ الدماء من ال�ضياع ،وي�ضمن الألفة بني �أفراد الأ�رسة .
الفرع الرابع  :مقا�صد ال�شريعة من عقوبة الكفارة

ملا كانت الكفارة عقوبة �أ�صلية يف اخلط�أ و�شبه العمد ،وعقوبة بدلية يف العمد،
كان من املنا�سب �أن نبني مقا�صد ال�رشيعة من عقوبة الكفارة .
ذكرت �أن معنى الكفارة هو ال�سرت والتغطية ،وتكفري ال�سيئات وتطهري امل�سلم من
درن املع�صية  ،وتطهري امل�سلم وتنقيته من الذنوب مق�صد من مقا�صد ال�شارع ،
لذلك �رشعت التوبة  ،بل حث ال�شارع عليها ،ومن و�سائل تكفري الذنوب ورفع
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الدرجات عند اهلل م�رشوعية الكفارات  ،فالكفارات �رشعت ملحو ال�سيئات ،كما قال
تعالى  :ﮋﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ(. ((15
فالآية دلت على �أن من ت�صدق بالق�صا�ص متطوعاً مبتغياً الأجر والثواب من عند اهلل
تعالى ف�صدقته كفارة لذنبه ،يحط اهلل بها عنه خطاياه ويرفع بها من درجاته .
وال فرق يف ذلك بني �أن يكون املت�صدق هو ويل الدم يف حالة القتل  ،وال�صدقة
تكون ب�أخذ الدية مكان الق�صا�ص� ،أو بالتنازل عن الدية والدم معاً  ،وهذا من حق
الويل � ،إذ العقوبة والعفو مرتوكاً لـه  ،ويبقى للإمام تعزير القاتل مبا يراه � ،أو
هو �صاحب احلق يف حالة اجلروح كلها  ،فيتنازل عن الق�صا�ص  ،فمن ت�صدق به
�سواء كان هو الويل �أو �صاحب احلق  -ف�صدقته كفارة لذنبه .وكثرياً ما ت�ستجي�ش هذه الدعوة �إلى ال�سماحة والعفو وتعليق القلب بعفو اهلل
ومغفرته نفو�ساً ال يغنيها العو�ض املايل  ،وال ي�سلبها الق�صا�ص ذاته عمن فقدت ،
فماذا يعود على ويل املقتول من قتل القاتل ؟ �أو ماذا يعو�ضه من مال عمن فقد ؟
�إنه غاية ما ي�ستطاع يف الأر�ض لإقامة العدل وتثبيت الأمن  ،ولكن تبقى يف
النف�س بقية ال مي�سح عليها �إال تعليق القلوب بالعو�ض الذي يجيء من عند اهلل .
ويروي الإمام �أحمد عن �أبي ال�سفر قال  « :ك�رس رجل من قري�ش �سن رجل من
الأن�صار ،فا�ستعدى عليه معاوية ر�ضي اهلل عنه ،فقال  :معاوية ا�سرت�ضيه  ،ف�ألح
الأن�صاري ،فقال معاوية � :ش�أنك ب�صاحبك  ،و�أبو الدرداء ر�ضي اهلل عنه جال�س ،
فقال �أبو الدرداء � :سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقول  “ :ما من م�سلم
ي�صاب ب�شيء من ج�سده فيت�صدق به �إال رفعه اهلل به درجة �أو حط به عنه خطيئة “ فقال
(� ((15سورة املائدة � ،آية . 45 :
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الأن�صاري  :ف�إين قد عفوت “ (. ((15
وهكذا ر�ضيت نف�س الرجل وا�سرتاحت مبا مل تر�ض من مال معاوية الذي لوح
لـه به للتعوي�ض .
تلك �رشيعة اهلل العليم بخلقه ،ومبا يحيك يف نفو�سهم من م�شاعر وخواطر  ،ومبا
يتعمق قلوبهم  ،وير�ضيها وي�سكب فيها االطمئنان وال�سالم من الأحكام(. ((15
واملق�صود �أن من مقا�صد ال�رشيعة من الكفارة تكفري الذنوب ،كما جاء يف
احلديث – ال�سابق – ،و�أن ال�شارع جعل العتق خ�صلة من خ�صال الكفارة ،ورتب
عليه الثواب اجلزيل ،و�أنه من �أف�ضل الأعمال مبا يح�صل به العتق من النار .ودخول
اجلنة .
اخلامتة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات ،وله ال�شكر على ما تف�ضل به من التي�سري
يف البدء واخلتام ،وبعد :لعلي يف هذه اخلامتة �أ�شري �إلى بع�ض نتائج هذا البحث
املخت�رص باخت�صار...
تبني يف املبحث الأول ما يلي:
�-1إن الدية هي املال املدفوع للمجني عليه ،و�إن الأ�صل فيها الكتاب وال�س ّنة
والإجماع.
� -2أن الراجح �أن الإبل هي الأ�صل يف الديات فقط ،و�إن مقدارها مائة ،و�إن ما
(� ((15أخرجه الرتمذي يف كتاب الديات  ،باب ما جاء يف العفو  14/4وقال الرتمذي  :هذا حديث غريب ال نعرفه �إال
من هذا الوجه وال �أعرف لأبي ال�سفر �سماعاً من �أبي الدرداء ر�ضي اهلل عنهما و�أبو ال�سفر ا�سمه �سعيد بن �أحمد ويقال ابن
حممد الثوري  .و�أخرجه الإمام �أحمد يف امل�سند . 448 / 6
( ((15انظر  :يف ظالل القر�آن . 900 ، 899 / 2
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عداها من الذهب والف�ضة والبقر والغنم واحللل قيم ولي�ست ب�أ�صول.
-3تبني يف املبحث الثاين ما يلي:
�-1أن الدية يف القتل العمد يف مال اجلاين ،فال حتملها العاقلة.
�-2أن دية العمد مائة من الإبل مغلطة ثالثون حقة وثالثون جذعة و�أربعون خلفه
يف بطونها �أوالدها.
 -3ويف املبحث الثالث تبني� :أن الراجح يف �أن الدية جتب يف �شبه العمد على
العاقلة ،ولي�ست يف مال اجلاين.
-4ويف املبحث الرابع تبني ما يلي:
�-1أن الإجماع منعقد على �أن الدية يف القتل اخلط�أ على العاقلة.
�-2أن الكفارة ال حتملها العاقلة و�إمنا هي يف مال اجلاين.
�-3أن الراجح �أنه ال كفارة يف القتل العمد.
يف املبحث اخلام�س :تبني ما يلي:
�-1أنه ال خالف يف �أن العاقلة هم الع�صابات ،و�أن غريهم من الأخوة من الأم،
و�سائر ذوي الأرحام والزوج ونحوهم لي�سوا من العاقلة� .أما الأباء والبنني ففي
جعلهم من العاقلة خالف.
�-2أن العاقلة ال حتمل عمداً وال عبداً وال �صلحاً وال اعرتافاً ،و�أنها �أبي�ضاً ال حتمل
ما دون ثلث الدية على الراجح.
�-3أن مرجع الدية يف احللول والت�أخري على العاقلة�-إلى احلاكم.
 -4الراجح �أن الدية تق�سم على �أفراد العاقلة الأقرب فالأقرب كاملرياث.
-5تبني �أن الراجح �أن مقدار ما يحمله كل فرد هو ما يطيقه بال م�شقة� ،إذ هو غري
مقدر مبقدار معني يف ال�رش؛ فيكون مرجع ذلك �إلى احلاكم.
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عقوبة الدية ومقا�صد ال�شريعة منها

-6يف حالة عدم وجود العاقلة جتعل على بيت املال �إذا مل ي�شق عليه.
يف املبحث ال�ساد�س :تبني �أن من مقا�صد ال�رشيعة من عقوبة الدية ما يلي:
�-1أن من مقا�صد ال�رشيعة �أن �رشعت الق�صا�ص يف العمد ،وجعلت �أهل القتيل
بخري النظرين؛ با�سرت�ضاء لنفو�سهم ،و�شفاء ما بها من الغيظ ،ثم حبب �إليهم العفو
ا�ستجالباً ملحبة النفو�س ،وترتيب الثواب عليه من عنداهلل ،فالعفو يعترب طريقاً من
طرق حماربة اجلرمية؛ لأنه ال يكون �إال بعد املفاو�ضات وال�صلح والرتا�ضي ،و�صفاء
النفو�س والقلوب من الأحقاد...
�-2إن من مقا�صد ال�رشيعة من حتميل العاقلة للدية الرفق باجلاين ،والتخفيف
عليه� ،إذ لو انفرد بها ل�شق عليه ذلك.
�-3إن من مقا�صد ال�رشيعة من الكفارة :تطهري امل�سلم نف�سه من الذنوب.
و�صلى اهلل على نبينا حممد ،وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
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