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املقدمة

ومن  �أنف�سنا  �رشور  من  باللهَّ  ونعوذ  ون�ستغفره،  ون�ستعينه  نحمده  لل  �حلمد  �إن 
�سيئات �أعمالنا ، من يهده �للهَّ فال م�سل لـه، ومن ي�سلل فال هادي لـه، و�أ�سهد �أن ال 

�إله �إالهَّ �للهَّ وحده ال �رشيك لـه ، و�أ�سهد �أن حممد�ً عبده ور�سوله. 
ژ ٿ  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 ))). 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ   ژ 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ))). 

�أما بعد: 
و�لعاملية  و�ل�سمو  بال�سمول  �ل�رش�ئع  بني  من  �خت�ست  �الإ�سالمية  �ل�رشيعة  فاإن 

و�لدو�م، حتى تقوم �ل�ساعة. 
فال�رشيعة �الإ�سالمية كاملة �ساملة جامعة مانعة ، �أنزلها �للهَّ تعالى على حممد �سلى 
�لل عليه و�سلم  بي�ساء نقية، قال تعالى:  ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄژ )))، 

وقال تعالى: ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ژ))). 

)1)  �صورة اآل عمران : 102 . 

)2)  �صورة الن�صاء : 1 . 

)3)  �صورة الأحزاب : 70-71، هذه خطبة احلاجة التي علمها ر�صول اللهَّ �صلى الل عليه و�صلم عبد اللهَّ بن م�صعود ر�صي 
الل عنه، وقد اأخرجها اأبو داود يف كتاب النكاح باب خطبة النكاح 238/2- 239، والرتمذي يف كتاب النكاح باب ما جاء يف 
خطبة النكاح 413/3-414 ، وقال : حديث عبد اللهَّ حديث ح�صن ، وابن ماجه يف كتاب النكاح باب خطبة النكاح 610-609/1. 

)4)  �صورة النحل : 89 . 

)5)  �صورة الن�صاء : 176 . 
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فما قب�ض ر�سول �للهَّ �سلى �لل عليه و�سلم حتى �أكمل �للهَّ تعالى لـه والأمته �لدين، كما 
قال تعالى : ژ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ژ))). 

وقال �سلى �لل عليه و�سلم : » تركتكم على بي�ساء نقية ليلها كنهارها، ال يزيغ عنها 
�إالهَّ هالك« ))). 

طائر  وما  و�سلم  عليه  �لل  �سلى  �للهَّ  ر�سول  تويف   « عنه:  �للهَّ  ر�سي  ذر  �أبو  وقال 
يحرك جناحيه يف �ل�سماء �إالهَّ وقد ذكر لنا منه علماً « ))).

�حلدود  �إقامة  حتقيقه  و�سائل  ومن  �الأمن،  حتقيق  �ل�رشعية  �ملقا�سد  �أهم  من  و�إن 
و�لعقوبات �ل�رشعية �لتي �رشعها �لل للعبادة .

و�لعدل   ، و�الآجله  �لعاجلة  يف  �لعباد  م�سالح  على  و�أ�سا�سها  مبناها  و�ل�رشيعة 
و�لرحمة و�مل�سلحة و�حلكمة كلها فيها .

فكل م�ساألة خرجت عن ذلك لي�ست من �ل�رشيعة، ولو �أدخلت فيها بتاأويل، فمرد 
�الأحكام �إلى �للهَّ �سبحانه وتعالى؛ �إذ ال حكم �إالهَّ حكمه، وال عالج �إالهَّ مبا �رشع فهو 

ى  ائ  ائ   ژ  تعالى:  قال   ، تامة  �إحاطة  مبخلوقاته  �ملحيط   ، �حلاكمني  �أحكم 
ەئ  ەئژ))) ، فاللهَّ هو �لذي يعلم ما ي�سلح �لعبد ، ويعلم خفايا �لنفو�ض، ويعلم 

علل �ملجتمع و�أمر��سه وعالجه وو�سائل �سفائه ، فكل ت�رشيع �أو عالج من عند �للهَّ 
�سبحانه وتعالى يف منتهى �حلكمة و�خلربة ، قال تعالى: ژ ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  

ٿ     ٿ  ژ  )1)).
ومن �أهم �الأ�سباب �لتي دفعتني للكتابة يف هذ� �ملو�سوع، �أهميته وكرثة �حلاجة 

)6)  �صورة املائدة : 3. 

)7)  اأخرجه ابن ماجه يف املقدمة ، باب اتباع �صنة اخللفاء الرا�صدين املهديني 16/1، واأخرجه الإمام اأحمد يف امل�صند 136/4. 

)8)  اأخرجه الإمام اأحمد يف امل�صند 153/5 ، 162 . 

)9)  �صورة البقرة : 255 . 

)10) �صورة امللك : 14 . 
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�إليه، وكرثة وقوع �لقتل �خلطاأ، و�حلاجة �إلى معرفة تقومي �لدية يف �لرياالت، وعدم 
�جلمود على �ملقدر .

املبحث الأول 

يف معنى الدية، والأ�صل فيها، ومقدارها، واأجنا�صها

معنى الدية : 

�لدية يف �للغة : ودية ، فحذفت �لو�و ، فيقال : ودى فالناً فالناً، �إذ� �أدى ديته �إلى 
ية و�حدة �لديات ، ويقال : وديت �لقتيل �إذ� �أعطيت ديته)))).  وليه ، و�لدِّ

�لدية يف �ال�سطالح : هي �ملال �ملوؤدى �إلى �ملجني عليه �أو وليه ب�سبب جنايته. 
وقال �جلرجاين : �لدية �ملال �لذي هو بدل �لنف�ض )))). 

الأ�صل يف عقوبة الدية : 

�الأ�سل فيها �لكتاب و�ل�سنة و�الإجماع . 
ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پپ  ڀ  ڀ    ژ  تعالى:  فقوله   ، �لكتاب  �أما 
ڤ            ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ       ٿ   ٿ          ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ       ڤ   ڤ   ڤ  
چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک   ک  ک  ک  گ  ژ)))). 
و�أما �ل�سنة :

) – فروى �أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم �أن �لنبي �سلى �لل عليه و�سلم : 

)11)   انظر : ل�صان العرب ، مادة ودى 383/15 . 

)12)   انظر : التعريفات للجرجاين �س106 ، طلبة الطلبة �س327. 

)13)   �صورة الن�صاء : 92 . 
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»كتب لعمرو بن حزم كتاباً �إلى �أهل �ليمن، وفيه �لفر�ئ�ض و�ل�سنن و�لديات، وقال 
فيه: و�إن يف �لنف�ض مائة من �الإبل » )))). 

) – وعن عبد �للهَّ بن عمرو عن �لنبي �سلى �لل عليه و�سلم قال : » قتيل �خلطاأ �سبه 
�لعمد قتيل �ل�صوط و�لع�صا مائة من �الإبل �أربعون منها خلفة يف بطونها �أوالدها«)))). 
 و�الأحاديث �لو�ردة يف وجوب �لدية كثرية، منها: ما �سبق ومنها ما �سياأتي �إن �ساء 

�للهَّ تعالى يف مو�سعه . 
�أما �الإجماع : فقد �أجمع �أهل �لعلم على وجوب �لدية يف �جلملة )))). 

الأجنا�س التي جتب فيها الدية:

�ختلف �لعلماء يف �الأجنا�ض �لتي جتب فيها �لدية على قولني :
�سيخ  �ختيار  وهو  �أحمد  �الإمام  عن  رو�ية  وهو  �حلنابلة  ذهب   : �الأول  �لقول 
�الإ�سالم �بن تيمية �أن: �الإبل �أ�سل يف �لدية، وقد نقل �الإجماع على ذلك �بن قد�مة 
وقال : �أجمع �أهل �لعلم على �أن �الإبل �أ�سل يف �لدية، وهو ظاهر كالم �خلرقي )))) .

وبهذ� قال �الإمام �ل�سافعي يف ر�أيه �الأخري، وهو قول طاوو�ض و�بن �ملنذر )))) .

)14)   اأخرجه الإمام مالك يف املوطاأ يف كتاب العقول باب ذكر العقول 849/2 ، واأخرجه الن�صائي يف كتاب الق�صامة يف باب 
ذكر حديث عمرو بن حزم يف العقول 52/8، واأخرجه الدارمي يف كتاب الديات باب كم الدية من الإبل 113/2 ، واأخرجه 
احلاكم يف كتاب الزكاة يف م�صتدركه باب زكاة الذهب 395/1-397 ، واأخرجه البيهقي يف كتاب الديات يف باب دية النف�س، ويف 

باب دية اأهل الذمة يف ال�صنن الكربى 80/8 ، 100. 
 قال ابن عبد الرب : وهو كتاب م�صهور عند اأهل ال�صري، معروف عند اأهل العلم معرفة ي�صتغنى ب�صهرتها عن الإ�صناد؛ لأنه 

اأ�صبه التواتر يف جميئه يف اأحاديث كثرية . املغني 5/12 ، ن�صب الراية 339/2 ، 342 ، اإرواء الغليل 264/3 . 

)15)   اأخرجه اأبو داود يف كتاب الديات ، باب يف دية اخلطاأ �صبه العمد 195/4 ، واأخرجه الن�صائي يف كتاب الق�صامة باب كم 
دية �صبه العمد 36/8 ، واأخرجه ابن ماجه يف كتاب الديات باب دية �صبه العمد مغلظة 877/2 ، واأخرجه الدارمي يف كتاب 
الديات باب الدية يف �صبه العمد 118/2 ، واأخرجه الإمام اأحمد يف امل�صند 11/2 ، 103 ، واأخرجه الدارقطني يف كتاب احلدود 

والديات وغريها 93/3. 

)16)   انظر : املغني 5/12، ال�صرح الكبري 25 / 309 -310. 

)17)   انظر : املغني 12 / 6 ، 9 ، املقنع وال�صرح الكبري 25 / 371 ، الإن�صاف مع ال�صرح الكبري 368/25 ، ال�صرح املمتع على 
زاد امل�صتقنع 11 / 61 .

)18)   انظر : نهاية املحتاج 7 / 299 ، املجموع �صرح املهذب 17 /403 وما بعدها . 
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�أدلة هذ� �لقول :
��ستدل �أ�سحاب هذ� �لقول مبا يلي :

)-روى �أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم �أن �لنبي �سلى �لل عليه و�سلم: 
 كتب لعمرو بن حزم كتاباً �إلى �أهل �ليمن وفيه �لفر�ئ�ض و�ل�سنن و�لديات، وقال 

فيه: و�إن يف �لنف�ض مائة من �الإبل ))))
)-وعن عبد �لل بن عمرو عن �لنبي �سلى �لل عليه و�سلم قال :  قتيل �خلطاأ �سبه 
�لعمد قتيل �ل�صوط و�لع�صا مائة من �الإبل، �أربعون منها خلفه يف بطونها �أوالدها )1))

ويف هذين �حلديثني ن�ض �رشيح يف �أن دية �لنف�ض مائة من �الإبل .
)-حديث �لزهري قال :  كانت �لدية على عهد ر�سول �لل �سلى �لل عليه و�سلم 
مائة من �الإبل قيمة كل بعري �أوقية ، ثم غلت قيمة �الإبل ف�سارت قيمة كل بعري �أوقيتني 

، فما ز�لت تغلو حتى جعلها عمر ع�رشة �آالف درهم �أو �أربعمائة دينار.
)-والأن �لنبي �سلى �لل عليه و�سلم فرق بني دية �لعمد و�خلطاأ، فغلظ بع�سها، 
وخفف بع�سها، وال يتحقق هذ� يف غري �الإبل ، ولو كان غري �الإبل �أ�سواًل جلاء فيها 

�لتغليظ �أي�ساً، فدل ذلك �أن �الإبل هي �الأ�سل دون غريها )))).
�لقول �لثاين : ذهب �لثوري و�بن �أبي ليلى و�أبو يو�سف وحممد وعطاء وغريهم 
�إلى �أن: �أ�سول �لدية �الإبل و�لذهب و�لَوِرق و�لبقر و�لغنم ، وقال �لقا�سي : هذه 
خم�سة ال يختلف �ملذهب فيها، وهذ� قول عمر ، وفقهاء �ملدينة �ل�سبعة . وهو رو�ية 

عن �الإمام �أحمد )))).

)19)   �صبق تخرجه �س  6 .

)20)   �صبق تخرجه �س  6 .

)21)   انظر : املغني 7/12 . 

)22)   انظر : املغني 6/12 ، الإن�صاف مع ال�صرح الكبري 25 / 367 ، بدائع ال�صنائع 7 / 355 .
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وذهب مالك و�أبو حنيفة �أن: �لدية يف ثالثة �أجنا�ض ، �الإبل و�لذهب و�لف�سة ، 
وبه قال �ل�سافعي يف �لقدمي )))).

و��ستدلو� مبا يلي :
)-ما روي عن عمرو بن حزم يف كتابه �أن: ر�سول �لل �سلى �لل عليه و�سلم كتب 
�إلى �أهل �ليمن :  و�أن �لنف�ض �ملوؤمنة مائة من �الإبل ، وعلى �أهل �لورق �ألف دينار )))) 
)-ما روى �بن عبا�ض �أن: رجاًل من بني عدي قتل، فجعل �لنبي �سلى �لل عليه 

و�سلم ديته �ثني ع�رش �ألفاً )))).
)-وروى �ل�سعبي �أن عمر جعل على �أهل �لذهب �ألف دينار .

)-وعن عمرو بن �سعيب، عن �أبيه، عن جده. �أن: عمر ر�سي �لل عنه قام خطيباً 
فقال: �أال �إن �الإبل قد غلت، قال : فقوم على �أهل �لذهب �ألف دينار ، وعلى �أهل 
�ألفي �ساة ،  �ل�ساة  �أهل  بقرة ، وعلى  �لبقر مائتي  �أهل  �ألفاً وعلى  �ثني ع�رش  �لورق 

وعلى �أهل �حللل مائتي حلة )))) .
�الإبل،  �لدية جتب يف جن�ض و�حد هو  �أن  �ل�سابقة  �لن�سو�ض  و�لذي دلت عليه 
و�أنها هي �الأ�سل يف �لدية ، و�أن ماعد� �الإبل من �لذهب �أو �لف�سة �أو غريها �أبد�ل 
تزيد وتنق�ض، بح�سب زيادة قيمة �الإبل ونق�سها، ولي�ست هذه �الأبد�ل �أ�سواًل ثابتة 

كاالإبل.

)23)   انظر : قوانني الأحكام �س 364 ، �صرح الدردير؛ 4 / 250 ، بدائع ال�صنائع 7/ 355، املجموع �صرح املهذب 17 / 413 . 

)24)   �صبق تخرجه 6 .

)25)   اأخرجه اأبو داود يف كتاب الديات باب الدية 4 / 185 . واأخرجه ابن ماجه يف كتاب الديات باب دية اخلطاأ 2 / 878، 
879 . واأخرجه الن�صائي يف كتاب الق�صامة باب ذكر الدية من الورق 8 /39 . واأخرجه الرتمذي والدارمي والدار قطني 
وعنه البيهقي كلهم من طريق حممد بن م�صلم الطائفي، عن عمر بن دينار عن عكرمة، به واحلديث �صعيف، انظر: اإرواء 

الغليل 7 / 304 ، 305.

)26)   اأخرجه اأبو داود يف كتاب الديات باب الدية كم هي 4 / 184 ، واأخرجه البيهقي يف كتاب الديات باب اإعواز الإبل 8 / 77  
من طريق ح�صني املعلم عن عمرو بن �صعيب به، واحلديث ح�صنه الألباين يف اإرواء الغليل 7 /305 .
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وحديث عمرو بن حزم �رشيح يف �أن �لدية مائة من �الإبل ، و�أن �لورق بدالٌ منها، 
وحديث �بن عبا�ض يحتمل �أن �لنبي �سلى �لل عليه و�سلم �أوجب �لورق بداًل عن 

�الإبل، و�خلالف يف كونها �أ�ساًل .
لهذه  �إيجابه  فكان   ، �الإبل  �الأ�سل  �أن  على  يدل  �سعيب  بن  عمرو  وحديث 
يكن  ، مل  بنف�سها  �أ�سواًل  كانت  ولو   ، �الإبل  لغالء  �لتقومي  �سبيل  على  �ملذكور�ت 
�يجابها تقومياً لالإبل ، وال كان لغالء �الإبل �أثر يف ذلك ، وال لذكره معنى ، وقد ُرِوَى 
�أنه �سلى �لل عليه و�سلم كان يقوم �الإبل قبل �أن تغلو بثمانية �آالف درهم ، ولذلك 
قيل : �إن دية �لذمي �أربعة �آالف درهم ، وديته ن�سف �لدية ، فكان ذلك �أربعة �آالف 

حني كانت �لدية ثمانية �آالف درهم .))))
وبهذ� يتبني �أن: �الإبل هي �الأ�سل يف �لديات ل�رشيح قوله �سلى �لل عليه و�سلم: 

 و�إن يف �لنف�ض مائة من �الإبل .
وكذ� �سياق �سائر �لن�سو�ض �ل�رشعية �لتي جاءت يف �لديات يفيد �أن �الإبل هي 
�الأ�سل، وما عد�ها جاء على �سبيل �لتقومي ، ويوؤيد ذلك : �أن جميع �لديات �لتي 
دون �لنف�ض جاء يف �لن�ض �ل�رشعي تقديرها باالإبل ، فمثاًل �ملو�سحة)))) : فيها خم�ض 
من �الإبل ، ويف �لها�سمة)))) ، ع�رش من �الإبل ، و�ملنقلة)1)) :خم�ض ع�رشة من �الإبل، 
�أ�سبع من  ويف كل �سن خم�ض من �الإبل، ويف �ليد خم�سون من �الإبل ، ويف كل 
�ليدين و�لرجلني ع�رش من �الإبل .... �لخ هكذ� جاء �لن�ض على دية ما دون �لنف�ض 
باالإبل ، فدل هذ� على �أن �الأ�سل يف �لديات �الإبل  ، وقد حكى �الإجماع على هذ� 

)27) انظر املغني 12 / 7 .

)28) املو�صحة هي التي تو�صح العظم .

)29) الها�صمة : هي التي تو�صح العظم وته�صمه ، فاإن ه�صمته بدون اإي�صاح ففيها حكومة .

)30) املنقلة : هي التي تو�صح العظم وته�صمه وتنقله عن مكانه .
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غري و�حد من �أهل �لعلم .
�بن  �ختيار  وهو  فقط،  �لديات  �الأ�سل يف  �الإبل هي  �أن   : �لر�جح  يكون  وبهذ� 

تيمية، وهو �ل�سحيح .
 ثمرة اخلالف :

تظهر ثمرة �خلالف يف �عتبار هذه �الأجنا�ض �أ�ساًل ، �أو عدم �عتبارها عند ت�سليم 
�لدية.

فاإذ� �عتربنا كل هذه �الأجنا�ض �أ�سواًل ، فاأي �سيء �أح�رشه منها من لزمته �لدية 
�سو�ء كان �لقاتل �أو �لعاقلة ، لزم ويل �لدم �أخذه ، ومل يكن له �ملطالبة بغريه، �سو�ء 
كان من �أهل ذلك �لنوع �أو مل يكن ، الأنها جميعا ً �أ�سول يف ق�ساء �لو�جب، يجزئ 

و�حد منها ، فاخلرية ملن وجبت عليه �لدية، ال ملن وجبت له ، كخ�سال �لكفارة .
و�إن �عتربنا �إن �الإبل هي �الأ�سل خا�سة –كما هو �لر�جح-، فعلى �لقاتل ت�سليمها 
للويل �سليمة من �لعيوب ، و�أيهما �أر�د �لعدول عنها �إلى غريها فلالآخر منعه ، الأن 

�حلق متعني فيها .
ثمنها مهما  �لقاتل  فعلى   ، �ملثل  ثمن  باأكرث من  �إال  �الإبل ومل توجد  �أعوزت  و�إن 
ر�أي  وكان  درهم.  �ألف  ع�رش  و�ثني  دينار  �ألف  عن  ز�دت  ولو  �الإبل،  قيمة  بلغت 
�ألف  بدفع  �الإبل  �إعو�ز  يق�سي يف حالة   ، و�أبي حنيفة  مالك  كر�أي  قدمياً  �ل�سافعي 
دينار �أو �ثني ع�رش �ألف درهم؛ الأنه كان يعترب �الإبل و�لذهب و�لف�سة �أ�سواًل كلها، 
و�إذ� قلت قيمة �الإبل بح�سب ر�أي �ل�سافعي ومل ت�سل �إلى �ألف دينار فالويل ملزم 
باأخذها مهما قلت قيمتها ، الأن ما �سمن بنوع من �ملال وجبت قيمته كذو�ت �الأمثال، 

والأن حق �لويل يتعني يف �الإبل دون غريها، فلي�ض له �أن يطالب باأكرث منها)))) .

)31)  انظر : املغني لبن قدامة 12/ 8.9 ، املهذب 2 / 209 ، الدردير 4 / 250  ، بدائع ال�صنائع 7 / 355 ، الت�صريع اجلنائي 
الإ�صالمي لعبد القادر عودة  2/ 178 .
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مقدار الواجب من كل جن�س :

من �الإبل مائة ، ومن �لذهب �ألف دينار و�لدينار مثقال فتكون �ألف مثقال .
ومن �لَوِرق، �ثنا ع�رش �ألف درهم . ومن �لبقر مائتا بقرة ، ومن �ل�ساة �ألفان ، ومن 

�حللل مائتا حلة .
ومل يختلف �لقائلون بهذه �الأ�سول يف قدرها ، �إال يف �لَوِرق، فقال �أبو حنيفة 

و�ساحبيه و�لثوري : قدرها ع�رشة �آالف درهما ً )))) .
مقد�ر �لدية بالرياالت �ل�سعودية :

�إذ� ُعلمت هذه �ملقادير : نقوم بتقديرها من كل جن�ض :
اأوًل : الإبل : التي هي الأ�صل – كما �صبق –:

فمقد�رها من �الإبل مائة، �سو�ء كانت �لدية مغلظة �أو خمففة .
فاإذ� كانت مغلظة تكون �لدية �أرباعاً : خم�ض وع�رشون بنات خما�ض ، وهي �لتي 
�سنتان  لها  �لتي  وهي  لبون،  بنات  وع�رشون  وخم�ض  �لثانية،  يف  ودخلت  �سنة  لها 
ودخلت يف �لثالثة ، وخم�ض وع�رشون حقه، وهي �لتي لها ثالث �سنني ودخلت يف 
�لر�بعة، وخم�ض وع�رشون جذعة، وهي �لتي لها �أربع �سنني ودخلت يف �خلام�سة  .

وهذه قيمتها �ليوم بالرياالت �ل�سعودية : كالتايل :
فبنت �ملخا�ض قيمتها 11))، فتكون قيمة : )) ×11)) = 11)))
وبنت �للبون قيمتها 11))، فتكون قيمة : )) × 11)) = 11)))

و�حلقه قيمتها  111)، فتكون قيمة: )) × 111) = 11111) 
و�جلذعة قيمتها 11))، فتكون قيمة: )) × 11)) = 11)))) 

وبناء على هذه �لقيم؛ لكل نوع ت�ساوي �لدية يف هذه �حلالة = 11)))) ريال 

)32)   انظر: املب�سوط لل�سرخ�سي 26 / 77 ، املغني 12 / 7 .
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وعلى قول من يجعلها �أثالثاً : تكون ثالثون حقة ، وثالثون جذعة ، و�أربعون  
خلفة، وهي �لتي يف بطونها �أوالدها �سو�ء كانت لها خم�ض �سنو�ت �أو �أكرث : وهذه 

قيمتها كالتايل :
فاحلقة قيمتها كما �سبق : 111)، فتكون قيمة: 1) × 111) = 1111))

و�جلذعة قيمتها 11))، فتكون قيمة: 1)× 11)) = 111)))
و�خللفة قيمتها 1)))، فتكون قيمة: 1) × 1))) = 1111))

وبناء على هذه �لقيم لكل نوع؛ ت�ساوي �لدية يف هذه �حلالة = 111))) 
�أنها  يرى  من  قول  �لتغليظ على  �لدية يف حالة  �أن  �لدر��سة:  فاحلا�سل من هذه 

�أرباعاً : ثالثمائة و�سبع و�ستني �ألف وخم�سمائة ريال .
وعلى قول من يرى �أنها �أثالثاً: تكون �أربعمائة وخم�ض ثمانون �ألف ريال، و�لرتجيح 
بني هذين �لقولني يف �لتغليظ يكون على ح�سب �حلال �لتي تظهر للحاكم. وميكن 
�أن نوحد �لدية يف حالة �لتغليظ بالتو�سط بني �لقولني باجلمع بينهما ثم ق�سمته على 

�ثنني فنقول :
((((11 = (((111 + ((((11

 (((((1 = ( ÷ ((((11
�ألف و مئتني وخم�سني  �أربعمائة و�ست وع�رشين  �لتغليظ  �لدية يف حالة  فتكون 

ريال .
 : �أخما�ساً  تكون  �أنها  �إال  �الإبل،  من  مائة  �أي�ساً  فهي  خمففة  �لدية  كانت  �إذ�  �أما 
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 �ملخا�ض قيمتها 11))، فتكون قيمة 1) × 11)) = 111))
وبني �ملخا�ض قيمتها 11))، فتكون قيمة 1) × 11)) = 111))
وبنت �للبون قيمتها 11))، فتكون قيمة 1) × 11)) = 1111)

و�حلقة قيمتها 111)، فتكون قيمة 1) × 111) = 1111)
و�جلذعة قيمتها 11))، فتكون قيمة 1) × 11)) = 1111)

وبناء على هذه �لقيم يف كل نوع؛ ت�ساوي �لدية يف هذه �حلالة = 111)))
�ألف  و�أربعني  وثمان  ثالثمائة  �لتخفيف  حالة  يف  �لدية  تكون  ذلك:  على  وبناء 

ريال.
هذ� �إذ� جعلنا �أن �الإبل هي �الأ�سل، و�إن مل توجد فتقوم على �لقول �لر�جح بل 

�ل�سحيح .
و�إذ� �عتربنا �الأجنا�ض �الأخرى �أ�سواًل على �لقول �ملرجوح، فنقول على �لنحو 

�لتايل :
ثانيًا : الذهب: 

فمقد�رها من �لذهب �ألف مثقال، و�ملثقال دينار فتكون �ألف دينار .
و�لدينار ي�ساوي �أربع غر�مات وربع غر�م .

فتكون قيمة �ألف دينار يف �أربعة وربع حت�سل �لدية من �لذهب يف �لغر�مات .
فنقول :11) ×    ) = 111) غر�م .

ومن �ملعلوم �أن قيمة �لغر�م �الآن 11) ريال �سعودي، فيكون مقد�ر �لدية 11) × 
111) = 11111) ريااًل �سعودياً .  

ثالثًا : الَوِرق:

مقد�رها من �لَوِرق �ثنا ع�رش �ألف درهم ، و�لدرهم �الإ�سالمي زنته �سبعة �أع�سار 
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مثقال، فكل ع�رشة در�هم �سبعة مثاقيل، وعلى هذ� :
11) درهم = 1)) مثقال .
1)) مثقال = ))) غر�م .

وعليه   111) درهم = 11) مثقال .
و 11) مثقال = )))) غر�م .

وبناًء على ذلك: 111)) درهم = 1))1) جر�م، ومقد�ر �لدية بالغر�مات وقيمة 
�جلر�م �ليوم  .
رابعًا : البقر: 

ومقد�رها من �لبقر مئتا بقرة ثنية
و�لبقرة قيمتها 11)) ريال، فتكون �لدية 11) × 11)) = 1111)) ريال .

خام�صًا: من الغنم

 × �لدية 111)  �ألفا �ساة، و�ل�ساة قيمتها 11) ريال، فتكون  �لغنم  ومقد�رها من 
11) = 11111)) ريال 
�صاد�صًا: من احللل )))) :

�أو  ومقد�رها من �حللل مئتا حلة، وقيمة �حللة �ليوم 11) ريال، وقد تزيد قلياًل 
تنق�ض، فتكون �لدية 11) × 11) = 1111) ريال .

قيمة �حللل �ليوم بالن�سبة لهذه �لقيم �ل�سابقة تعترب تافهة، مما يوؤيد �أن �الأ�سل يف 
�لديات �الإبل .

هذه �لقيم �لتي ذكرت �لذهب و�لف�سة و�لبقر و�لغنم و�حللل -كما ترى- متفاوتة 

)33)  احللة : بردان اإزار ورداء ، وقال يف ك�صف امل�صكل يف اجلزء ال�صاد�س : احللة ل تكون اإل ثوبني ، قال اخلطابي : احللة 
: ثوبان اإزار ورداء، ول ت�صمى حلة حتى تكون جديدة حتل عند طيها . انظر الفروع لبن مفلح 9 / 437 .

فاحللة اإذاَ مكونة من قطعتني كاجلبة والقفطان، اأو العباءة والزبون ، اأو اجلاكتة والبطلون، فكل حلة مكونة من ثوبني .   
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تفاوتاً بيناً ، مما يوؤيد �أن �الأ�سل يف �لدية �الإبل ، وعليه تكون هذه �لقيم تقومياً لالإبل 
ولي�ست باأ�سول .

�إلى وقت، وذلك ح�سب كرثتها  �أن تقومي �الإبل يختلف من وقت  ومن �ملعلوم 
وقلتها، وح�سب �خل�سب وعدمه، و�ال�ستري�د وعدمه .

: للذهب و�لف�سة و�لبقر و�لغنم  �لقيم  �إن هذه   : ثانية  هذ� من جهة، ومن جهة 
�ليوم  �لذهب  فمثاًل  �آخر  وقت  يف  نف�سية  وغري  وقت،  يف  نفي�سة  تكون  و�حللل 
قيمة �لغر�م 11) ريال، وقبل فرتة قيمته )) ريال، وهكذ� �سائر �لقيم �الأخرى، لذ� 
�لتم�سك بالقول �لر�جح بجعل �الأ�سل يف �لدية �الإبل، وما عد� ذلك يعترب تقومياً لها 

يختلف باختالف قيمة �الإبل هو �الأولى .
وبناًء على هذ�؛ �أقرتح تكوين جلنة د�ئمة من �أهل �خلربة لهذ� �ل�ساأن، تقوم بتقومي 

�الإبل من وقت الآخر .
ومن �ملعلوم �أن غالب من وجبت له �لدية ، �أنه ال يعرف عن هذه �الأمور �سيئاً ، 
ولو علم بذلك لرف�ض �أن ي�ستلم 11111) ريال كدية، وطالب باالأ�سل 11) بعري �أو 

قيمتها.
 

املبحث الثاين يف دية العمد

معنى العمد ا�صطالحًا:

�لعمد : هو �أن يقتله مبا يغلب على �لظن موته، به عاملاً بكونه �آدمياً مع�سوماً)))). 
�أو: هو �أن يق�سد من يعلمه �آدمياً مع�سوماً، فيقتله مبا يغلب على �لظن موته به)))). 

)34)   انظر : املقنع مع ال�صرح الكبري والإن�صاف 10/5 . 

)35)   انظر : الرو�س املربع مع حا�صية ابن قا�صم 166/7 . 
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عقوبة الدية يف قتل العمد: 

�لدية يف �لقتل �لعمد عقوبة بدلية، ويف �سبه �لعمد و�خلطاأ �أ�سلية . 
ففي �لعمد ثالث عقوبات بدلية ، وهي : �لدية ، و�لتعزير ، و�ل�سيام . 

اأوًل : عقوبة الدية يف القتل العمد : 

تعترب �لدية عقوبة بدلية ال عقوبة �أ�سلية يف �لقتل �لعمد؛ الأنها يف �لعمد قررت 
�رشط  الختالل  �لق�صا�ص  �متنع  فاإذ�   ، �لق�صا�ص  وهي  �الأ�صلية  �لعقوبة  من  بداًل 
�أو  �لعفو من �الأولياء  �أو لوجود  �أو لوجود مانع مينع من �لق�سا�ض ،  من �رشوطه، 

بع�سهم، حلت �لدية حمل �لق�سا�ض . وقد يكون �لعفو جماناً .
على من جتب الدية يف القتل العمد : 

جتب �لدية يف �لقتل �لعمد يف مال �لقاتل، فال حتملها �لعاقلة، وعلى هذ� حكى 
�بن قد�مة �الإجماع )))) . 

�جلناية على  و�أر�ض  �ملتلف،  �ملُتلف يجب على  بدل  �أن  �الأ�سل، وهو  وهذ� هو 
�جلاين، قال �لنبي �سلى �لل عليه و�سلم : » ال يجني جان �إال على نف�سه » )))). 

وقال لبع�ض �أ�سحابه حني ر�أى معه ولده : » �بنك هذ� » ، قال : نعم . قال: »�أما 
�إنه ال يجني عليك وال جتني عليه« )))). 

يخت�ض  كما  ب�رشرها  يخت�ض  �أن  فيجب  �جلاين،  فعل  �أثر  �جلناية  موجب  والأن 
�سائر  يف  ذلك  حكم  ثبت  وقد   ، غريه  دون  لـه  ك�سبه  كان  ك�سب  لو  فاإنه   ، بنفعها 

)36)   انظر املغني 12 / 13 .

)37)   اأخرجه الرتمذي يف اأبواب الفنت باب ما جاء دماوؤكم واأموالكم حرام 461/4 ، ويف اأبواب التف�صري باب �صورة التوبة 
امل�صند  اأحمد يف  الإمام  ، واأخرجه  اأحد 890/2  اأحد على  الديات باب ل يجني  ابن ماجه يف كتاب  ، واأخرجه   274-273/5

 .499/3

)38)   اأخرجه اأبو داود يف كتاب الرتجل باب يف اخل�صاب 86/4 ، واأخرجه يف كتاب الديات باب ل يوؤخذ اأحد بجريرة اأخيه 
اأو اأبيه 168/4 ، واأخرجه الن�صائي يف كتاب الق�صامة باب هل يوؤخذ اأحد بجريرة غريه 47/8 ، واأخرجه ابن ماجه يف كتاب 

الديات باب ل يجني اأحد على اأحد 890/2 ، واأخرجه الدارمي يف كتاب الديات باب ل يوؤخذ اأحد بجناية غريه 119/2 . 
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�جلنايات و�الأك�ساب )))). 
اأو�صاف الإبل يف دية العمد : 

ذهب �أحمد يف رو�ية، ومالك، و�أبو حنيفة، �أن �لدية يف �لقتل �لعمد مائة من 
�الإبل تق�سم �أرباعاً؛ خم�ض وع�رشون بنات خما�ض ، وخم�ض وع�رشون بنات لبون ، 

وخم�ض وع�رشون حقة ، وخم�ض وع�رشون جذعة )1)). 
وذهب �الإمام �أحمد يف رو�يته �الأخرى، وو�فقه �ل�سافعي، وبع�ض �حلنفية، �أن دية 
�لعمد مائة من �الإبل مثلثة، ثالثون حقة، وثالثون جذعة، و�أربعون خلفة يف بطونها 

�أوالدها )))). 
وحجتهم: ما روى عمرو بن �سعيب عن �أبيه عن جده �أن ر�سول �للهَّ �سلى �لل عليه 
و�سلم قال : »من قتل متعمد�ً دفع �إلى �أولياء �ملقتول ، فاإن �ساوؤو� قتلوه و�إن �ساوؤو� 
وما �سوحلو�  و�أربعون خلفة،  ثالثون حقة، وثالثون جذعة،  ، وهي  �لدية  �أخذو� 

عليه فهو لهم« )))). 
و��ستدلو� �أي�ساً : بحديث عبد �للهَّ بن عمرو ر�سي �لل عنه �أن ر�سول �للهَّ �سلى �لل 
عليه و�صلم قال : »�أال �إن يف قتيل عمد �خلطاأ قتيل �ل�صوط و�لع�صا مائة من �الإبل، منها 

�أربعون خلفة يف بطونها �أوالدها « )))). 
وحجة �لقول �الأول : ما روى �لزهري عن �ل�سائب بن يزيد، قال: كانت �لدية 
على عهد ر�سول �للهَّ �سلى �لل عليه و�سلم �أرباعاً ، خم�ساً وع�رشين جذعة، وخم�ساً 

)39)   انظر : املغني 13/12 . 

)40)   انظر : املغني 13/12 ، 14 ، �صرح الدردير 236/4 ، 237 ، بدائع ال�صنائع 254/7.

)41)   انظر : املغني 13/12 ، 14 ، املهذب 209/2 ، بدائع ال�صنائع 254/7 . 

)42)   اأخرجه الرتمذي يف كتاب الديات باب ما جاء يف الدية كم هي من الإبل 10/4-11 ، واأخرجه يف كتاب الإميان باب 
ما جاء �صباب املوؤمن ف�صوق 21/5 ، واأخرجه ابن ماجه يف كتاب الديات باب من قتل عمداً فر�صوا بدية 877/2 ، واأخرجه 

الإمام اأحمد يف امل�صند 183/2. 

)43)   �صبق تخريجه �س 6.
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وع�رشين حقة، وخم�ساً وع�رشين بنت لبون ، وخم�ساً وع�رشين بنت خما�ض« )))). 
ولعل �لقول �لثاين �أرجح؛ لقوة �أدلتهم، ول�سعف دليل �لقول �الأول حيث ذكر 

�ل�سيوطي �أن �سنده �سعيف )))). 
تغليظ الدية يف العمد : 

تغلظ �لدية يف �لقتل �لعمد و�سبهه، فتكون �أرباعاً على نحو ما �سبق ذكره؛ الأنه 
�سلى �للهَّ عليه و�سلم فرق بني دية �لعمد و�خلطاأ، فغلظ بع�سها، وخفف بع�سها، وال 

نز�ع يف ذلك . 
وال تغلظ �لدية �إال يف �الإبل، وتكون �لدية يف �خلطاأ خمففة، فتجب �أخما�ساً كما 

�سياأتي. 
الوقت الذي جتب فيه الدية يف العمد: 

غري  حالة  �لعمد  يف  جتب  �لدية  �أن  �إلى  ومالك  و�ل�سافعي  �أحمد  �الإمام  ذهب 
موؤجلة، �إال �إذ� ر�سي ويل �لدم بالتاأجيل . 

وحجتهم: �أن �لدية يف �لعمد بدل �لق�سا�ض، وهو حاّل غري موؤجل، فتكون �لدية 
مثله، والأن يف �لتاأجيل تخفيفاً، و�لعامد ال ي�ستحق �لتخفيف )))). 

وذهب �الإمام �أبي حنيفة : �أن دية �لعمد جتب موؤجلة على ثالث �سنو�ت، كما هو 
�الأمر يف دية �خلطاأ ، ويكفي �لعامد تغليظاً كون �لدية يف ماله )))). 

اختالف الدية باختالف الأ�صخا�س : 

تختلف �لديات ل�سببني، �أولهما: �جلن�ض ، وثانيهما : �لتكافوؤ . 

اأبي عا�سم يف الديات  اأخرجه احلارث يف م�سنده)بغية الباحث 572/2 برقم 526- ط اجلامعة الإ�سالمية(، وابن    (44(
�ص304 برقم 143- ط دار ال�سميعي، والطرباين يف املعجم الكبري 179/7 برقم 6664 . 

)45)   انظر : جمع اجلوامع لل�صيوطي 1226/1 . 

)46)   انظر : املغني 13/12 ، �صرح الدردير 250/4 ، نهاية املحتاج 300/7 . 

)47)   انظر : بدائع ال�صنائع 257/7 . 
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فال�سغري كالكبري، و�ل�سعيف  �لدية،  �ل�سببني فال �ختالف يف  وفيما عد� هذين 
كالقوي، و�ملري�ض كال�سحيح، وهكذ� . 

دية  من  �لن�سف  على  �ملر�أة  دية  �أن  يف  �لعلم  �أهل  بني  خالف  ال  – �جلن�ض:   (
�لرجل، كما جاء ذلك يف كتاب عمرو بن حزم، وفيه: دية �ملر�أة على �لن�سف من 

دية �لرجل )))). 
وقد �أجمع �ل�سحابة على هذ� )))). 

فقد  �الأ�سخا�ض  تكافاأ  فاإذ�   ، و�الإ�سالم  �حلرية  �لتكافوؤ يف  يكون   : – �لتكافوؤ   (
ت�ساوت دياتهم . 

فجعل �لفقهاء دية �لرقيق قيمته �لتي ي�ساويها وقت �لقتل، �سو�ء ز�دت على دية 
�حلر �أو نق�ست.

عنده  �لتكافوؤ  الأن  �لتكافوؤ؛  من  مانعاً  ير�ه  ال  حنيفة  �أبي  فاالإمام   : �الإ�سالم  �أما 
باحلرية فقط، وعليه: فدية �مل�سلم عنده كدية غري �مل�سلم، لعموم قوله تعالى : ژڄ  
ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ژ)1))، فاأطلق �لقول 
يف �لدية يف جميع �أنو�ع �لقتل من غري ف�سل، فدل �أن �لو�جب يف �لكل على قدر 

و�حد )))). 
وذهب �أحمد و�ل�سافعي ومالك �أن: دية �لكتابي على �لن�سف من دية �مل�سلم، و�أن 

)48)   �صبق تخريج حديث عمرو بن حزم �س6 وقد عزا �صاحب املغني ومن وافقه كالرافعي هذا احلديث اإلى كتاب عمرو 
حزم  بن  عمرو  حديث  يف  لي�صت  اجلملة  هذه   «  :24/4 احلبري  التلخي�س  يف  حجر  ابن  قال  خطاأ،  العزو  وهذا  حزم،  بن 

الطويل، واإمنا اأخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل ر�صي الل عنه، وقال: اإ�صناده ل يثبت مثله » 
واحلديث معناه �صحيح كما جاء  عن عمر بن اخلطاب ب�صند �صحيح اأخرجه ابن اأبي �صيبه عن �صريح قال :  اآتاين عروة 
البارقي من عند عمر ر�صي الل عنه اأن : جراحات الرجال والن�صاء ت�صتوي يف ال�صنن واملو�صحة، وما فوق ذلك ، فدية املراأة 

على ن�صف دية الرجل  انظر اإرواء الغليل 7 / 307 . 

)49)   انظر : املغني 56/12 ، بدائع ال�صنائع 254/7 ، �صرح الدردير 238/4. 

)50)   �صورة الن�صاء : 92 . 

)51)   انظر : بدائع ال�صنائع 255/7 . 
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دية ن�سائهم على �لن�سف من دياتهم )))). 
و��ستدلو� مبا رو�ه عمرو بن �سعيب عن �أبيه عن جده �أن ر�سول �للهَّ �سلى �لل عليه 
و�سلم قال: » دية �ملعاهد ن�سف دية �مل�سلم« ، ويف لفظ : » عقل �لكتابي ن�سف عقل 

�مل�سلم« )))). 
ويروى عن �أحمد: �أن �مل�سلم �إذ� قتل ذمياً ت�ساعف عليه �لدية . فتكون دية �لذمي 
دية كاملة ، وحجته: �أن عثمان ر�سي �لل عنه ق�سى بهذ� يف رجل قتل رجاًل من �أهل 

�لذمة » )))). 
ودية �ملجو�سي ثمامنائة درهم، ون�ساوؤهم على �لن�سف من دياتهم)))). 

و�أما عبدة �الأوثان ومن ال كتاب لـه فيلحق باملجو�سيني . 
وحجتهم : �أن بع�ض �ل�سحابة ر�سي �لل عنهم ق�سى بهذ�، و�أن �ملجو�سي ومن ال 

كتاب لـه �أنق�ض مرتبة من �لكتابي؛ لنق�سان دينه . 
وما ذهب �إليه �الإمام �أبي حنيفة يف �لت�سوية بني �الأ�سخا�ض دون �لنظر �إلى �أديانهم 

يتفق مع �لت�رشيعات �لو�سعية، فهي ت�سوي بني �الأ�سخا�ض ولو �ختلفت �أديانهم. 

ثانيًا : عقوبة التعزير يف القتل العمد : 

يعترب �لتعزير عقوبة بديلة يف �لقتل �لعمد ، فاإذ� �متنع �لق�سا�ض الأي �سبب من 
�أم  �لدية  بقيت  �سو�ء  تعزير�ً،  �لقاتل  يعاقب  �أن  يرى  مالك  �الإمام  فاإن  �الأ�سباب، 

)52)   انظر : املغني 51/12 ، 52 ، �صرح الدردير 238/4 ، املهذب 211/2 . 

)53)   اأخرجه اأبو داود يف كتاب الديات باب الدية كم هي 184/4 ، واأخرجه الن�صائي يف كتاب الق�صامة باب الدية كم هي 
40/8 ، واأخرجه ابن ماجه يف كتاب الديات باب دية الكافر 883/2 ، واأخرجه الإمام اأحمد يف امل�صند 183/2 ، 224 

واأخرجه الرتمذي والبيهقي والطيال�صي من طرق عن عمر بن �صعيب وقال : الرتمذي حديث ح�صن .
واحلديث اأورده الهيثمي يف جممع الزوائد 6 / 299 . وقال : رواه الطرباين يف الأو�صط، وفيه جماعة مل اأعرفهم .

وقال الألباين يف اإرواء الغليل 7 / 307 . عن هذا احلديث اأنه ح�صن.

)54)   اأخرجه عبد الرزاق يف كتاب العقول باب دية املجو�صي 96/10 . 

)55)   انظر : املغني 55/12 . 
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�سقطت ، ويرى �أن تكون �لعقوبة �حلب�ض ملدة �سنة ويجلد مائة جلدة)))). 
وقال �ل�سافعي و�أحمد و�إ�سحاق و�أبو ثور : ال يجب عليه ذلك . 

وقال �أبو ثور : �إال �أن يكون يعرف بال�رش، فيوؤدبه �الإمام على قدر ما يرى)))).
�أو  �لق�سا�ض  عنه  �سقط  �إذ�  �لقاتل  معينة على  يوجبون عقوبة  �لثالثة ال  و�الأئمة 
عفى عنه، ولكن لي�ض عندهم ما مينع من عقاب �لقاتل عقوبة تعزيرية �ساحلة لتاأديبه 

وزجر غريه . 
و�لفرق ظاهر بني عقوبة �لتعزير �لتي حتل حمل �لق�سا�ض، وبني عقوبة �لتعزير 

على جر�ئم �ل�رشوع يف �لقتل �خلائبة . 
فالعقوبة يف �حلالة �الأولى بدلية ، ويف �حلالة �لثانية �أ�سلية . 

وكذلك هناك فرق ينب عقوبة �لتعزير �لتي توقع على �ل�رشكاء، وبني �لعقوبة يف 
�حلالة �الأولى . 

فعقوبة �ل�رشكاء �أ�سلية ، �أما عقوبة �لتعزير يف �حلالة �الأولى فهي بدلية)))). 
ثالثًا : عقوبة ال�صيام يف القتل العمد : 

�ل�سيام عقوبة بدلية لعقوبة �لكفارة �الأ�سلية وهي �لعتق، وال يجب �ل�سيام �إال 
�إذ� مل يجد �لقاتل �لرقبة �أو قيمتها فا�سلة عن حاجته، فاإن وجدها فال يجب �ل�سيام 

عليه، و�إن مل يجد وجب عليه �ل�سيام . 
مدة �ل�سيام �سهرين متتابعني �أي بدون �نقطاع ، فاإن كان �ل�سيام متفرقاً ال يجزئ 
وتعترب �ملدة باالأهلة �إذ� �سام من �أول �ل�سهر ولو كان �ل�سهر ت�سعاً وع�رشين يوماً ، 
و�إن �بتد�أ �ل�سيام من و�سط �ل�سهر حت�سب �ملدة باالأيام باعتبار �ل�سهر ثالثني يوماً . 

)56)   انظر : مواهب اجلليل ل�صرح خمت�صر خليل 268/6 ، بداية املجتهد 303/2.

)57)   انظر : بداية املجتهد 303/2 . 

)58)   انظر : الت�صريع اجلنائي الإ�صالمي 175/2 ، 184 . 
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و�إذ� مل ي�ستطع �ل�سوم ملر�ض �أو لكرب، فريى بع�ض �أهل �لعلم �أن �ل�سوم يثبت يف 
ذمته �إلى �ال�ستطاعة، و�إال في�سقط. 

ويرى بع�ض �لفقهاء �أن عليه �إطعام �ستني م�سكيناً قيا�ساً على كفارة �لظهار)))). 

املبحث الثالث 

يف القتـل �صبه العمـــد

معنى �صبه العمد : 

بالع�سا  كال�رشب  فيقتل؛  غالباً  يقتل  ال  مبا  �جلناية  يق�سد  �أن  هو:  �لعمد  �سبه 
و�ل�صوط)1)). 

ويعرفه �ل�سافعية : باأنه ما كان عمد�ً يف �لفعل خطاأ يف �لقتل ، �أو هو ق�سد �الإ�سابة 
مبا ال يقتل غالباً فيموت منه، وال جتب به عقوبة �لقتل �لعمد؛ الأن �جلاين مل يق�سد 

�لقتل)))). 
ويعرفه �حلنفية : باأنه ما تعمدت �رشبه بالع�صا �أو �ل�صوط �أو �حلجر �أو �ليد �أو غري 

ذلك مماال يف�سي �إلى �ملوت . 
فاإن يف هذ� �لفعل معنيني، �أولهما : معنى �لعمد باعتبار ق�سد �لفاعل �إلى �ل�رشب. 

وثانيهما : معنى �خلطاأ باعتبار �نعد�م ق�سد �لفاعل �إلى �لقتل،)))) فهو ي�سبه �لعمد 
من حيث �إنه ق�سد �لفعل، وي�سبه �خلطاأ من حيث �إنه مل يق�سد �لقتل .

 

)59)   انظر : مواهب اجلليل �صرح خمت�صر خليل 127/4 ، املهذب 129/2 ، الإقناع مع ال�صرح الكبري 97/26 ، �صرح الدردير 
254/4 ، البحر الرائق 329/8 ، الت�صريع اجلنائي 2/ 184. 

)60)   انظر : املقنع والإن�صاف مع ال�صرح الكبري 36/25 . 

)61)   انظر : املهذب 185/2 . 

)62)   انظر : املب�سوط 64/26 ، 65 . 
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عقوبة القتل يف �صبه العمد : 

�لعقوبات على �لقتل يف �سبه �لعمد، منها ماهو �أ�سلي : وهو �لدية و�لكفارة ومنها 
ماهو بديل ، وهو �لتعزير و�ل�سيام.

العقوبات الأ�صلية : 

�أواًل : �لدية : وهي �لعقوبة �الأ�سلية للقتل �سبه �لعمد، و�الأ�سل يف هذه �لعقوبة 
قوله �سلى �لل عليه و�سلم: “ �أال �إن يف قتيل عمد �خلطاأ قتيل �ل�صوط و�لع�صا و�حلجر 

مائة من �الإبل “ )))). 
كل  من  �لو�جب  ومقد�ر  �لعمد،  �سبه  �لقتل  يف  �لدية  فيها  جتب  �لتي  �الأجنا�ض 
جن�ض، و�أو�ساف �الإبل يف �سبه �لعمد وتغليظ �لدية فيه ، هو ما قلناه بعينه يف دية 

�لعمد فال د�عي لالإعادة . 
على من جتب الدية يف �صبه العمد : 

جتب �لدية يف �سبه �لعمد عند �لقائلني به على �لعاقلة، ولي�ست يف مال �جلاين: 
و�أ�سحاب  و�لثوري  و�ل�سافعي  و�لنخعي  �ل�سعبي  قال  وبه  �ملذهب،  ظاهر  وهو 

�لر�أي. 
وذهب �بن �سريين و�لزهري و�حلارث �لعكلي و�بن �سربمة وقتادة و�أبو ثور �أنها: 
كالعمد  �لعاقلة  حتمله  فلم  ق�سده،  فعل  موجب  الأنها   ، ماله  يف  �لقاتل  على  جتب 

�ملح�ض، والأنها دية مغلظة فاأ�سبهت دية �لعمد )))). 
و��ستدل من قال : �إن �لعاقلة حتمل �لدية مبا رو�ه �أبو هريرة ر�سي �لل عنه قال : 
بطنها،  فقتلتها وما يف  �الأخرى بحجر  �أحد�هما  فرمت  �مر�أتان من هذيل،  �قتتلت 

)63)   �صبق تخريجه �س 6 .

)64)   انظر : املغني 16/12 ، بدائع ال�صنائع 255/7 ، املهذب 209/2 . 
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فق�سى ر�سول �للهَّ �سلى �لل عليه و�سلم بدية �ملر�أة على عاقلتها “ )))). 
كاخلطاأ،  �لعاقلة  على  ديته  فوجبت  ق�سا�ساً،  يوجب  قتل ال  نوع  والأنه   : وقالو� 
�لقتل،  و�إر�دته  �لفعل  لق�سده  وجه؛  كل  من  يغلظ  الأنه   ، �ملح�ض  �لعمد  ويخالف 
وعمد �خلطاأ يغلظ من وجه، وهو ق�سده �لفعل ، ويخفف من وجه، وهو كونه مل 
يرد �لقتل ، فاقت�سى تغليظها من وجه وهو �الأ�سنان ، وتخفيفها من وجه وهو حمل 

�لعاقلة لها وتاأجيلها )))). 
الوقت الذي جتب فيه الدية:

�ختلف �لعلماء يف �لوقت �لذي جتب فيه �لدية على ثالثة �أقو�ل – كما �سياأتي 
يف مبحث �لعاقلة -.

ثانياً : �لكفارة، وهي عقوبة �أ�سلية يف �سبه �لعمد مع �لدية، كما �سياأتي بيان ذلك. 
العقوبات البدلية : 

وهي يف �سبه �لعمد �لتعزيز بداًل من �لدية و�ل�سيام، بداًل من �لكفارة ، وقد �سبق 
بيان ذلك )))) .

املبحث الرابع

يف القتل اخلطاأ

تعريف اخلطاأ : 

يطلق �خلطاأ على ما قابل �ل�سو�ب، ومنه ت�سمية �لذنب خطيئة، كما قال تعالى:  

)65)   اأخرجه البخاري يف كتاب الطب باب الكهانة 27/7 ، ويف كتاب الديات باب جنني املراأة، واأن العقل على الوالد وع�صبة 
الوالد، ل على الولد 46/8 ، واأخرجه م�صلم يف كتاب الق�صامة باب دية اجلنني 1309/3 ، 1310 . 

)66)   انظر : املغني 16/12 . 

)67) �س 18 / 19 .   
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 ، ((((
ژ چ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ     ڈ  ژ 

فهو �سد �ل�سو�ب، ال �سد �لعمد . 
ويطلق �خلطاأ : وير�د به �سد �لعمد ، ومنه قوله تعالى : ژ ې  ې  ې  ى    ى  

ائ  ائ ژ )))) . 

�خلطاأ يف �ال�سطالح : وقوع �لفعل �أو �لقول على خالف ما يريد �لفاعل �أو �لقائل. 
و�خلطاأ يتنوع يف ��سطالح �لعلماء �إلى ثالثة �أنو�ع : 

�الأول : خطاأ يف �الأفعال : وهو �أن يفعل فعاًل ال يريد به �إ�سابة �ملقتول، في�سيبه 
ويقتله ، مثل �أن يرمي �سيد�ً �أو هدفاً، في�سيب �إن�ساناً فيقتله)1)) . 

�لثاين : خطاأ يف �لق�سد : وهو �أن يق�سد بفعله �سيئاً في�سادف فعله غري ما ق�سده، 
مثل �أن يق�سد قتل كافر ف�سادف قتله م�سلماً)))) .

يقتل  ،�أو  فيقتله  �إن�سان  على  ينقلب  كالنائم  �خلطاأ،  جمرى  جرى  ما   : �لثالث 
بال�سبب، ونحو ذلك )))). 
الأ�صل يف عقوبة اخلطاأ :

�الأ�سل 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  
چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ       ڤ  
چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  

)68)   �صورة الإ�صراء اآية 21 . 

)69)   �صورة البقرة اآية 286 . 

)70)   انظر : املغني 11 / 464 ، املقنع والإن�صاف مع ال�صرح الكبري 25 / 39 . 

)71)   انظر : جامع العلوم واحلكم �س 352 . 

)72)   انظر : املقنع والإن�صاف مع ال�صرح الكبري 25 / 42
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ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک   ک  ک  ک  گ  ژ )))) .
عقوبة القتل اخلطاأ : 

عقوبات �لقتل �خلطاأ منها ما هو �أ�سلي، وهو �لدية و�لكفارة ، ومنها ما هو بديل، 
وهو �ل�سيام فقط . 

�أواًل : �لدية : هي عقوبة �أ�سلية يف �لقتل �خلطاأ، ومقد�رها مائة من �الإبل كما �سبق 
يف �لعمد و�سبه �لعمد . 

ودية �خلطاأ : جتب �أخما�ساً على �لنحو �لتايل : 
ع�رشون بنات خما�ض ، وع�رشون بني خما�ض ، وع�رشون بنات لبون ، وع�رشون 

حقة ، و ع�رشون جذعة)))) . 
�بن  حديث  ذلك:  يف  ودليلهم  �الأو�ساف،  هذه  على  �الأربعة  �الأئمة  �تفق  وقد 
م�سعود قال : قال ر�سول �لل �سلى �لل عليه و�سلم : »يف دية �خلطاأ ع�رشون حقة ، 
وع�رشون جذعة ، وع�رشون بنت خما�ض ، وع�رشون بنت لبون ، وع�رشون بنت 

خما�ض « )))). 
على من جتب دية اخلطاأ: 

�أجمع �لعلماء على �أن دية �خلطاأ على �لعاقلة ، وبهذ� ق�سى ر�سول �لل �سلى �لل عليه 
و�سلم )))) . 

وقد جعل �لنبي �سلى �لل عليه و�سلم دية عمد �خلطاأ على �لعاقلة – كما �سبق –، 

)73)   �صورة الن�صاء ، اآية : 92 . 

)74)   انظر : املغني 12 / 19 ، بدائع ال�صنائع 7 / 254 ، املهذب 2 / 209 ، �صرح الدردير 236/4 . 

)75)   اأخرجه اأبو داود يف كتاب الديات باب الدية كم هي 4 / 184 – 185 . 
 واأخرجه الن�صائي يف كتاب الق�صامة باب ذكر اأ�صنان دية اخلطاأ 8 / 39 . 

 واأخرجه ابن ماجه يف كتاب الديات باب دية اخلطاأ 2 / 879 . 

)76)   �صبق تخريجه �س 26 . 



عقوبة الدية ومقا�صد ال�صريعة منها

  العدد 58 - ربيع الآخر 1434هـ - ال�صنة اخلام�صة ع�صرة80

وفيه تنبيه على �أن �لعاقلة حتمل دية �خلطاأ ، و�ملعنى يف ذلك : �أن جنايات �خلطاأ تكرث، 
ودية �الآدمي و�إيجابها على �جلاين يف ماله يجحف به، فاقت�ست �حلكمة �إيجابها على 
�لعاقلة على �سبيل �ملو�ساة للقاتل و�الإعانة لـه؛ تخفيفاً عنه �إذ كان معذور�ً يف فعله)))).
لذ� يجب على �حلاكم �أن يبني يف حكمه �أن �لدية يف �خلطاأ لي�ست على �جلاين، 
على  عليهم  �حلاكم  ويق�سمها  ذلك،  يف  �لعاقلة  وتخاطب  �لعاقلة،  على  هي  و�إمنا 

ح�سب مقدرتهم وفقرهم وغناهم .  
�لذنب  ت�سرت  الأنها  �ل�سرت؛  وهو   : �لكاف  بفتح  �لكفر  من  �أ�سلها   : :�لكفارة  ثانياً 
وتذهبه وتغطيه ، هذ� �أ�سلها ، ثم ��ستعملت فيما وجد فيه �سورة خمالفة �أو �نتهاك، 

و�إن مل يكن فيه �إثم، كالقاتل خطاأ وغريه )))). 
هل حتمل العاقلة الكفارة : 

�لعاقلة ال حتمل �لكفارة؛ بل هي يف مال �جلاين وحده ، وقال �ل�سافعي- يف �أحد 
�لوجهني- تكون يف بيت �ملال الأنها تكرث )))) . 

الأ�صل يف كفارة القتل : 

�الأ�سل فيها �لكتاب و�ل�سنة و�الإجماع . 
اأما الكتاب :

ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پپ   پ         پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ           ٱ   ژ   : تعالى  فقولـه 
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  
ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   

)77)   انظر : املغني 12 / 21 . 

)78)   انظر : حترير األفاظ التنبيه �س 125 . 

)79)   انظر : املقنع مع الإن�صاف وال�صرح الكبري 25 / 42 ، املهذب 2 / 209 ، 210 ، املغني 12 / 22 . 
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ژ  ژ  ڑڑ  ک   ک  ک  ک  گ  ژ )1)) . 
اأما ال�صنة : 

فعن �أبي هريرة ر�سي �لل عنه عن �لنبي �سلى �لل عليه و�سلم قال : » من �عتق رقبة 
م�سلمة �عتق �لل بكل ع�سو منه ع�سو�ً من �لنار حتى فرجه بفرجه « متفق عليه)))) . 

ويف لفظ:»من �أعتق رقبة موؤمنة �أعتق �لل بكل �إرب منها �إرباً من �لنار«)))) . 
و�أما �الإجماع : فقد �أجمع �أهل �لعلم على �أن على �لقاتل خطاأ كفارة، �سو�ء كان 

�ملقتول ذكر�ً �أو �أنثى، �سغري�ً �أو كبري�ً )))) . 
و�لكفارة : عقوبة �أ�سلية وهي عتق رقبة موؤمنة ، فمن مل يجد فعليه �سيام �سهرين 

متتابعني ، فال�سوم عقوبة بدلية ال تكون �إال �إذ� �متنع تنفيذ �لعقوبة �الأ�سلية . 
فيما �صرعت الكفارة يف القتل : 

دلت �الآية �ل�سابقة �أن �لكفارة �رشعت يف �لقتل �خلطاأ، وهي و�جبة فيه . 
�أو  �ملقتول ذكر�ً  �لقاتل خطاأ كفارة، �سو�ء كان  �أن على  �لعلم على  �أهل  و�أجمع 

�أنثى،  �سغري�ً �أو كبري�ً، فال  خالف �إذ�ً يف �أن �ملبا�رش للقتل جتب عليه �لكفارة . 
�أما �ملت�سبب يف �لقتل غري �ملبا�رش، ففي وجوب �لكفارة عليه خالف : 

فذهب �حلنابلة و�ل�سافعي ومالك : �إلى �أنها جتب على �ملت�سبب)))). 
وقال �أبو حنيفة : ال جتب �لكفارة، على �ملت�سبب؛ الأنه لي�ض بقتل ، والأنه �سمن 

بدله بغري مبا�رشة للقتل، فلم تلزمه �لكفارة كالعاقلة)))) . 

)80)   �صورة الن�صاء ، اآية : 92 . 

)81)   اأخرجه البخاري يف كتاب كفارات الإميان ، باب قوله تعالى ) اأو حترير رقبة ) 237/7.
 واأخرجه م�صلم يف كتاب العتق باب حترمي تويل العتيق غري مواليه 2 / 1147 . 

)82)   اأخرجه م�صلم يف كتاب العتق باب حترمي تويل العتيق غري مواليه 2 / 1147 .

)83)   انظر املغني 12 / 223 . 

)84)   انظر : املغني 12 / 223 ، رو�صة الطالبني 9 / 380 ، قوانني الأحكام 365 . 

)85)   انظر : النتف 2/ 678  ، املغني 12 / 223 . 
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وقال �حلنابلة ومن و�فقهم : هو كاملبا�رشة يف �ل�سمان ، فكان كاملبا�رشة يف �لكفارة. 
وقال �لقا�سي : ويلزم �ل�سهود �لكفارة، �سو�ء قالو� �أخطاأنا �أو تعمدنا ، وهذ� يدل 

على �أن �لقتل بالت�سبب جتب به �لكفارة بكل حال )))) . 
وكما �أن �لكفارة و�جبة يف �خلطاأ، فكذلك هي و�جبة يف �سبه �لعمد ، الأنه مبعناه، 
والأنه �أجري جمرى �خلطاأ يف نفي �لق�سا�ض وحمل �لعاقلة ديته، فجرى جمر�ه يف 

وجوب �لكفارة . 
واأما القتل العمد : 

فاختلف �أهل �لعلم  يف وجوب �لكفارة فيه : 
فذهب �الإمام �أحمد يف رو�ية -وهو �مل�سهور من �ملذهب- �أنه ال كفارة يف قتل 

�لعمد، وبه قال مالك و�أ�سحاب �لر�أي)))) . 
وذهب �الإمام �أحمد يف رو�يته �لثانية �أنه: جتب �لكفارة يف �لقتل �لعمد، وهو قول 

�ل�سافعي)))) . 
و�حتج �أ�سحاب هذ� �لقول مبا روى و�ئلة بن �الأ�سقع ر�سي �لل عنه قال �أتينا �لنبي 
�سلى �لل عليه و�سلم ي�ساحب لنا قد �أوجب بالقتل فقال : » �عتقو� عنه رقبة يعتق 

�لل بكل ع�سو منها ع�سو منه من �لنار « )))) . 
و�أكرب  �إثماً  �أعظم  �أولى؛ الأنه  �لعمد  قتل �خلطاأ ففي  �إذ� وجبت يف  : والأنها  قالو� 

جرماً، وحاجته �إلى تكفري ذنبه �أعظم . 
ڀ   ڀ  ڀ    ژ    : تعالى  قوله  مفهوم  �لعمد،  يف  كفارة  ال  باأنه  �لقائلني  وحجة 

)86)   انظر : املغني 12 / 223 الرو�س املربع مع حا�صية ابن القا�صم 289/7 . 

)87)   انظر : املغني 226/12 مواهب اجلليل 268/6 ، البحر الرائق 291/8 . 

)88)   انظر : املغني 226/12 ، املهذب 2/ 334 . 

)89)   اأخرجه اأبو داود يف كتاب العتق ، باب يف ثواب العتق 29/4 ، واأخرجه اأحمد يف امل�صند 3 / 491 ، واحلديث �صعيف ، 
انظر : اإرواء الغليل 339/7 . 
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ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ ثم ذكر قتل �لعمد، فلم يوجب فيه كفارة، وجعل جز�ءه 
جهنم ، فمفهومه �أنه ال كفارة فيه . 

و��ستدلو� �أي�ساً : مبا روي �أن �سويد بن �ل�سامت ر�سي �لل عنه قتل رجاًل، فاأوجب 
�لنبي �سلى �لل عليه و�سلم �لقود، ومل يوجب كفارة )1)). 

وعمرو بن �أمية �ل�سمري ر�سي �لل عنه قتل رجلني كانا يف عهد �لنبي �سلى �لل 
عليه و�سلم، فود�هما �لنبي �سلى �لل عليه و�سلم ومل ياأمر بكفارة)))) . 

ولعل �لر�جح قول من قال �إنه ال كفارة يف قتل �لعمد؛ لقوة �أدلتهم، والأن �لكفارة 
�لعبادة  لتعلق  و�الإباحة،  �حلظر  بني  د�ئر�ً  �سببها  فيكون  و�لعقوبة،  �لعبادة  بني  د�ئرة 
باملباح، و�لقتل باملحظور ، وقتل �لعمد كبرية ال تقوى �لكفارة على رفعة، وجاء �أن 
�لكفارة من �لعقوبات �ملقدرة فال يجوز �إثباتها بالقيا�ض، بل البد من �أن ين�ض عليها . 

و�أما �حلديث �لذي ��ستدلو� به : ف�سعيف . 
على من جتب الكفارة : 

بالغاً،  �أو  كان  �سبياً  �لقاتل،  �لكفارة جتب على  �أن  �إلى  و�ل�سافعي  �حلنابلة  ذهب 
عاقاًل �أو جمنوناً، م�سلماً �أو غري م�سلم يف �أمو�لهم)))) . 

�إال  بها  يطالب  ال  تعبدية  عقوبة  الأنها   ، �مل�سلم  غري  على  جتب  ال   : مالك  وقال 
�مل�سلم)))) . 

�ل�سبي  على  جتب  فال  منهم،  و�حد  على  كفارة  ال  �أنه  �إلى   : حنيفة  �أبو  وذهب 
و�ملجنون و�لكافر ، و�إمنا جتب على �مل�سلم �لبالغ �لعاقل . 

)90)   انظر : طبقات ابن �صعد 3 / 552 . 

)91)   انظر  : �صرية ابن ه�صام 186/3 . 

)92)   انظر : املغني 12 / 224 ، رو�صة الطالبني 9 / 280 . 

)93)   انظر : الكايف 2 / 1108 ، مواهب اجلليل 6/ 268 . 
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الأنها عبادة حم�سة جتب بال�رشع، فال جتب على �ل�سبي و�ملجنون و�لكافر كال�سالة 
و�ل�سيام ، والأن �لكافر غري خماطب يف �لفروع)))) . 

و�لر�جح �لقول �الأول : الأن �لكفارة حق مايل يتعلق بالقتل، فتعلقت بهم كالدية، 
فهي من قبيل خطاب �لو�سع وهو ربط �الأحكام باالأ�سباب . 

�أما قولهم : �إنها كال�سالة و�ل�سيام فال ي�سلم، الأنها تفارق �ل�سوم و�ل�سالة باأنها 
عبادة مالية، فاأ�سبهت نفقات �الأقارب، و�ل�سالة و�ل�سيام عبادتان بدنيتان)))) . 

�لبدلية : هي �ل�سيام فقط، وقد �سبق �لكالم عليه.  ولي�ض ثمة  :�لعقوبات  ثالثاً 
تعزيز باتفاق �لفقهاء يف �خلطاأ. 

املبحث اخلام�س

يف العاقلة

معنى العاقلة : 

�لعاقلة يف �للغة : �لعقل �لدية ، وعقل �لقتيل يعقله عقاًل ود�ه، وعقل عنه : �أدى 
جنايته .

�سميت  ثم   ، �ملقتول  بفناء ويل  وتعقل  كانت جتمع  �الإبل  �أن  ذلك،  و�الأ�سل يف 
�لدية عقاًل ، و�إن كانت در�هم ودنانري .

ود�فع �لدية عاقل، وجمع �لعاقلة عو�قل )))). 
وهم   ، �لديو�ن  �أهل  هم  �لعاقلة  �أن  �إلى  �حلنفية  ذهب   : �ال�سطالح  يف  �لعاقلة 
�أهل  على  �لعقل  عمر  جعل  حيث   ، �لديو�ن  يف  �أ�سمائهم   كتبت  �لذين  �جلي�ض 

)94)   انظر : البحر الرائق 8 / 291 . 

)95)   انظر : املغني 12 / 224 . 

)96)  انظر : ل�صان العرب مادة عقل 460/11 ، غريب احلديث 1/ 223 ، النهاية يف غريب احلديث والأثر 5/ 205 . 
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�لديو�ن)))).
وذهب �ملالكية : �إلى �أن �لعاقلة على �لقبائل  ، قال مالك : �إمنا �لعقل على �لقبائل،  

�أهل ديو�ن كانو� �أو غري �أهل ديو�ن )))).
وذهب �ل�سافعي : �إلى �أن �لعاقلة هم �لن�سب، حيث قال : و�لعاقلة �لن�سب وال 

�أعلم خمالفاً يف �أن �لعاقلة : �لع�سبة، وهم �لقر�بة من قبل �الأب )))).
وذهب �حلنابلة : �إلى�أن �لعاقلة �لعمومة و�أوالدهم و�إن �سفلو� يف �إحدى �لرو�يتني، 

و�لرو�ية �الأخرى : �الأب و�البن و�الإخوة، وكل �لع�سبة من �لعاقلة)11)).
فعاقلة �الإن�سان ع�سبته كلهم، قريبهم وبعيدهم من �لن�سب و�لوالء ))1)) .

وقال �سيخ �الإ�سالم :»�أ�سل ذلك �أن �لعاقلة ، هم حمدودون بال�رشع ، �أو هم من 
ين�رشه ويعينه من غري تعيني ، فمن قال باالأول مل يعدل عن �الأقارب، فاإنهم �لعاقلة 
بالثاين جعل �لعاقلة يف كل زمان ومكان من ين�رش �لرجل  على عهده ، ومن قال 

ويعينه يف ذلك �لزمان و�ملكان .
فلما كان يف عهد �لنبي �سلى �لل عليه و�سلم   �إمنا ين�رشه ويعينه �أقاربه كانو� هم 
�لنبي �سلى �لل عليه و�سلم ديو�ن وال عطاء ، فلما  �إذ مل يكن على عهد   �لعاقلة؛ 
و�سع عمر �لديو�ن، كان معلوماً �أن جند كل مدينة ين�رش بع�سه بع�ساً ويعني بع�سه 
�أ�سح  �لقولني ، و�أنها  �أقارب، فكانو� هم �لعاقلة ، وهذ�  ، و�إن مل يكونو�   بع�ساً 

تختلف باختالف �الأحو�ل« ))1)).

)97)  انظر : الهداية 4/ 225 .

)98)  انظر : املدونة 6/ 397، 398 ، وموطاأ مالك �س 615 ، 627 . 

)99)  انظر : الأم 6/ 115 . خمت�صر املزين باب العاقلة �س 248 .

)100)  انظر : املغنى 12/ 39 . 

)101)  انظر : املقنع ، ال�صرح الكبري ، والإن�صاف 26 / 51 .

)102)  فتاوى �صيخ الإ�صالم 19/ 256.
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فما ذهب �إليه �سيخ �الإ�سالم قوي ، �إال �أن �لذي عليه �لعمل عند �أهل �لعلم: �أن 
�لعاقلة هم �أقارب �لرجل من �لع�سبات ويوؤيده ، ق�سى �لنبي �سلى �لل عليه و�سلم 

بالدية على ع�سبة �لقاتلة .
هل الآباء والأبناء من العاقلة اأو ل ؟

ال خالف يف �أن �لعاقلة هم �لع�سبات ، و�أن غريهم من �الأخوة من �الأم، و�سائر 
ذوي �الأرحام، و�لزوج ونحوهم لي�سو� من �لعاقلة .

�أما �الآباء و�لبنني ففي جعلهم من �لعاقلة خالف ، وعن �أحمد يف ذلك رو�يتان: 
�أحدهما : �أن كل �لع�سبة من �لعاقلة يدخل فيه �آباء �لقاتل و�أبناوؤه و�أخوته وعمومته 

و�أبناوؤهم ، وهو مذهب مالك و�أبي حنيفة . 
: ق�سى ر�سول �لل �سلى �لل  قال  �أبيه عن جده  : ما روى �سعيب عن  وحجتهم 
عليه و�سلم: » �أن عقل �ملر�أة بني ع�سبتها من كانو� ال يرثون منها �سيئاً �إال ما ف�سل عن 

ورثتها ، و�إن قتلت فعقلها بني ورثتها « ))1)) . 
�لثانية : لي�ض �آباوؤه و�أبناوؤه من �لعاقلة، وهو قول �ل�سافعي . 

هذيل  من  �مر�أتان  »�قتتلت   : قال  عنه  �لل  ر�سي  هريرة  �أبو  رو�ه  ما   : وحجتهم 
�إلى ر�سول �لل �سلى �لل عليه  فرمت �إحد�هما �الأخرى بحجر فقتلتها، فاخت�سمو� 
وورثها  عاقلتها،  على  �ملر�أة  بدية  و�سلم  عليه  �لل  �سلى  �لل  ر�سول  فق�سى  و�سلم، 

ولدها ومن معهم « متفق عليه))1)) . 
ويف رو�ية : ثم ماتت �لقاتلة، فجعل �لنبي �سلى �لل عليه و�سلم مري�ثها لبنيها، 

)103)   اأخرجه اأبو داود يف كتاب الديات باب الأع�صاء 4 / 189- 190 . 
 واأخرجه الن�صائي يف كتاب الق�صامة باب ذكر الختالف على خالد احلذاء 8 / 38 . 

 واأخرجه ابن ماجة يف كتاب الديات باب عقل املراأة على ع�صبتها ومرياثها لولدها 884/2 ، واأخرجه الإمام اأحمد يف امل�صند 
 . 224 /2

)104)   �صبق تخريجه �س29. 
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و�لعقل على �لع�سبة.
ويف رو�ية عن جابر بن عبد�لل ر�سي �لل عنه قال : فجعل ر�سول �لل �سلى �لل 
عليه و�سلم دية �ملقتول على عاقلتها، وبر�أ زوجها وولدها ، فقالت عاقلة �ملقتولة : 
مري�ثها لنا، فقال ر�سول �لل �سلى �لل عليه و�سلم » مري�ثها لزوجها وولدها «))1)) .  

فاإذ� ثبت هذ� يف �الأوالد ق�سنا عليه �لو�لد الأنه يف معناه . 
و�سائر �لع�سبات من �لعاقلة بعدو� �أو قربو� من �لن�سب ، الأنهم ع�سبة يرثون �ملال 

�إذ� مل يكن و�رث �أقرب منهم فيدخلون يف �لعقل ))1)).
ما حتمله �لعاقلة وما ال حتمله : 

اأوًل  : ما حتمله العاقلة : 

ال خالف بني �لعلماء �أن �لدية يف �لقتل  �لعمد يتحملها �لقاتل . 
�أما دية �سبه �لعمد، فقد �ختلف �لعلماء  على من جتب على قولني : 

و�أما �خلطاأ :  فقد �أجمع �لعلماء على �أن �لدية على �لعاقلة ، كما �سبق ذلك.
�سبه  �أما  باالإجماع،  �خلطاأ  هو  �لعاقلة  حتمله  �لذي  �أن  نقول:  �سبق  ما  على  وبناء 

�لعمد فمحل خالف . 
ثانيًا : ما ل حتمله العاقلة : 

ورد �لن�ض يف بيان �الأمور �لتي ال حتملها �لعاقلة، فعن �بن عبا�ض عن �لنبي �سلى 
�لل عليه و�سلم �أنه قال: »ال حتمل �لعاقلة عمد�ً وال عبد�ً وال �سلحاً وال �عرت�فاً«))1)) . 

)105)   اأخرجه اأبو داود يف كتاب باب دية اجلنني 4 / 192 . 
 واأخرجه ابن  ماجة يف كتاب الديات باب عقل املراأة على ع�صبتها ومرياثها لولدها 2 / 884 . 

)106)   انظر املغني 12 / 39 ، 41 . 

، قال  ... 104/8 ، من طريق  ابن وهب  اأخرجه البيهقي يف كتاب الديات باب من قال : ل حتمل العاقلة عمداً    (107(
الألباين  يف الأرواء 7/ 236 واإ�صناده  حمتمل للتح�صني واأخرجه البيهقي يف ال�صنن الكربى 104/8 اأي�صاً من طريق حممد 

بن احل�صن قال حدثني  عبد الرحمن بن زناد وهذا �صند ح�صن . 
 وقال ابن حجر يف التلخي�س احلبري 4/ 31 قال ابن ال�صباغ : مل يثبت مت�صال واإمنا هو موقوف على ابن عبا�س . 
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و�إليك بيان ذلك باخت�سار ))1)) .
)- �لعاقلة ال حتمل �لعمد؛ �سو�ء كان مما يجب �لق�سا�ض فيه �أوال  يجب ، وال 
خالف يف �أنها ال حتمل دية  ما يجب فيه �لق�سا�ض ، و�أكرث �أهل �لعلم على �أنها ال 

حتمل �لعمد بكل حال لعموم �حلديث . 
�أما عمد �ل�سبي و�ملجنون فخطاأ  حتمله  �لعاقلة، وقال �ل�سافعي -يف �أحد قوليه-: 

ال حتمله؛ الأنه عمد يجوز تاأديبهما عليه، فاأ�سبه �لقتل من �لبالغ .
و�لر�جح �الأول؛ الأنه ال يتحقق  منهما كمال �لق�سد،  فتحمله �لعاقلة  ك�سبه �لعمد، 

والأنه قتل ال يوجب �لق�سا�ض الأجل �لعذر ، فاأ�سبه �خلطاأ  و�سبه �لعمد .
يف  قيمته  وجبت   ، عبد�ً  فقتل  �ل�سخ�ض  �أقدم  �إذ�   : �لعبد  �لعاقلة  حتمل  ال   -(
مال �لقاتل، وال �سيء على عاقلته، خطاأ كان �أو عمد�ً، وبهذ� قال �حلنابلة ومالك، 

و��ستدلو�  بحديث �بن عبا�ض �ل�سابق .
وذهب �أبو حنيفة ومن و�فقه  �إلى �أن �لعاقلة  حتمله . 

)- ال حتمل �لعاقلة �ل�سلح : �أي �أن ما ��سطلحو� عليه من �جلنايات يف �خلطاأ فهو 
يف مال �جلاين : 

قال �بن قد�مة : »ومعناه �أن يدعي عليه �لقتل ، فينكره وي�سالح �ملدعي على مال ، 
فال حتمله �لعاقلة ، الأنه مال ثبت مب�ساحلته و�ختياره، فلم حتمله �لعاقلة  كالذي ثبت 
باعرت�فه « و يدل على ذلك حديث �بن عبا�ض �ل�سابق ، والأنه لو حملته �لعاقلة �أدى 

�إلى �أن ي�سالح مبال غريه ويوجب عليه حقاً بقوله .
)- ال حتمل �لعاقلة �العرت�ف : ال خالف يف �أن �لعاقلة ال حتمل �العرت�ف بقتل 
خطاأ �أو �سبه عمد، بل جتب �لدية على �ملعرتف نف�سه ، الأنه لو وجبت على �لعاقلة 

)108)  انظر : املغنى 12/ 27 وما بعدها  ، غريب احلديث 4/ 445 ، ال�صرح الكبري ، واملقنع والإن�صاف 26/ 70 وما بعدها 
بدائع ال�صنائع 7 / 255 ، املهذب 2 / 228 ، مواهب اجلليل 6 / 265 . 
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لوجبت باإقر�ر غريهم ، وال يقبل �إقر�ر �ل�سخ�ض  على غريه ، والأنه قد يتهم يف �أن 
يو�طئ من يقر له بذلك لياأخذ �لدية من عاقلته ، فيقا�سمه �إياها .

)- �أن �لعاقلة ال حتمل ما دون ثلث �لدية، وبه قال �أحمد ومالك ، ملا ٌروي عن عمر 
ر�سي �لل عنه: �أنه ق�سى يف �لدية �أن ال ُيحمل منها �سيء حتى تبلغ عقل �ملاأمومة، 
فما دون �لثلث يبقى على �الأ�سل �إذ ال يجحف باجلاين ، �أما �لثلث فما فوقه فتحمله 

�لعاقلة؛ تخفيفاً  على �جلاين لكونه يجحف به .
وذهب �ل�سافعي �إلى �أن �لعاقلة حتمل جميع �لدية .

وذهب �أبو حنيفة �إلى �أنها ال حتمل ما دون ن�سف �لع�رش ، فاإن بلغ ن�سف �لع�رش 
حملته �لعاقلة  .

هل الدية حالة اأو موؤجلة  :

�ختلف �لعلماء يف ذلك ، على ثالثة �أقو�ل : 
�لقول �الأول :  ذهب �جلمهور ، من �حلنفية و�ملالكية و�ل�سافعية و�حلنابلة �إلى �أنها 

موؤجلة يف ثالث �سنو�ت  ، وقيل يف �أربع �سنو�ت، وقيل يف خم�ض �سنو�ت))1)).
�لقول �لثاين : ذهب بع�ض �حلنابلة ، و�أهل �لظاهر وحكى عن قوم من �خلو�رج 

�إلى �أنها حاّلة )1))) .
�إلى  ذلك  �أن مرجع  �إلى   ، �حلنابلة  وبع�ض  �الإ�سالم  �سيخ  : ذهب  �لثالث  �لقول 
�حلال  بح�سب  وتاأجيلها  تعجيلها  �أن  و�ل�سحيح   : �الإ�سالم  �سيخ  فقال  �حلاكم، 
و�مل�سلحة، فاإن كانو� ميا�سري وال �رشر عليهم يف �لتعجيل �أخذت حاله ، و�إن كان 

يف ذلك م�سقة جعلت موؤجلة، وهذ� هو �ملن�سو�ض عن �أحمد ))))) .

)109)  انظر : بدائع ال�صنائع 7/ 256 ، فتح القدير 10/ 396 ، املدونة 6/ 395 الكايف 2/ 1106، رو�صة الطالبني 9/ 359 ، 
مغنى املحتاج 4/ 97 ، املغنى 12/ 16 ، 21 ، الإن�صاف 10/ 131.

)110)  انظر : املحلى 10/ 16 ، املغنى 12/ 16 .

)111)  انظر : جمموع الفتاوى 19/ 256 ، 257 ، الختيارات الفقهية �س 294 . 
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�لقول �الأول : جمموعة من �الآثار وردت عن ر�سول �لل �سلى �لل عليه  ويوؤيد 
و�سلم ؛ وعن عمر، وعن علي ر�سي �لل عنهما كلها تدل على �أن �لدية �لو�جبة على 

�لعاقلة توؤجل يف ثالث �سنو�ت))))).
�لرتمذي  من  كل  �سنو�ت  ثالث  يف  موؤجلة  �لدية   �أن  على  �الإجماع  نقل  وقد 

و�ل�سافعي و�جل�سا�ض ، و�لكا�ساين  و�لباجي و�بن قد�مة وغريهم))))).
وتاأجيل �لدية يف ثالث �سنو�ت هو مقت�سى �لعقل، وذلك �أن �لعاقلة حتمل �لدية 

على �سبيل �لن�رشة و�ملو��ساة، فاقت�ست �حلكمة �لتاأجيل؛ تخفيفاً وتي�سري�ً عليهم.
�أما �لذين قالو� باأن �لدية حاّلة : فقد ��ستدلو� مبا رو�ه م�سلم من حديث �سهل  �بن 
�أبي حثمة �الأن�ساري ر�سي �لل عنه: وفيه : �أن نفر�ً منهم �نطلقو� �إلى خيرب فتفرقو� 
فيها،فوجدو� �أحدهم  قتياًل – و�ساق �حلديث – وقال فيه : فكره ر�سول �لل �سلى 

�لل عليه و�سلم  �أن يبطل دمه ، فود�ه مائة من �إبل �ل�سدقة .
�إليهم  فبعث  عنده،  من  و�سلم  عليه  �لل  �سلى  �لل  ر�سول  »فود�ه   : رو�ية  ويف 
�لد�ر، فقال �سهل :  �أدخلت عليهم  ناقة حتى  �له �سلى �لل عليه و�سلم مائة  ر�سول 

فلقد رك�ستني منها ناقة  حمر�ء« ))))) .
فاحلديث دل على �أن �لدية تدفع حالة غري موؤجلة، ولو كان �لتاأجيل م�رشوعاً لبينة 

�لنبي �سلى �لل عليه و�سلم .
و�أجيب عنه : باأن �لدية تدفع دفعة و�حدة، حاّلة غري موؤجلة �إذ� وجبت على بيت 

�ملال، �أما �إذ� وجبت على �لعاقلة فتكون موؤجلة يف ثالث �سنو�ت .

)112)  انظر : الأم 6/ 112 ، خمت�صر املزين �س 248 ، م�صنف عبد الرزاق 9/ 420 ، 421، م�صنف ابن اأبي �صيبة 9/ 284 
�صنن البيهقي 8/ 109 ، 110 . 

)113)  انظر : �صنن الرتمذي 2/ 423 ، اأحكام القراآن للج�صا�س 2/ 225 ، بدائع ال�صنائع 7/ 256، املنتقى 7/ 79 املغنى 12/ 
22 بداية املجتهد 2/ 413 .

)114) اأخرجه م�صلم يف �صحيحه يف كتاب الق�صامة حديث 1669، 3 / 1291، 1293 .
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و�أما �لذين قالو� �إن مرجع ذلك �إلى �حلاكم فتكون حاّلة �أو موؤجلة بح�سب �حلال، 
فيعترب قول قوي وينبغي �مل�صري �إليه، لكن هذ� م�رشوط بعدم �صحة �الإجماع �لذي 

حكاه .. �أ�سحاب �لقول �الأول ، �أما �إذ� �سح �الإجماع فينبغي �الأخذ به .
و�لظاهر و�لل �أعلم �أن �الإجماع مل يثبت .

و�إذ� قلنا بالتاأجيل فمتى تبد�أ؛ فقيل �إن مدة �لتاأجيل تبد�أ من موت �ملجني عليه))))).
وقيل تبد�أ من حكم �حلاكم بالدية على �لعاقلة ))))).

كيف تق�صم الدية على العاقلة ؟

ذهب �حلنابلة و�ل�سافعية و�ملالكية : �إلى �أنه يبد�أ يف ق�سمة �لدية بني �أفر�د �لعاقلة،  
باالأقرب فاالأقرب كاملري�ث �سو�ء ، ومتى �ت�سعت �أمو�ل قوم للعقل ، مل يعد �إلى 
من بعدهم ، الأنه حق ي�ستحق بالتع�سيب ، فقدم �الأقرب فاالأقرب كاملري�ث ووالية 

�لنكاح ))))) .
�لقريب و�لبعيد، ويق�سم على  �أنه ي�سوى بني  �إلى  �أبو حنيفة ومن و�فقه  وذهب 

جميعهم ))))) .
 ، �لقاتلة  ع�سبة  على  �ملقتولة  دية  و�سلم جعل  عليه  �لل  �سلى  �لنبي  الأن   : قالو� 
وذلك �أن �مر�أتني من هذيل رمت �إحد�هما �الأخرى بحجر فقتلتها وما يف بطنها ، 
فق�سى ر�سول �لل �سلى �لل عليه و�سلم �أن دية جنينها غرة عبد �أو وليدة ، وق�سى 

بدية �ملر�أة على عاقلتها ))))).
قال �جل�صا�ص يف بيان وجه �ال�صتدالل : يدل على �صقوط �عتبار �الأقرب فاالأقرب، 

)115)  انظر : رو�صة الطالبني 9 / 361 ، املغني 12 /17 .

)116)  انظر : حا�صية ابن عابدين 6 /641 ، اأحكام القراآن للج�صا�س 2 / 225 .

)117)  انظر : املغني 12/ 42 ، 43 ، رو�صة الطالبني 349/9 ، الكايف يف فقه اأهل املدينة 1107/2.

)118)  انظر : املغني 44/12 ، اأحكام القراآن للج�صا�س 226/2.

)119)  �صبق تخرجه �س 26 .
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و�إن �لقريب و�لبعيد من �جلاين �سو�ء يف ذلك )1))).
وقال اأ�صحاب القول الأول :

 �أنه حكم تعلق بالتع�سيب ، فوجب �أن يقدم فيه �الأقرب، فاالأقرب كاملري�ث .
�أما �خلرب �لذي ��ستدل �حلنفية فيه : فقال عنه �بن قد�مة : ال حجة فيه الأننا نق�سمه 

على �جلماعة �إذ� مل يف به �الأقرب ، فنحمله على ذلك))))).
وبهذ� يكون �لر�جح ما ذهب �إليه �جلمهور، و�لل �أعلم .

مقدار ما يحمله كل فرد من اأفراد العاقلة:

�إذ� علمنا �إن �لر�جح – كما �سبق – �إن �لعاقلة ال حتمل ما دون ثلث �لدية، وحتمل 
ما فوق ذلك فقط . 

�ختلف �لعلماء يف مقد�ر ما يحمله كل فرد من �أفر�د �لعاقلة على �أقو�ل :
 فقال �حلنفية ومن و�فقهم : �أربعة در�هم، وهو �أعلى ما يحمله �لو�حد، وال حد 
�أفر�د  �لتقدير على ح�سب  ويكون  �حلال،  ومتو�سط  �لغني  بني  �لت�سوية  مع  الأقله، 

�لعاقلة قلة وكرثة ))))) .
: يحمل كل �سخ�ض ن�سف  �أحمد  �الإمام  �ل�سافعي وهو رو�ية عن  �الإمام  وقال 

دينار �إن كان غنياً، وربع دينار �إن كان من متو�سطي �حلال ))))) .
وذهب �الإمام �أحمد يف رو�ية، ومالك و�بن حزم : �إلى �أن ما يحمله كل �سخ�ض 
من �لعقل قدر ما يطيقه فهو ال يقدر �رشعاً بقدر معني ، و�إمنا يرجع فيه �إلى �جتهاد 
�حلاكم، فيفر�ض على كل �سخ�ض قدر ي�سهل وال يوؤذي بال  م�سقة عليه وال �إجحاف 

)120)  اأحكام القراآن 226/6.

)121)  انظر : املغني 44/12.

)122)  انظر : املب�سوط 179/7 ، بدائع ال�صنائع 256/7 ، اأحكام القراآن 226/2.

)123)  انظر : الأم 116/6 ، املغني 45/12 ، الإن�صاف 129/10.
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به ، فعلى �لغني بقدره وعلى ما هو دونه بقدرة، وذلك ح�سب �لع�رش و�لي�رش من 
درهم �إلى مائة و�إلى �ألف ))))).

وقال �ملرد�وي: هذ� �ملذهب، وعليه جماهري �الأ�سحاب ))))) .
وا�صتدل اأ�صحاب هذا القول : 

فقالو� : �أن �لتقدير ال يثبت �إال بتوقيف، وال توقيف فيه ، وال يثبت بالر�أي و�لتحكم، 
وال ن�ض يف هذه �مل�ساألة، فوجب �لرجوع فيها �إلى �جتهاد �حلاكم كمقادير �لنفقات 

، والأنه يختلف بالغنى و�لتو�سط، وال يختلف بالقرب و�لبعد ))))).
وحيث مل يرد ن�ض يف ذلك، يكون مرجع �لتقدير �إلى �جتهاد �حلاكم ، فري�عي 
يف ذلك طاقة كل �سخ�ض بح�سب غناه فال �إجحاف وال م�سقة ، الأنه الزم للعاقلة 
من غري جنايتها، على �سبيل �ملو��ساة للقاتل و�لتخفيف عنه ، فال يخفف عن �جلاين 

مبا يثقل على غريه ويجحف به، فيفر�ض على �أفر�د �لعاقلة كل بح�سب .
وال باأ�ض من �ال�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  ))))) .
وعموم قوله تعالى: ژ ۓ   ۓ          ڭ  ڭ  ڭ    ڭ   ژ  )))))

�أي على قدر �أمو�لكم يف �لغنى و�لفقر .
وبهذ� يرتجح �لقول �لثاين، و�لل �أعلم .

هل للعاقلة اليوم وجود ؟ 

نظام �لعاقلة على ما فيه من عد�لة وت�سوية بني �جلناة و�ملجني عليهم قد ال يكون 

)124)  انظر : املغني 45/12 ، الإن�صاف 129/10  ، املدونة 398/6 ، الكايف 1106/2-1107 ، املحلي 58/11.

)125)  الإن�صاف 129/10.

)126)  انظر : املغني 44/12 ، 45 ، املحلي 58/11.

)127)  �صورة الطالق اآية 7 .

)128)  �صورة البقرة اآية 236.
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لـه  �ليوم وجود يف �لعامل �الإ�سالمي �إال نادر�ً ، و�إذ� وجد فعدد �أفر�د �الأ�رشة يكون 
باأن�سابهم  �لنا�ض  باحتفاظ  مرتبط  �لعاقلة  ووجود   ، �لدية  فر�ض  عليهم  ي�سق  قلياًل 

وقر�باتهم، و�نتمائهم �إلى قبائلهم و�أ�سولهم . 
فقد   ، �مل�سلمني  بالد  معظم  �لرت�بط يف  هذ�  من  �سيء  فال  �حلا�رش  وقتنا  �أما يف 

يكون �الإن�سان ال يعرف �إال عدد قليل من قر�باته . 
و�إذ� كان �الأمر بهذه �ل�سورة، فمن يحمل دية �خلطاأ و�سبه �لعمد؟ 

يف هذه �حلالة عندنا قوالن : 
�أحدهما : تكون �لدية على �جلاين . 

�لثاين : تكون �لدية على بيت �ملال . 
ال  فقر�ء  �جلناة  �أكرث  �إذ  �لدماء،  �إهد�ر  عليه  ترتب   : �الأول  بالقول  �أخذنا  فاإن 
ي�ستطيعون �أن يتحملو� �لدية، وهذ� ال يتفق مع �أغر��ض �ل�رشيعة �لتي تقوم على 

حفظ �لدماء ، و�لرجوع �إلى �جلناة وحدهم يوؤدي �إلى �نعد�م �مل�ساو�ة و�لعد�لة . 
و�إن �أخذنا بالقول �لثاين : �سق ذلك على بيت �ملال؛ لكرثة وقوع �خلطاأ ، لكنه يحقق 
�أغر��ض �ل�رشيعة ، ورمبا كان �لرجوع  �لعد�لة و�مل�ساو�ة ، وي�سون �لدماء ويحقق 
�إلى بيت �ملال يف �لدية مدعاة �إلى �لت�ساهل و�لتهاون، وعدم �الأخذ باحليطة و�حلذر 
من وقوع قتل �خلطاأ ، الأنه من �ملعلوم �أن �لدية بجميع �أنو�عها عقوبة للجاين، فاإذ� 

جعلت �لدية على بيت �ملال ز�لت عقوبة �لدية عن �جلاين . 
لكن �إذ� كان و�سع �لدية على بيت �ملال يحقق �لعد�لة و�مل�ساو�ة و�أغر��ض �ل�رشيعة 
ومقا�سدها، فال مانع من جعلها على بيت �ملال، و�إن �سق ذلك على بيت �ملال ، فال 
مانع �أن يفر�ض على �ملو�طنني مقد�ر�ً ي�سري�ً من �ملال ال يزعجهم وال يح�سون به ، 
يكون دخاًل لهذ� �لغر�ض ؛ الأن �لنا�ض �أ�رشة و�حدة وبهذ� حتفظ �لدماء من �ل�سياع.
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و�إن مل ميكن ذلك، فريجع �إلى �أهل �لديو�ن، كما هو قول �الإمام �أبي حنيفة، لكن 
هذ� يحتاج �إلى تنظيم معني من والة �الأمر .

املبحث ال�صاد�س 

يف مقا�صد ال�صريعة من عقوبة الدية 

وفيه �أربع فروع :

الفرع الأول : يف معنى املقا�صد يف اللغة وال�صطالح 

معنى املقا�صد يف اللغة :

�ملقا�سد : جمع مق�سد، وهو م�سدر ق�سد يق�سد ق�سد�ً، ومادة هذه �لكلمة مكونة 
من ثالثة �أ�سول . قال �بن فار�ض : » �لقاف و�ل�ساد و�لد�ل �أ�سول ثالثة: �أحدها: 
مبعنى �إتيان �ل�سيء و�أمه ، و�الآخر �كتناز يف �ل�سيء، و�لثالث : �لناقة �لق�سيد �ملكتنزة 

�ملمتلئة حلماً « ))))). 
وق�سد  ق�سد�ً،  يق�سده  ق�سده  و�الأم،  �العتماد،  و�لق�سد   «  : منظور  �بن  وقال 
�إتيان  �أي �جتاهك ... و�لق�سد  �إليه، �الأمر، وهو ق�سدك وق�سدك  لـه، و�قت�سدين 

�ل�سيء«)1))). 
))))) �أي على �للهَّ 

و�لق�سد : ��ستقامة �لطريق . قال تعالى : ژ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ 
تبيني �لطريق �مل�ستقيم، و�لدعاء �إليه باحلجج و�لرب�هني �لو��سحة . 

و�لق�سد : �لعدل، قال �ل�ساعر : 

)129)  انظر : معجم مقايي�س اللغة 95/5 . 

)130)  انظر : ل�صان العرب 353/3 ، مادة  ق�صد  .

)131)  �صورة النحل : 9 . 
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على �حلكم �ملاأتى يوماً �إذ� ق�سى ق�سيته �أن ال يجور ويق�سد
�أي: ال يجور يف حكمه بل يق�سد، �أي: يعدل. 

و�لق�سد : �لو�سط بني �لطرفني . ويف �حلديث : » �لق�سد �لق�سد تبلغو� »)))))، 
�أي عليكم بالق�سد من �الأمور يف �لقول و�لفعل، وهو �لو�سط بني �لطرفني. 

وقال تعالى : ژ ىب  يب  جت   ژ )))))، وقال: ژ ں  ں ژ ))))) . �إلى غري 
ذلك من �ملعاين ملادة : ق�سد ، و�أقرب هذه �ملعاين ملا نحن فيه هو �ملعنى �الأول : وهو 

�إتيان �ل�سيء و�أمه . 
معنى املقا�صد يف ال�صطالح : 

بتعريف  لها  يتعر�سو�  فلم  و�لتابعني-  �ل�سحابة  -من   : �ملتقدمني  عند  �أما 
��سطالحي. 

�أما �ملتاآخرون، فوردت عنهم بع�ض �لعبار�ت �لد�لة على معنى �ملقا�سد، �أو بع�ض 
معناها . 

فمن عبار�تهم �لد�لة على مفهوم �ملقا�سد ما يلي : 
 – – �سبحانه  وماأمور�ته  �ملحمودة يف مفعوالته  �لغايات   «  : �الإ�سالم  �سيخ  قال 
حكمته  على  تدل  �حلميدة،  �لعو�قب  من  وماأمور�ته  مفعوالته  �إليه  تنتهي  ما  وهي 

�لبالغة » ))))). 
وقال يف معر�ض كالمه عن �الإميان بالقدر : » بل �أنكر ما ��ستملت عليه �ل�رشيعة من 
�مل�سالح و�ملحا�سن و�ملقا�سد �لتي للعباد يف �ملعا�ض و�ملعاد، وجعل من ذلك �ل�رشع 

)132)  اأخرجه البخاري يف كتاب الرقاق ، باب الق�صد واملداومة على العمل من حديث اأبي هريرة ر�صي اللهَّ تعالى عنه 
 . 182 – 181/7

)133)  �صورة لقمان : 19 . 

)134)  �صورة لقمان : 32 . وانظر : ل�صان العرب ، مادة  ق�صد  353/3-354 ، اأ�صا�س البالغة للزخم�صري �س367. 

)135)  فتاوى �صيخ الإ�صالم 19/3 . 
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جمرد �إ�سافة، من غري �أن يكون بني �لعلة و�ملعلول منا�سبة ومالئمة .. فهو خمطىء 
�سال يعلم ف�ساد قوله بال�رشورة » ))))). 

وقال : » و�خللق �سالحهم و�سعادتهم يف �أن يكون �للهَّ هو معبودهم، �لذي تنتهي 
�لذي  .. وهو  �لنهايات  ونهاية  �لغايات  غاية  ذلك  و�إر�دتهم، ويكون  �إليه حمبتهم 

يجب �أن يكون �ملر�د �ملق�سود باحلركات » ))))). 
�إلى غري ذلك من �لعبار�ت �لتي مفادها : �أن �ملقا�سد مر�دة لل �رشعاً؛ الأنها حتقق 

�لعبودية لـه �سبحانه وتعالى، وحتقق م�سالح �لعباد يف �لدنيا و�الآخرة. 
وقال �لعز بن عبد �ل�سالم : » ومن تتبع مقا�سد �ل�رشع يف جلب �مل�سالح ودرء 
باأن هذه �مل�سلحة ال يجوز  �أو عرفان  لـه من جمموع ذلك �عتقاد  �ملفا�سد، ح�سل 
�إهمالها، و�أن هذه �ملف�سدة ال يجوز قربانها، و�إن مل يكن فيها �إجماع وال ن�ض وال 

قيا�ض خا�ض ، فاإن فهم نف�ض �ل�رشع يوجب ذلك ». 
وقال: » ولو تتبعنا مقا�سد ما يف �لكتاب و�ل�سنة، لعلمنا �أن �للهَّ �أمر بكل خري، دقه 
وجله، وزجر عن كل �رش، دقه وجله ، فاإن �خلري يعرب به عن جلب �مل�سالح، ودرء 

�ملفا�سد، و�ل�رش يعرب به عن جلب �ملفا�سد ودرء �مل�سالح ))))). 
وقال : » من مار�ض �ل�رشيعة وفهم مقا�سد �لكتاب و�ل�سنة علم �أن جميع ما �أمر 
�أو لالأمرين، و�أن جميع  �أو مفا�سد،  �أو لدفع مف�سدة  �أو م�سالح،  به جللب م�سلحة 
ما نهى عنه �إمنا نهى عنه لدفع مف�سدة �أو مفا�سد، �أو جلب م�سلحة �أو م�سالح، �أو 

لالأمرين، و�ل�رشيعة طافحة بذلك » ))))). 

)136)  انظر : فتاوى �صيخ الإ�صالم ابن تيمية 179/8 ، 180 . 

)137)  درء تعار�س العقل والنقل 373-372/9 . 

)138)  قواعد الأحكام 160/2 . 

)139)  خمت�صر الفوائد �س209. 
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وقال �ل�ساطبي : » �إن و�سع �ل�رش�ئع �إمنا هو مل�سالح �لعباد يف �لعاجل و�الآجل 
معاً « )1))). 

�ملقا�سد  وهذه  �خللق،  مقا�سدها يف  �إلى حفظ  ترجع  �ل�رشيعة  تكليف   « وقال: 
حاجية،  تكون  �أن   : و�لثاين   . �رشورية  تكون  �أن   : �أحدها   : �أق�سام  ثالثة  تعدو  ال 

و�لثالث: �أن تكون حت�سينية «. 
 .((((( و�لدنيوية«  �الأخروية  �مل�سالح  �إقامة  بالت�رشيع  ق�سد  �ل�سارع  �إن   «  : وقال 

وقال �لقر�يف : » هي �ملت�سمنة للم�سالح و�ملفا�سد يف �أنف�سها« ))))). 
وبناء على ما �سبق �أقول : 

�ل�رشعية  �الأحكام  للمقا�سد يف جميع  مانٍع  �سامٍل جامٍع  عاٍم  تعريٍف  �إيجاد  �إن 
قد يكون متعذر�ً ، وذلك الختالف �الأحكام �ل�رشعية بع�سها عن بع�ض، فمقا�سد 
مقا�سد  عن  يختلفان  وهما  �ل�سخ�سية،  �الأحو�ل  مقا�سد  عن  تختلف  �لعقوبات 

�لبيوع، وهكذ�. 
غري �أن جميع �الأحكام �ل�رشعية تتفق يف �ملقا�سد �لتالية:

منها  ير�د  �أنه  على  تتفق  كلها  و�لنو�هي  �الأو�مر  من  �ل�رشعية  �الأحكام  – �أن   (
�لعبودية لل تعالى. 

) – �أن �ل�سارع ق�سد �إ�سالح �لعباد يف �ملعا�ض و�ملعاد . 
�أما ما عد�هما فكما  فهذ�ن �الأمر�ن ينبغي �أن ين�ض عليهما يف تعريف �ملقا�سد، 

قلت. 
وبناًء على ذلك نقول يف تعريف �ملقا�سد يف �ال�سطالح : 

)140)  املوافقات 6/2 . 

)141)  املوافقات 6/2 ، 8، 37 . 

)142)  انظر : الفروق للقرايف 33/2 ، تهذيب الفروق 41/2.
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لل،  �لعبودية  منها  تتحقق  �لتي  �لت�رشيع،  من  �ل�سارع  �أر�دها  �لتي  �ملعاين  هي 
و�إ�سالح �أمور �لعباد يف �حلياة �لدنيا و�الآخرة . 

الفرع الثاين : مقا�صد ال�صريعة من عقوبة الدية يف العمد 

من �ملعلوم �أنه يجب يف �لقتل �لعمد �أو �جلرح �لعمد �لق�سا�ض، فاإن عفا، �أولياء 

�لقتيل، �أو بع�سهم عن �لقتل، �أو عفا �ملجني عليه يف �الأطر�ف، �سقط �لق�سا�ض، 

وحينئذ هم خمريون بني �لعفو على �ملال، ياأخذونه من �جلاين، وبني �أن يتنازلو� عن 

�ملال �أي�ساً ، 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 ))))) . 

فكان من مقا�سد �ل�رشيعة �الإ�سالمية �أن �رشعت �لق�سا�ض يف �لعمد وجعلته حقاً 

للمجني عليه �أو �أولياوؤه كما قال تعالى : ژ ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  

ۀ  ہ   ہہ  ہ   ھ     ھ  ھ  ژ))))). 
ثم جعلت �أهل �لقتيل بخري �لنظرين؛ ��سرت�ساء لنفو�سهم و�سفاء ملا بها من �لغيظ 
و�الأمل ، ثم حببت �إليهم �لعفو؛ ��ستجالباً ملحبة �لنفو�ض، و�إبقاء على �أو�سار �لتاآلف 
�أو  لـه  قريب  على  قاتل جنى  فرب   ، و�لنفرة  �لتقاطع  لباب  و�إغالقاً  �لقلوب،  بني 
فاإذ�  و�الأ�سدقاء،  �الأقارب  بني  و�ملحبة  �الألفة  �أو�سار  تقطع  جرميته  فكادت  �سديق 
مكن �الأولياء من �أخذ حقهم و�سار لهم �خليار بني �أن ياأخذو� بثاأرهم �أو يعفو� عن 
�جلاين �سار هذ� من �أعظم و�سائل �لرت�بط و�لتالحم ، فاإذ� علمو� ما يف �لعفو من 

)143)   �صورة البقرة ، اآية 178 . 

)144)   �صورة الإ�صراء ، اآية 33 . 
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مر�ساة �لل تعالى وما فيه من �لثو�ب �لعظيم ، وما فيه من �الألفة و�ملحبة بني �جلاين 
�لثو�ب �جلزيل،  �إلى ما عند �لل من  و�ملجني عليه، ر�سيت نفو�سهم، بل ت�سوفت 
ف�سار هذ� د�فعاً لهم �إلى �لتنازل عن �لق�سا�ض �إلى غريه، �أو �إلى �لدية؛ الأن �لعفو 
يف مثل هذه �حلالة يعترب عفو�ً مع �ملقدرة، فهو كما يدل على كرم �الإن�سان و�سماحته 

وكمال عقليته وثبات جاأ�سه،  فهو ي�سقي �لنفو�ض من �لغيظ .  
فهذ� مق�سد عظيم �أر�ده �ل�سارع من �لعفو . 

�لرب  على  �لتعاون  مق�سد  وهو  لل�سارع  �آخر  مق�سد�ً  فيه  �أن   كما 
و�لتقوى، كما قال تعالى : ژ ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ ژ)))))، 
�أن من مقا�سد �ل�سارع من عقوبة �لدية �لتخفيف يف �لت�رشيع  �أن�سى  �أن�سى ال  و�إن 
فقال  ذلك،  على  �ل�سابقة  �الآية  ن�ست  حيث   ، خ�سو�ساً  فيه  نحن  ما  ويف  عموماً، 

تعالى: ژ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ژ ))))).
وال �إ�سكال يف �أن �لعفو عن �لق�سا�ض �إلى �لدية فيه تخفيف عظيم، و�أجر من �لل 

تعالى جزيل . 
قال تعالى : ژ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ ژ.

قتل  من  بداًل  �لدم،  �أولياء  من  �لدية  بقبول  يكون  �لعفو  هذ�  �أن  �ملعلوم  ومن 
باملعروف و�لر�سى  �أن يطالبه  �إذ�ً  �جلاين، ومتى قبل ويل �لدم هذ� ور�سيه فيجب 
و�ملودة، ويجب على �لقاتل �أو وليه �أن يوؤديه باإح�سان و�إجمال و�إكمال؛ حتقيقاً ل�سفاء 
�الأحياء،  بني  و�ملحبة  �الأخوة  الأو�سار  وتقوية  �لنفو�ض،  جلر�ح  و�سفاء  �لقلوب، 

وحلول �الألفة بدل �لبغ�ساء و�ل�سحناء . 
وقد �منت �لل على �لذين �آمنو� ب�رشعية �لدية هذه مبا فيها من تخفيف ورحمة، قال 

)145)   �صورة املائدة اآية 2 . 

)146)   �صورة البقرة اآية 178 . 
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تعالى : ژ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ژ . 
�لرت��سي  عند  لالأرو�ح  ��ستبقاء  �ملحمدية،  �الأمة  خ�سائ�ض  من  �لت�رشيع  وهذ� 

و�ل�سفاء و�لت�سامح . 
حقاً �أن من مقا�سد �ل�رشيعة من �لعفو �إلى �لدية �أو جماناً يعترب طريقاً من طرق 
حماربة �جلرمية، كيف ال؟ و�لعفو يوؤدي �إلى منع �جلرمية يف �أغلب �الأحو�ل؛ الأنه 
ال يتم ب�سورة ع�سو�ئية، بل ال يكون �إال بعد �ملفاو�سات و�ل�سلح و�لرت��سي و�سفاء 
�لنفو�ض و�لقلوب، وزو�ل �الأحقاد و�ل�سحناء، وخلوها من كل ما يدعو �إلى �جلرمية 
حتقيقه  عن  تعجز  رمبا   ، و�ملحبة  �الألفة  يف  دور  لـه   �لدية  �إلى  فالعفو  و�الإجر�م، 

�لعقوبة، وهذ� ظاهر يف عامل �لو�قع . 

الفرع الثالث : يف مقا�صد ال�صريعة من عقوبة الدية يف �صبه العمد واخلطاأ 
 

من �ملعلوم �أن من وقع يف �جلرمية خطاأ �أو �سبه عمد، يختلف عن من تعمد �جلرمية. 
ذكرت �أن من وقع يف �جلرمية عن طريق �سبه �لعمد �أو عن طريق �خلطاأ �أن عليه 
�لدية مغلظة يف �سبه �لعمد خمففة يف �خلطاأ ، و�لتغليظ و�لتخفيف ال دخل لـه  يف 
و�أ�سنانها  �الإبل  �أنو�ع  يف  يكون  و�إمنا   ، �الإبل  من  مائة  وهو  ثابت  �لعدد  �إذ  �لعدد، 
وذكرت �أن �لدية يف �سبه �لعمد على �لعاقلة، و�إن خالف بع�ض �أهل �لعلم يف ذلك 

، ويف �خلطاأ على �لعاقلة بال خالف . 
وت�سهياًل  وتخفيفاً  باجلاين،  �لرفق  للدية  �لعاقلة  حتميل  ور�ء  من  �ل�سارع  وق�سد 
، من  ي�ستطيع حتملها  م�سقة عظيمة، وقد ال  عليه ذلك  ل�سق  بها  �نفرد  لو  �إذ  عليه، 
يلحقها  ال  و�لعاقلة   ، �ملو��ساة  باب  من  �لعاقلة  �لدية على  �ل�سارع  �أجل هذ� جعل 
بالعاقلة،  �ل�سارع �الإ�رش�ر  �إذ� كان عددهم كثري ، ومل يق�سد  بذلك �رشر، خا�سة 
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بل تكلف من �ملال بالقدر �لذي ال يجحف بها وي�سق عليها ، الأنها �ألزمت بذلك من 
غري جناية، على �سبيل �ملو��ساة للجاين و�لتخفيف عنه ، فال يخفف عن �جلاين مبا 
ي�سق على غريه ويجحف به ، ولو كان �الإجحاف م�رشوعاً لكان �جلاين �أحق به؛ الأنه 

جز�ء جرميته . 

قال �ملوفق : » جتب – �أي �لدية – على غري �جلاين على �سبيل �ملو��ساة ، فاقت�ست 

�حلكمة تخفيفها عليهم »))))) . 

ثم �أننا جند �أن �ل�سارع رحيم ودود مل يحمل �لعاقلة �إال �سيئاً ي�سري�ً جد�ً، ولرمبا كان 

�أفر�دها من جهة �حلاكم من باب �لت�سهيل و�لتي�سري، فيفر�ض على كل  فر�سه على 

�سخ�ض  ما ي�سهل عليه وال يوؤذيه . 

ثم �إن من رحمة �لل : �أنه لي�ض على �لفقري، وال على �ملر�أة، وال على �ل�سبي، وال 

و�ل�سبي  و�ملر�أة  به،  �إجحاف  �لفقري  حتميل  الأن  �لدية؛  من  �سيء  �لعقل  ز�ئل  على 

و�ملجنون لي�سو� من �أهل �لن�رشة . 

ومن �ملعلوم �أن حتميل �لعاقلة للدية ��ستثناء من �لقاعدة �ل�رشعية �لعامة وهي قوله 

 . (((((
تعالى : ژ ی  ی  ی     ی  جئ   حئ  ژ 

و�مل�ساو�ة،  �لعد�لة  حتقيق  وهو  عظيم،  �رشعي  مق�سد  �ال�ستثناء  لهذ�  و�مل�سوغ 

ول�سمان �حل�سول على �حلقوق . 
وميكن �أن جنمل مقا�صد �ل�رشيعة يف تربير هذ� �ال�صتثناء من �لقاعدة بالنقاط �لتالية: 
) – لو حتمل كل خمطئ وزر عمله عماًل بالقاعدة، لرتتب على ذلك تنفيذ �لعقوبة 
وليه على  �أو  عليه  �ملجني  يح�سل  �أن  ذلك  من  ويلزم  �لفقر�ء،  دون  �الأغنياء  على 

)147)   انظر : املغني 12 / 17 . 

)148)   �صورة النجم ، اآية : 38 . 
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كامل �لدية �إن كان �جلاين غنياً، وعلى بع�سها �إن كان متو�سط �حلال ، �أما �إذ� كان 
�جلاين فقري�ً -وهم غالب �لنا�ض- فال يح�سل على �سيء من �لدية . 

يتفق مع  �لقاعدة  �ال�ستثناء من  فكان  �جلناة،  و�مل�ساو�ة بني  �لعد�لة  تنعدم  وبهذ� 
مقا�سد �ل�رشيعة �لعامة من �مل�ساو�ة و�لعد�لة . 

 ، �لعادي  �لفرد  ثروة  عن  �لعادة  يف  تفوق  كثرية  �لدية  �أن  �ملعلوم  من  – �أنه   (
فلو طبقنا �لقاعدة، وحتمل �جلاين وحده �لدية، لكان ذلك مانعاً من ح�سول �ملجني 
عليهم على حقوقهم ، فكان �ال�ستثناء من �لقاعدة هو �ل�سمان �لذي ي�سمن �حلقوق 
فاإيجابها على �جلاين يف  �الآدمي كثرية  : » ودية  �ملوفق  قال   ، �أ�سحابها  �إلى  �ملقررة 
ماله يجحف به، فاقت�ست �حلكمة �إيجابها على �لعاقلة على �سبيل �ملو��ساة للقاتل، 

و�الإعانة لـه  تخفيفاً » ))))) . 
�أفر�د �الأ�رشة �لقائم بطبيعته على  – �أنه ال يخفى على عاقل مدى �لرت�بط بني   (
لبقية   ، منا�رشته  بوجوب  ي�سعر  �الأ�رشة  �أفر�د  من  فرد  و�أن كل  و�لتعاون،  �لتنا�رش 
�أفر�د �أ�رشته ، وبوجوب �لتعاون بينهم بع�سهم من بع�ض ، فكل و�حد منهم يد�فع 
عن �الآخر بكل ما ي�ستطيع ، وبناء على وجوب هذه �ملنا�رشة و�لتعاون بينهم وجب 
بعينه  هو   للعاقلة  �لتحميل  وهذ�   ، �لعمد  �سبه  �أو  �خلطاأ  نتيجة  �لعاقلة  �أفر�د  حتميل 
�لتعاون و�لتنا�رش ، فكل ما وقع جرمية من جر�ئم �خلطاأ �ت�سل �جلاين بعاقلته، و�ت�سل 
�أفر�د �لعاقلة بع�سهم ببع�ض، وتعاونو� على جمع �لدية و�أخرجوها من �أمو�لهم، فاإذ� 
وزع �لكثري على �لعدد �لكثري �سار �لكثري قلياًل ال ي�رش �أفر�د �الأ�رشة، بل يفتخرون 
بهذ� �لتعاون و�لتنا�رش ونظر�ً لكرثة وقوع �خلطاأ بني �لنا�ض يكون �لتعاون و�الت�سال 
و�لتنا�رش بني �أفر�د �لعاقلة م�ستمر�ً ومتجدد�ً ، بل �إننا نرى يف هذه �الأزمنة �أن بع�ض 

)149) انظر : املغني 12 / 21 . 
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�الأ�رش ي�سعون �سندوقاً – ويفتخرون به – �لغر�ض منه �لتعاون على دفع حاجات 
�أفر�د �الأ�رشة، وال �إ�سكال �أن من �أهم حاجات �الأ�رشة دفع �لدية �إذ� وقع �لقتل �خلطاأ 

من بع�ض �أفر�دها . 
وبهذ� يظهر مق�سد �ل�سارع من �إيجاب �لدية على �لعاقلة.

) – ال �إ�سكال يف �أن �لل تعالى رغب يف �لتي�سري و�لتخفيف يف جميع �ملجاالت، 
ما مل تنتهك �حلرمات ، بل �إن �لتخفيف يف �ل�رشيعة مق�سد �سامي، وال يخفى على 
�أحد وال �إ�سكال �أن �إيجاب �لدية على �أفر�د �لعاقلة يف �خلطاأ فيه تخفيف عن �جلاين 
ورحمة به ، ولي�ض فيه غنب وال ظلم لغريهم ، الأن �جلاين �لذي حتمل عنه �لعاقلة �ليوم 
دية جرميته ملزماً باأن يتحمل غد�ً ن�سيبه من دية خطاأ فرد من �أفر�د �أ�رشته، وما د�م �أن 
كل فرد من �أفر�د �لعاقلة معر�ض للخطاأ فما دفعه �ليوم �سيدفع عنه غد�ً، و�مل�سلحة 
�لعاقلة،  على  �لدية  جعل  مقا�سد  من  �آخر  مق�سد�ً  يتحقق  وبهذ�  ظاهرة،  هذ�  يف 
�لعامة  �لقاعدة  �ال�صتثناء من  �ل�صارع من  يتبني مدى مق�صد  �لنقاط وغريها  وبهذه 
و�لتي�سري،  و�لتخفيف  و�لعد�لة  و�مل�ساو�ة  و�لرحمة  �ل�سفقة  يحقق  �ال�ستثناء  وهذ� 

ويحفظ �لدماء من �ل�سياع، وي�سمن �الألفة بني �أفر�د �الأ�رشة . 

الفرع الرابع : مقا�صد ال�صريعة من عقوبة الكفارة 

�لعمد،  �أ�سلية يف �خلطاأ و�سبه �لعمد، وعقوبة بدلية يف  ملا كانت �لكفارة عقوبة 
كان من �ملنا�سب �أن نبني مقا�سد �ل�رشيعة من عقوبة �لكفارة .

ذكرت �أن معنى �لكفارة هو �ل�سرت و�لتغطية، وتكفري �ل�سيئات وتطهري �مل�سلم من 
 ، �ل�سارع  مقا�سد  من  مق�سد  �لذنوب  من  وتنقيته  �مل�سلم  وتطهري   ، �ملع�سية  درن 
�لذنوب ورفع  تكفري  �ل�سارع عليها، ومن و�سائل  بل حث   ، �لتوبة  لذلك �رشعت 
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�لدرجات عند �لل م�رشوعية �لكفار�ت ، فالكفار�ت �رشعت ملحو �ل�سيئات، كما قال 
تعالى : ژ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ژ )1))) . 

فاالآية دلت على �أن من ت�سدق بالق�سا�ض متطوعاً مبتغياً �الأجر و�لثو�ب من عند �لل  

تعالى ف�سدقته كفارة لذنبه، يحط �لل بها عنه خطاياه ويرفع بها من درجاته . 

وال فرق يف ذلك بني �أن يكون �ملت�سدق هو ويل �لدم يف حالة �لقتل ، و�ل�سدقة 

تكون باأخذ �لدية مكان �لق�سا�ض، �أو بالتنازل عن �لدية و�لدم معاً ، وهذ� من حق 

�أو   ، ير�ه  مبا  �لقاتل  تعزير  لالإمام  ويبقى   ، لـه   و�لعفو مرتوكاً  �لعقوبة  �إذ   ، �لويل 

هو �ساحب �حلق يف حالة �جلروح كلها ، فيتنازل عن �لق�سا�ض ، فمن ت�سدق به 

-�سو�ء كان هو �لويل �أو �ساحب �حلق - ف�سدقته كفارة لذنبه . 

بعفو �لل  �لقلب  و�لعفو وتعليق  �ل�سماحة  �إلى  �لدعوة  ت�ستجي�ض هذه  ما  وكثري�ً 

ومغفرته نفو�ساً ال يغنيها �لعو�ض �ملايل ، وال ي�سلبها �لق�سا�ض ذ�ته عمن فقدت ، 

فماذ� يعود على ويل �ملقتول من قتل �لقاتل ؟ �أو ماذ� يعو�سه من مال عمن فقد ؟ 

يف  تبقى  ولكن   ، �الأمن  وتثبيت  �لعدل  الإقامة  �الأر�ض  يف  ي�ستطاع  ما  غاية  �إنه 

�لنف�ض بقية ال مي�سح عليها �إال تعليق �لقلوب بالعو�ض �لذي يجيء من عند �لل . 

�أبي �ل�سفر قال : » ك�رش رجل من قري�ض �سن رجل من  ويروي �الإمام �أحمد عن 

فاألح   ، ��سرت�سيه  معاوية   : فقال  عنه،  �لل  ر�سي  معاوية  عليه  فا�ستعدى  �الأن�سار، 

 ، �لل عنه جال�ض  �لدرد�ء ر�سي  و�أبو   ، ب�ساحبك  �ساأنك   : فقال معاوية  �الأن�ساري، 

فقال �أبو �لدرد�ء : �سمعت ر�سول �لل �سلى �لل عليه و�سلم يقول : “ ما من م�سلم 

ي�ساب ب�سيء من ج�سده فيت�سدق به �إال رفعه �لل به درجة �أو حط به عنه خطيئة “ فقال 

)150)   �صورة املائدة ، اآية : 45 . 
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�الأن�ساري : فاإين قد عفوت “ ))))) . 

وهكذ� ر�سيت نف�ض �لرجل و��سرت�حت مبا مل تر�ض من مال معاوية �لذي لوح 

لـه  به للتعوي�ض . 

تلك �رشيعة �لل �لعليم بخلقه، ومبا يحيك يف نفو�سهم من م�ساعر وخو�طر ، ومبا 

يتعمق قلوبهم ، وير�سيها وي�سكب فيها �الطمئنان و�ل�سالم من �الأحكام))))) . 

يف  جاء  كما  �لذنوب،  تكفري  �لكفارة  من  �ل�رشيعة  مقا�سد  من  �أن  و�ملق�سود 

�حلديث – �ل�سابق –، و�أن �ل�سارع جعل �لعتق خ�سلة من خ�سال �لكفارة، ورتب 

عليه �لثو�ب �جلزيل، و�أنه من �أف�سل �الأعمال مبا يح�سل به �لعتق من �لنار. ودخول 

�جلنة .

اخلامتة

�حلمد لل �لذي بنعمته تتم �ل�ساحلات، وله �ل�سكر على ما تف�سل به من �لتي�سري 
�لبحث  نتائج هذ�  �إلى بع�ض  �أ�سري  �لبدء و�خلتام، وبعد: لعلي يف هذه �خلامتة  يف 

�ملخت�رش باخت�سار...
تبني يف �ملبحث �الأول ما يلي:

و�ل�سّنة  �لكتاب  فيها  �الأ�سل  و�إن  عليه،  للمجني  �ملدفوع  �ملال  هي  �لدية  )-�إن 
و�الإجماع.

)- �أن �لر�جح �أن �الإبل هي �الأ�سل يف �لديات فقط، و�إن مقد�رها مائة، و�إن ما 

)151)   اأخرجه الرتمذي يف كتاب الديات ، باب ما جاء يف العفو 14/4 وقال الرتمذي : هذا حديث غريب ل نعرفه اإل 
من هذا الوجه ول اأعرف لأبي ال�صفر �صماعاً من اأبي الدرداء ر�صي الل عنهما واأبو ال�صفر ا�صمه �صعيد بن اأحمد ويقال ابن 

حممد الثوري .   واأخرجه الإمام اأحمد يف امل�صند 6 / 448 .

)152)   انظر : يف ظالل القراآن 2 / 899 ، 900 . 
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عد�ها من �لذهب و�لف�سة و�لبقر و�لغنم و�حللل قيم ولي�ست باأ�سول.
)-تبني يف �ملبحث �لثاين ما يلي: 

)-�أن �لدية يف �لقتل �لعمد يف مال �جلاين، فال حتملها �لعاقلة.
)-�أن دية �لعمد مائة من �الإبل مغلطة ثالثون حقة وثالثون جذعة و�أربعون خلفه 

يف بطونها �أوالدها.
)- ويف �ملبحث �لثالث تبني: �أن �لر�جح يف �أن �لدية جتب يف �سبه �لعمد على 

�لعاقلة، ولي�ست يف مال �جلاين.
)-ويف �ملبحث �لر�بع تبني ما يلي:

)-�أن �الإجماع منعقد على �أن �لدية يف �لقتل �خلطاأ على �لعاقلة.
)-�أن �لكفارة ال حتملها �لعاقلة و�إمنا هي يف مال �جلاين.

)-�أن �لر�جح �أنه ال كفارة يف �لقتل �لعمد.
يف �ملبحث �خلام�ض: تبني ما يلي:

)-�أنه ال خالف يف �أن �لعاقلة هم �لع�سابات، و�أن غريهم من �الأخوة من �الأم، 
ففي  و�لبنني  �الأباء  �أما  �لعاقلة.  من  لي�سو�  ونحوهم  و�لزوج  �الأرحام  ذوي  و�سائر 

جعلهم من �لعاقلة خالف.
)-�أن �لعاقلة ال حتمل عمد�ً وال عبد�ً وال �سلحاً وال �عرت�فاً، و�أنها �أبي�ساً ال حتمل 

ما دون ثلث �لدية على �لر�جح.
)-�أن مرجع �لدية يف �حللول و�لتاأخري على �لعاقلة-�إلى �حلاكم.

)- �لر�جح �أن �لدية تق�سم على �أفر�د �لعاقلة �الأقرب فاالأقرب كاملري�ث.
)-تبني �أن �لر�جح �أن مقد�ر ما يحمله كل فرد هو ما يطيقه بال م�سقة، �إذ هو غري 

مقدر مبقد�ر معني يف �ل�رش؛ فيكون مرجع ذلك �إلى �حلاكم.
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)-يف حالة عدم وجود �لعاقلة جتعل على بيت �ملال �إذ� مل ي�سق عليه.
يف �ملبحث �ل�ساد�ض: تبني �أن من مقا�سد �ل�رشيعة من عقوبة �لدية ما يلي:

)-�أن من مقا�سد �ل�رشيعة �أن �رشعت �لق�سا�ض يف �لعمد، وجعلت �أهل �لقتيل 
بخري �لنظرين؛ با�سرت�ساء لنفو�سهم، و�سفاء ما بها من �لغيظ، ثم حبب �إليهم �لعفو 
��ستجالباً ملحبة �لنفو�ض، وترتيب �لثو�ب عليه من عند�لل، فالعفو يعترب طريقاً من 
طرق حماربة �جلرمية؛ الأنه ال يكون �إال بعد �ملفاو�سات و�ل�سلح و�لرت��سي، و�سفاء 

�لنفو�ض و�لقلوب من �الأحقاد...
و�لتخفيف  باجلاين،  �لرفق  للدية  �لعاقلة  حتميل  من  �ل�رشيعة  مقا�سد  من  )-�إن 

عليه، �إذ لو �نفرد بها ل�سق عليه ذلك.
)-�إن من مقا�سد �ل�رشيعة من �لكفارة: تطهري �مل�سلم نف�سه من �لذنوب.

و�سلى �لل على نبينا حممد، وعلى �آله و�سحبه �أجمعني.


