نّبي الباحث التايل:
تعريف امل�صطلحات:
الأ�صل وهو :ما ُيبنى عليه غريه
الدي��ة وه��ي :امل��ال الواجب للمجن��ي علي��ه� ،أو ولي��ه يف اجلناية على
النف�س ،وما دونها.
ا ُحل َلل وهي� :إزار ورداء.
م�شروعية الدية من الكتاب وال�سنة والإجماع.
جممل اجلنايات املوجبة للدية ،وهي :القتل العمد و�شبه العمد واخلط�أ،
واالعتداء على ما دون النف�س.
انح�صار �أ�صول الديات يف �ست هي :الإبل ،والبقر ،والغنم ،والذهب،
والف�ضة ،واحللل.
�إجم��اع الفقهاء على �أن الإبل �أ�ص��ل يف الديات ،واختالفهم يف الباقي،
رجح البحث قول الإبل فقط ،وغريها مقوم ومعدول بها.
و�ص ُف كلّ �أ�صل ومقداره.
ْ
اختالف الفقهاء يف �صحة اعتبار قيمة الإبل عنها ،ورجح البحث عدم
اعتبار القيمة.
اخت�لاف الفقه��اء يف م�س�أل��ة �أ�سنان الإب��ل والبقر والغن��م باعتبار نوع
اجلناية.
98
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اخت�لاف الفقهاء يف ا�شرتاط كون الدية من جن�س �إبل اجلاين �أو العاقلة،
ورجح البحث عدم ا�شرتاط ذلك.
�صاحب احلق يف اختيار الأ�صل �إما اجلاين �أو العاقلة.
وج��وب �أن تك��ون الدية من �أ�ص��ل واحد فقط ،و�أن حر ّي��ة اختيار �أ�صل
الدية مبني على اختالف للفقهاء.
�أ�ص��ل الدية يف الق�ض��اء ال�سعودي الإبل ,و�أن دية اخلط ��أ �أخما�س ,ودية
العمد و�شبهه �أثالث ًا ،مع جواز �إعادة التقييم ح�سب الزمن.
تطور الدية يف الق�ضاء ال�سعودي.
مراحل ّ
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املقدمة
احلمد هلل �أعاد و�أبدى ،و�أجزل علينا النعم و�أ�سدى ،ال هادي ملن �أ�ضل ،وال م�ضل ملن
هدى؛ و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده ال �رشيك له ،و�أ�شهد �أن نبينا حممداً عبده ور�سوله،
� ْأك ِرم به نبياً! و�أنْعِ م به عبداً! �ص���لى اهلل و�س���لم وبارك عليه ،وعلى �آله ،و�صحبه ،كانوا
�أمثل طريقة ،و�أقوم ،و�أهدى؛ والتابعني ،ومن تبعهم ب�إح�سان.
�أما بعد:
ف�إن اال�ش���تغال بالفقه يعترب من �أعظم الطاعات ،و�أف�ضل القربات ،و�أ�سمى الغايات؛
تتطل���ع �إلي���ه الهم���م العالي���ة النبيل���ة ،وتق�رص عن���ه النفو�س ال�ض���عيفة ال�س���قيمة؛ قال
ال�سِ ��� ُّيوطي(((رحمه اهلل" :فعلم الفقه بحوره زاخرة ،وريا�ض���ة نا��ض�رة ،وجنومه زاهرة،
و�أ�ص���وله ثابتة مقررة ،وفروعه ثابتة حمررة ،ال يفنى بكرثة الإنفاق كنزه ،وال يبلى على
طول الزمان عزه� ،أهله قوام الدين ،وقوامه ،وبهم ائتالفه ،وانتظامه"(((.
جاء عن معاوية بن �أبي �س���فيان ر�ض���ي اهلل عنهما قال :قال ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم" :من يرد اهلل به خرياً يفقهه يف الدين"(((.
((( ه���و :ج�ل�ال الدي���ن ،عبدالرحمن بن �أبي بكر بن حممد اخل�ضريي ال�سيُوط���ي ،كنيته� :أبو الف�ضل ،ولد �سنة (849هـ)،
فقي���ه �شافع���ي ،م�ش���ارك يف عل���وم �شتى ،من كتب���ه :الدر املنث���ور يف التف�سري بامل�أث���ور ،الإتقان يف علوم الق���ر�آن ،الأ�شباه
والنظائ���ر ،ت���ويف رحم���ه اهلل �سن���ة (911ه���ـ) ،بالقاهرة .ينظر :ح�س���ن املحا�ضرة يف تاري���خ م�صر والقاه���رة :ال�سيوطي
(� ،)339-335/1شذرات الذهب :عبداحلي بن �أحمد بن حممد العكري احلنبلي ،ال�شهـري بابن العماد (.)55-51/8
((( الأ�شباه والنظائر :ال�سيوطي� ،ص(.)3
ً
((( متفق عليه� :أخرجه:البخاري ( )3كتاب:العلم ( )13باب:من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين ،رقم (� ،)71ص (،)39
وم�سلم ( )12كتاب:الزكاة ( )33باب:النهي عن امل�س�ألة ،رقم (� ،)1037ص (.)398
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وي�أتي مو�ض���وع (الدِّ َية) من املو�ض���وعات الفقهية املهمة التي ال يخلو م�ؤلف فقهي
منها؛ لعظم �ش�أنها يف الق�ضاء وف�صل اخل�صومات؛ فاهلل-عز وجل-قد �أو�ضح الأحكام،
و�أب���ان ال�رشائع؛ ل�ص�ل�اح الب�رشية ق���ال تعال���ى :ﮃﭑﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ
ﭪ ﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮂ(((.
ف�أح���كام الديات عظيم���ة ،و�أثارها جلي���ة ،و�أهميتها ظاه���رة؛ ف�إن"مبنى الديات يف
ال�رشيع���ة على التفا�ض���ل يف احلرم���ة ،والتفاوت يف املرتب���ة؛ لأنه حق م���ايل يتفاوت
بال�صفات"(((.
والأ�ص���ل يف الدِّ َية من �أعظم م�سائلها؛ و�أولى ما يهتم به من �أحكامها؛ ملا يرتتب عليه
م���ن تقديرها؛ لذا اخرتت �أن يكون هذا البحث بعنوان�" :أ�ص���ول الديات ...درا�س���ة
فقهية".
وختام���اً« :اللهم رب جربائيل وميكائيل و�إ�رسافيل ،فاطر ال�س���موات والأر�ض ،عامل
الغيب وال�ش���هادة� ،أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ،اهدين ملا اختلف فيه
من احلق ب�إذنك� ،إنك تهدي من ت�شاء �إلى �رصاط م�ستقيم»(((.
وهذا �آوان ال�رشوع يف املق�صود ،ومن اهلل-جل وعال -ن�ستمد العون ،والتوفيق.
((( �سورة الن�ساء ،الآية (.)92
((( �أحكام القران :حممد بن عبداهلل املالكي ،ال�شهري بابن العربي (.)497/1
((( �أخرج���ه :م�سل���م )6( ،كت���اب� :ص�ل�اة امل�سافري���ن وق�صره���ا )26( ،ب���اب :الدع���اء يف �ص�ل�اة اللي���ل وقيام���ه ،رق���م(،)770
�ص(.)305-304
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الإطار النظري
�أو ًال� :أهمية البحث
ال يخفى على طالب العلم �أهمية هذا املو�ض���وع ،و�ص���لته الوثيقة بحياة النا�س ،ف�إن
كثرياً من اخل�صومات والنزاعات تنتهي �إلى طلب الدِّ َية ،والق�ضايا املتداولة يف املحاكم
خري �شاهد على هذا.
ولقد كان لهذا البحث مزايا عديدة ،ا�ستحوذت على اهتمامي �أذكر منها:
 -1من مقا�صد ال�رشيعة العظمى؛ و"املقا�ص���د �أرواح الأعمال"(((؛ �أن تتم املحافظة
على النف�س�-أو بع�ضها-من الهالك ،وحمايتها من ال�ضياع؛ ف�رشع اهلل تعالى الق�صا�ص،
والديات؛ قال تعال���ى :ﮃﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ ﮂ (((،
فالقيام بذلك يعني حماية النف�س ،و�صيانتها ،والتفريط فيه يعني هالكها؛ والإ�سالم قد
َّقدر هذه الديات ،وحددها ،ومل يرتكها وفقاً للأهواء ،والتع�سف.
� -2أن البحث يف مو�ضوع الديات من و�سائل حفظ حقوق العباد ،و�أموالهم؛ والتي
هي �أحد مقا�صد ال�رشيعة الإ�سالمية.
� -3أن معرفة الأ�ص���ل يف الدِّ َية؛ يرتتب عليه بيان مقدارها؛ وهذا الأمر من املتغريات
من حيث القيمة؛ وفقاً لتقدير الأ�صل يف الدِّ َية.
-4احلاجة املا�س���ة لإثراء املكتبات الإ�سالمية بالبحوث الفقهية املتخ�ص�صة يف جمال
الق�ضاء ،والفقه املقارن.
((( املوافقات� :إبراهـيم بن مو�سى بن حممد اللخمي ال�شاطبي (.)44/3
((( �سورة البقرة ،الآية (.)179
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ثانياً�:أهداف البحث
�أهم �أهداف البحث ما يلي:
-1الو�ص���ول �إل���ى احلكم الفقهي للأ�ص���ل يف الدِّ َية؛ مما ي�س���هم يف �إقامة العدل بني
النا�س بالق�سط؛ قال تعالى :ﮃﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﮂ ((( ،ق���ال الباجي( ((1رحم���ه اهلل�" :أمر اهلل تعالى
احلكام وغريهم باحلكم بالعدل ،والقيام بالق�س���ط يف ال�رساء ،وال�رضاء ،على الأولياء،
والأقرباء ،وعلى �أنف�سهم ،والآباء ،ولي�س لأحد �أن ينزع يف ذلك"(.((1
-1بيان اجلنايات املوجبة للدِّ َية.
�-2إي�ضاح �أو�صاف �أ�صول الديات ،وما يتعلق بها.
-3بيان تطور تقدير الدِّ َية يف الق�ضاء ال�سعودي.

ثالثاً�:أ�سباب اختيار مو�ضوع البحث.

من �أهم �أ�سباب اختيار مو�ضوع البحث ما يلي:
-4احلاجة ملعرفة الأ�ص���ل يف الدِّ َية ،وال�رضورة امللحة لتقديرها؛ وهو �أمر ال ي�ستغنى
عنه.
(((�سورة الن�ساء ،الآية (.)135
( ((1هو�:سليم���ان ب���ن خل���ف ب���ن �سعد التميمي البَاجي ،كنيت���ه� :أبو الوليد ،ولد �سنة (403هـ) ،فقي���ه مالكي� ،إمام املالكية
بالأندل����س� ،أ�ص���ويل� ،أدي���ب ،من كتبه:اال�ستيفاء يف �ش���رح املوط�أ� ،إحكام الف�صول يف �أحكام الأ�ص���ول� ،شرح املدونة ،فرق
الفقه���اء ،ت���ويف رحم���ه اهلل �سن���ة (474ه���ـ) .ينظر :الديب���اج امل ُ َذهـب يف معرفة �أعي���ان علماء املذهـ���ب� :إبراهـيم بن علي
ب���ن حمم���د املالكي ،ال�شهـري بابن فرحون ( ،)335-330/1رقم (� ،)239شج���رة النور الزكية يف طبقات املالكية :حممد
ب���ن حمم���د خمل���وف���� ،ص ( ،)121-120رقم ( ،)341ال�صِّ لة يف تاري���خ علماء الأندل�س :خلف بن عبد املل���ك بن ب َْ�ش ُكوَال
( ،)177-175/1رقم (.)453
( ((1ف�صول الأحكام وبيان ما م�ضى عليه العمل عند الفقهاء واحلكام:الباجي� ،ص(.)105
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-1املطالب املتكررة ب�رضورة �إعادة النظر يف مقدار الدِّ َية ال�رشعية اليوم.
�-2أن مو�ض���وع الدِّ َية له �صلة بالواقع الذي �أعاي�شه ،فقد َك َّو َن �أفراد قبيلتي �صندوقاً
جتمع في���ه الأموال من كل فرد بلغ الثامنة ع�رش من عم���ره ،فيدفع مبلغاً وقدره ()600
ريا ًال يف العام ،لغر�ض دفع الديات؛ لذا �أحببت اال�ستزادة من الفقه يف هذا املو�ضوع.
-3عظم الفائ���دة املرجوة من الكتابة؛ و�إن طرق مثل هذا املو�ض���وع ،والعناية به فيه
معونة على الرب ،والتقوى؛ قال تعالى :ﮃﯭﯮﯯﯰﮂ(.((1

رابعاً :م�شكلة البحث

�أر�س���ت ال�رشيعة الإ�س�ل�امية قواعد العدل يف املجتمع امل�س���لم على نحو فريد؛ قال
تعال���ى :ﮃﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﮂ (((1؛
وقال ع���ز �ش����أنه :ﮃﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﮂ( ،((1فالعدل "يف املجتمع امل�س���لم عميق اجلذور؛ لأنه منبثق
عن �رشيعة �إلهية ،لي�ست من �صنع فرد ،وال من �صنع فئة ،فهي مرب�أة من امليل مع الهوى،
�أو التعر�ض للخط�أ ،ال تظن بها الظنون"(.((1
وي�أتي مو�ض���وع (الدِّ َية) من الأولويات؛ لتحقيق العدل بني الأفراد؛ واحلاجة ما�س���ة
ملعرفة مقدار مبلغ الدِّ َية بني فرتة و�أخرى؛ ومن هذا املنطلق ف�إن ال�س����ؤال الرئي�س الذي
تتمثل فيه م�شكلة البحث هي( :ما الأ�صل يف الديات؟).
(� ((1سورة املائدة ،الآية (.)2
(� ((1سورة املائدة ،الآية (.)8
(� ((1سورة الن�ساء ،الآية (.)135
( ((1املجتمع امل�سلم كما يبنيه الإ�سالم يف الكتاب وال�سنة :حممد علي الها�شمي� ،ص(.)116
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خام�ساً :ت�سا�ؤالت البحث.
يتفرع من ال�س�ؤال الرئي�س للبحث ،الأ�سئلة الفرعية التالية:
�س( :)1ما اجلنايات املوجبة للدِّ َية؟
�س( :)2ما �أو�صاف الإبل يف الديات ،وما مقدار الواجب منها؟
�س( :)3ما �أ�سنان الإبل باعتبار نوع اجلناية؟
�س( :)4ما مقدار الواجب يف الدِّ َية من البقر ،والغنم؟ وما �أو�صافها؟
�س( :)5ما �أ�سنان البقر ،والغنم يف الدِّ َية باختالف نوع اجلناية؟
�س( :)6ما مقدار الواجب من الذهب ،والف�ضة يف الدِّ َية؟
�س( :)7ما �أو�صاف احللل الواجبة يف الدِّ َية؟
�س( :)8من �صاحب احلق يف اختيار جن�س الدِّ َية؟
�س( :)9ما حكم جمع �أكرث من جن�س يف الدِّ َية الواحدة؟
�س( :)10ما مراحل تطور تقدير الدِّ َية يف الق�ضاء ال�سعودي؟

�ساد�ساً :املنهج املتبع لكتابة البحث.

املق�صود باملنهجية يف البحث العلمي؛ هي ترتيب الأفكار ،واملعلومات؛ ترتيباً منطقياً

حتى ي�س���تفيد الباحث وغريه مما ُيكتب ،وي�ؤلف ،وقد اعتمدت على املنهج الو�ص���في،
وهو يعتمد على ذكر الأدلة ،والن�ص���و�ص ،ونتائج الدرا�س���ات ،والوثائق ،ذات ال�صلة
باملو�ضوع؛ لالعتماد عليها يف الو�صول �إلى الأحكام ،والر�ؤى التي يتبناها الباحث(.((1
و�سوف اتبع يف كتابة البحث القواعد العلمية املتعارف عليها ،وفيما يلي �أهم معاملها:
�أوليت عنايتي الفائقة بتوثيق املادة العلمية من م�ص���ادرها الأ�ص���يلة؛ ف�أ�ض���ع عالمة( ((1ينظر:مناهج البحث:غازي ح�سني عناية� ،ص(.)81-80
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مميزة عند النقل احلريف للن�صو�ص ،و�أو�ضح يف الهام�ش امل�صدر املنقول منه.
عن���د ذكر الآيات القر�آنية الكرمية� ،أو جزءاً منها؛ ف�إين �أذكر ا�س���م ال�س���ورة ،ورقمالآية.
عند ذكر الأحاديث النبوية ال�رشيف���ة� ،أو الآثار الكرمية؛ ف�إين �أقوم بتخريجها وفقالقواع���د العلمية املعت�ب�رة؛ و�إذا تكرر احلديث �أو الأثر؛ ف����إين اكتفي بتخريجه يف �أول
مو�ضع يرد فيه؛ وال �أ�شري لذلك يف مواطن تكراره رغبة يف االخت�صار.
عند ورود بع�ض الكلمات امل�ش���كلة يف البحث؛ ف�إين �أقوم ب�ضبط الكلمة امل�شكلة؛حتى ال يقع القارئ الكرمي يف اللب�س املحيل للمعنى.
 �أترج���م للأع�ل�ام الوارد ذكرهم يف ثناي���ا البحث؛ مكتفياً بنبذ ٍة ي�س�ي�رة عن ال َع َلماملرتجم له ،حتقق الغر�ض من �إيراد الرتجمة.
َ
 �أوليت الهوام�ش عناية خا�ص���ة؛ ملا لها من �أهمية ك�ب�رى يف خدمة البحث ،ولأنهاموطن التوثيق العلمي.
 ال �أذكر يف الهام�ش معلومات كاملة عن امل�صدر املنقول منه� ،سوى عنوان الكتاب،وا�س���م م�ؤلفه ،مقدماً عنوان الكتاب؛ مكتفياً مبا �أورده من معلومات �شاملة عن امل�صادر
واملراجع يف الفهر�س اخلا�ص بها.
 �إذا �ش���مل الهام����ش الواحد �أكرث من مرج���ع ،ف�إين �أقوم برتتيب املراجع ح�س���بحروف املعجم.
 �إذا ا�شرتك العنوان بني كتابني ،ف�إين �أذكر ا�سم امل�ؤلف دائماً؛ منعاً لاللتبا�س. االعتناء ب�ص���حة املكتوب ،و�س�ل�امته م���ن الناحية النحوي���ة ،والإمالئية ،ومراعاةح�سن تنا�سق الكالم ،ورقي �أ�سلوبه.
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 االعتن���اء بعالمات الرتقيم؛ حتى يكون البح���ث �أقرب �إلى الإتقان ،وليكون ذلكم�ساعداً للقارئ على فهم الن�صو�ص.
 حر�ص���ت على ُح�س���ن الإخراج الطباعي للبحث ،واالعتن���اء بخلوه من الأخطاءال ُّلغوية ،والطباعية ،وح�سن توزيع الفقرات ،واالهتمام بعناوين املباحث ،واملطالب.
 -اعتنيت بفهر�س امل�صادر واملراجع ،ورتبته على حروف املعجم.

متهيد
التعريف مبفردات العنوان

املطلب الأول :تعريف الأ�صل
�أو ًال :تعريف الأ�صل لغة(.((1

ت���دور معاين الأ�ص���ل لغ ًة حول الأ�س���ا�س ،وما يبنى عليه غريه ،ق���ال ابن فار�س
رحمه اهلل" :الهمزة ،وال�ص���اد ،والالم؛ ثالثة �أ�ص���ول متباعد بع�ضها من بع�ض� ،أحدها:
�أ�سا�س ال�شيء ،والثاين:احلية ،والثالث:ما كان من النهار بعد الع�شي"(.((1
فالأ�صل� :أ�سا�س ال�شيء؛ واجلمع �أ�صول؛ ومنه قوله تعالى :ﮃﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
(((1

( ((1ينظ���ر م���ادة (�أ�ص���ل) يف الكت���ب التالية:ت���اج اللغ���ة و�صح���اح العربية�:إ�سماعي���ل ب���ن حم���اد اجلوهـ���ري���� ،ص(،)45
العني:اخلليل بن �أحمد الفراهيدي� ،ص( ،)29القامو�س املحيط:حممد بن يعقوب الفريوز�آبادي� ،ص( ،)1242ل�سان
العرب:حممد بن مكرم بن علي بن �أحمد الأن�صاري ،ال�شهـري بابن َم ْن ُظور ( ،)154/1امل�صباح املنري�:أحمد بن حممد
الفيومي� ،ص(.)6
َ
ْ
( ((1هو� :أحمد بن فار�س بن زكريا بن حممد القزويني ،ال�شهري بابن فار�س ،كنيته� :أبو احل�سني ،ولد �سنة (329هـ) ،من
�أئم���ة اللغ���ة ،كان نحوياً على طريقة الكوفيني ،ا�شتهر بالكرم ،من كتبه :جممل اللغة ،ال�صاحبي ،حلية الفقهاء ،تويف
رحم���ه اهلل �سن���ة (395ه���ـ) ،بالري .ينظ���ر :بغية الوعاة يف طبق���ات اللغويني والنحاة :ال�سيوط���ي ( ،)353-352/1رقم:
( ،)680البلغة يف تاريخ �أئمة اللغة :الفريوز�آبادي� ،ص( ،)44رقم ،)50( :نزهة الألباء يف طبقات الأدباء :عبد الرحمن
بن حممد الأنباري� ،ص( ،)279-278رقم.)126( :
( ((1املقايي�س يف اللغة :بابن فار�س ( ،)109/1مادة (�أ�صل).
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ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﮂ �إبراهيم.((2(٢٤ :
والأ�صل�:أ�س���فل ال�ش���يء( ،((2وما يبنى عليه غريه( ،((2ف�أ�ص���ل ال�شجرة �سمي بذلك؛
البتناء فروعها عليه.
والأ�صل :ما ي�ستند وجود ذلك ال�شيء �إليه( ،((2وما يتفرع عليه ،كالأب بالن�سبة �إلى االبن(.((2

املطلب الثاين :تعريف الأ�صل ا�صطالح ًا
ال يخرج الأ�صل يف اال�صطالح عن معناه اللغوي؛ فيطلق الأ�صل ويراد به" :ما يبنى
عليه غريه"(.((2

�أو ًال :تعريف ال ِّد َية لغة(.((2

الدِّ َي���ة بالك�رس :حق القتيل( ،((2وجمعها ديات؛ يقال:ودى القاتل القتيل َيدِ يه دي ًة؛ �إذا
�أعطى وليه املال الذي هو بدل النف�س(.((2
ويقال :ا َّت َدى ويل القتيل� :أخذ الدِّ َية ،ومل يث�أر بقاتله(.((2

(� ((2سورة ابراهيم ,الآية (.)24
( ((2ينظر:القامو�س املحيط:الفريوز�آبادي �ص( ،)1242العني :الفراهيدي� ،ص( ،)29الكليات� :أيوب بن مو�سى الكفوي،
�ص(.)122
( ((2ينظر:الكليات :الكفوي� ،ص( ،)122امل�صباح املنري:الفيومي �ص(.)6
( ((2ينظر:امل�صباح املنري:الفيومي �ص(.)6
( ((2ينظر:الكليات :الكفوي� ،ص(.)122
( ((2التوقيف على مهمات التعاريف :حممد عبدالرو�ؤف املناوي� ،ص(.)69
( ((2ينظ���ر م���ادة (ودي) يف الكت���ب التالية:ت���اج اللغ���ة و�صح���اح العربية:اجلوهـ���ري���� ،ص( ،)1132-1131الع�ي�ن :الفراهي���دي،
����ص( ،)1043القامو����س املحي���ط :الفريوز�آب���ادي���� ،ص( ،)1729ل�س���ان العرب:اب���ن َم ْن ُظ���ور ( ،)261-258/15امل�صب���اح املن�ي�ر:
الفيومي� ،ص( ،)251-250املعجم الو�سيط�:إبراهيم م�صطفى و�آخرون ( ،)1022/2املقايي�س يف اللغة:ابن فار�س (.)98-97/6
( ((2ينظر:ل�س���ان العرب:ابن منظور ( ،)258/15القامو�س املحيط :الفريوز �آبادي� ،ص( ،)1729امل�صباح املنري:الفيومي،
�ص(.)250
( ((2ينظر:امل�صباح املنري:الفيومي� ،ص(.)250
( ((2ينظر�:أ�سا�س البالغة:حممود بن عمر الزخم�شري� ،ص( ،)670املعجم الو�سيط.)1022/2( :
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ثانياً :تعريف ال ِّد َية �أ�صطالحاً.
�أو ًال :تعريف ال ِّد َية عند احلنفية.

�أطلق فقهاء احلنفية ال ِّد َية على بدل النف�س( ،((3والظاهر من ذلك �أن ال ِّد َية تكون خمت�صة
بب����دل النف�س ،مع �أن فقهاء احلنفية-رحمهم اهلل-يذكرون يف مباحث ال ِّد َية �أنها تكون يف
�أطراف الإن�س����ان؛ فنلحظ �أن هذا التعريف لي�س بدقيق الخت�صا�صه ببدل دون غريه ،ولعل
فقهاء احلنفية رحمهم اهلل عرفوا ال ِّد َية بهذا التعريف؛ ليفرقوا بني ال ِّد َية ،والأر�ش(.((3
قال ابن جنيم( ((3رحمه اهلل" :-و�أما معناها �رشعاً فالدِّ َية عبارة عما ي�ؤدى ،وقد �ص���ار
هذا اال�سم علماً على بدل النفو�س دون غريها ،وهو الأر�ش"(.((3
وعرفت الدِّ َية ب�أنها" :ا�سم ل�ضمان جتب مبقابلة الآدمي� ،أو طرف منه"(.((3

ثاني ًا :تعريف ال ِّد َية عند املالكية.

عرف���ت ب�أنها" :مقدار معلوم من املال على عاقل���ة القاتل يف اخلط�أ ،وعليه يف العمد
ب�سبب قتل �آدمي حر مع�صوم ،ولو بالن�سبة لقاتله عو�ضاً عن دمه"(.((3
( ((3ينظر:االختي���ار لتعلي���ل املختار:عب���داهلل ب���ن حممود املو�صل���ي ( ،)44/5البناي���ة يف �شرح الهداية:حمم���ود بن �أحمد
العين���ي ( ،)160/13تب�ي�ن احلقائ���ق �ش���رح كن���ز الدقائق:فخ���ر الدي���ن عثم���ان الزيلع���ي( ،)266/7البح���ر الرائق �شرح
كن���ز الدقائ���ق :زي���ن الدي���ن ب���ن �إبراهـي���م بن حمم���د ،ال�شهـري باب���ن جني���م ( ،)372/8نتائ���ج الأفكار يف ك�ش���ف الرموز
والأ�سرار�:شم����س الدي���ن �أحم���د بن قودر ( ،)271/10جمم���ع الأنهر يف �شرح ملتقى الأبحر:عب���د الرحمن بن �سليمان
�شيخ زاده� ،ص(.)659
( ((3الأر����ش� :أن يق���وم املبي���ع وهو �سامل من العيب ثم يقوم وبه العيب ثم يعرف التفاوت بني القيمتني ،فريجع امل�شرتي
على البائع بح�صته من الثمن .ينظر :تبيني احلقائق :الزيلعي (.)34/4
( ((3هو :زين الدين بن �إبراهيم بن حممد احلنفي ،ال�شهري بابن نجُ َ يْم ،ولد �سنة (926هـ) ،بالقاهرة ،فقيه حنفي� ،أفتى،
و َد َّر����س يف حي���اة �أ�شياخ���ه ،وانتف���ع به خالئق ،من كتب���ه :البحر الرائق �شرح كن���ز الدقائق ،الأ�شب���اه والنظائر ،الفوائد
ال َّزيني���ة ،ت���ويف رحم���ه اهلل �سنة (970ه���ـ) .ينظر� :ش���ذرات الذهب :ابن العم���اد ( ،)523/10الكواك���ب ال�سائرة مبناقب
�أعيان املائة العا�شرة :جنم الدين حممد بن حممد الغزي (.)149-148/3
( ((3البحر الرائق :ابن جنيم (.)75/9
( ((3البناية يف �شرح الهداية:حممود بن �أحمد العيني (.)160/13
( ((3الفواكه الدواين�:أحمد بن غنيم بن �سامل النفراوي (.)203/2
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وهذا تعريف غري جامع؛ لأن فيه �إغفا ًال للدِّ َية �إذا كانت ملا دون النف�س من الأع�ضاء.
وعرف���ت ب�أنه���ا" :م���ال يجب بقتل �آدم���ي حر عن دم���ه� ،أو بجرحه ،مق���د ٌر �رشعاً ال
باالجتهاد"(.((3
فقول���ه يف التعريف "بقتل �آدمي حر"  :يخرج غري الآدمي كقتل فر�س ،ونحوه ،وما
يجب بقتل ذي رق من قيمته.
وقوله يف التعريف "ال باالجتهاد"  :يخرج احلكومة ،وهي الأر�ش غري املقدر �رشعاً,
باالعتداء على ما هو دون النف�س.

ثالث ًا :تعريف ال ِّد َية عند ال�شافعية.

عرفت ب�أنها" :املال الواجب بجناية على احلر يف النف�س� ،أو فيما دونها"(.((3
وهذا التعريف يبني �أن الدِّ َية ت�ش���مل اجلناية على النف�س ،واجلناية على مادونها؛ ومل
يو�ضح التعريف ملن تكون الدِّ َية؛ وكما �أن التعريف قيد الدِّ َية باالعتداء على احلر فقط؛
و�أخرجت اجلناية على غريه.

رابع ًا :تعريف ال ِّد َية عند احلنابلة.

عرفت الدِّ َية ب�أنها" :املال امل�ؤدى �إلى جمني عليه� ،أو وليه؛ ب�سبب جناية"(.((3
وهذا التعريف �أمت���از ببيان من ت�ؤدى له الدِّ َية؛ ولكنه �أغفل نوع اجلناية هل هي على

( ((3مواه���ب اجللي���ل ل�ش���رح خمت�ص���ر خلي���ل :حممد بن حمم���د بن عب���د الرحمن املغرب���ي ،ال�شهـري باحلط���اب الرعيني
().257/6
( ((3ينظر :زاد املحتاج ب�شرح املنهاج :عبد اهلل بن ح�سن الكوهجي ( ،)76/4كفاية الأخيار حلل غاية االخت�صار:لأبي بكر
بن حممد احل�سيني احل�صيني ( ،)165/1فتح الوهاب ب�شرح منهج الطالب:زكريا الأن�صاري (.)137/1
( ((3ينظر�:شرح الزرك�شي على خمت�صر اخلرقي:حممد بن عبد اهلل الزرك�شي ( ،)116/6ك�شاف القناع عن منت الإقناع:من�صور
البهوتي ( ،)5/6املبدع �شرح املقنع� :إبراهـيم بن حممد القد�سي ،ال�شهـري بابن مفلح ( ،)327/8منتهى الإرادات :حممد بن
�أحمد الفتوحي ( ،)421/2هداية الراغب ل�شرح عمدة الطالب:عثمان �أحمد البخدي �ص( ،)522التنقيح امل�شبع يف حترير
�أحكام املقنع:على بن �سليمان املرداوي �ص( ،)359الرو�ض املربع ب�شرح زاد امل�ستقنع:من�صور البهوتي �ص(.)492
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النف�س فقط� ،أم على ما دونها �أي�ضاَ.

التعريف املختار:

ومن خالل ما �س���بق من تعريفات الفقهاء-رحمهم اهلل-للدِّ َية؛ فيمكن تعريفها ب�أنها:
املال الواجب للمجني عليه� ،أو وليه يف اجلناية على النف�س ،وما دونها.
والدية �إذا �أطلقت فرياد بها الدية الكاملة؛ قال عبداهلل الب�س���ام رحمه اهلل " :والدية �إذا
�أطلقت يراد بها الدية الكاملة"(.((3

الد َية ،واجلنايات املوجبة لها
املبحث الأول :م�شروعية ِّ
الد َية
املطلب الأول:م�شروعية ِّ
الأ�صل يف م�رشوعية الدِّ َية الكتاب ،وال�سنة ،والإجماع.

�أو ًال :من القران الكرمي
قال جل ثنا�ؤه :ﮃﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡﭢﭣ ﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮂ (.((4
(((4
وج���ه الداللة�:أن الآية الكرمية �رصيحة يف م�رشوعية الدِّ َية؛ وقد و�ص���ف القرطبي
( ((3تو�ضيح الأحكام من بلوغ املرام :عبداهلل الب�سام (.)209/5
(� ((4سورة الن�ساء ،الآية (.)92
َ
( ((4ه���و :حمم���د ب���ن �أحم���د ب���ن �أبي بك���ر بن ف��� ْرح الأن�ص���اري الأندل�س���ي ،كنيته�:أب���و عبداهلل ،فقي���ه مالك���ي ،مف�سر ،من
كتبه:الكتاب الأ�سنى يف �شرح �أ�سماء اهلل احل�سنى ،التذكار يف ف�ضل الأذكار ،تويف رحمه اهلل �سنة (671هـ) .ينظر:الديباج
املذهب:ابن فرحون ( ،)288-287/2رقم (� ،)547شذرات الذهب:ابن العماد (.)585-584/7
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رحم���ه اهلل هذه الآي���ة ب�أنها من �أمهات الأح���كام ،وقال" :و�إمنا يف الآي���ة وجوب الدِّ َية
مطلقاً"(.((4

ثانياً :ال�س ّنة املطهرة
الأحاديث من ال�سنة املطهرة على م�رشوعية الدِّ َية عديدة ,ومنها:
 -1ما جاء يف كتاب عمرو بن حزم( ((4ر�ض���ي اهلل عنه�" :أن يف النف�س الدِّ َية مائة من
الإبل"(.((4
-2عن عبداهلل بن عمرو بن العا�رص�ض���ي اهلل عنه�أن ر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم قال:
"�أال و�إن قتيل اخلط�أ �ش���به العمد ما كان بال�س���وط ،والع�ص���ا؛ مائة من الإبل �أربعون يف
بطونها �أوالدها"(.((4
�-3أن عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه قام خطيباً فقال�" :أال �إن الإبل قد غلت؛ ففر�ضها
على �أهل الذهب �ألف دينار ،وعلى �أهل الورق اثني ع�رش �ألفاً ،وعلى �أهل البقر مائتي
( ((4اجلامع لأحكام القران :القرطبي (.)315/5
( ((4هو:عم���رو ب���ن ح���زم بن زيد اخلزرجي ،يكن���ى �أبا ال�ضحاك� ،أول م�شاه���ده اخلندق ،وا�ستعمل���ه النبي�-صلى اهلل عليه
و�سلم-على �أهل جنران ،تويف-ر�ضي اهلل عنه� -سنة()51؛ وقيل غري ذلك .ينظر:اال�ستيعاب يف معرفة الأ�صحاب:ابن
عبدالرب� ،ص( ،)500رقم( ،)1772الإ�صابة يف معرفة ال�صحابة:ابن حجر� ،ص( ،)967رقم (.)6633
(� ((4أخرج���ه :الن�سائ���ي)45( ،كتاب:الق�سامة)47( ،باب:ذكر حديث عمرو بن ح���زم يف العقول واختالف الناقلني له ,رقم
(���� ،)4853ص( ،)501ومال���ك يف املوط����أ)43( ,كتاب:العق���ول)1( ،باب:ذك���ر العقول ،رق���م (���� ،)1639ص( ،)651والإمام
�أحم���د يف م�سن���ده ( ،)217/2ق���ال ابن عبد الرب رحمه اهلل يف"التمهيد"(":)338/17ال خالف عن مالك يف �إر�سال هذا
احلدي���ث به���ذا الإ�سن���اد؛ هذا كتاب م�شهور عند �أه���ل ال�سري ،معروف ما فيه عند �أهل العل���م معرفة ت�ستغني ب�شهرتها
ع���ن الإ�سن���اد؛ لأن���ه �أ�شبه املتواتر يف جميئه؛ لتلقي النا�س �إياه بالقبول واملعرفة" ،وقال عنه العالمة /الألباين رحمه
اهلل يف كتابه"�إرواء الغليل"( ،)300/7رقم (�":)2243صحيح ،وهو مر�سل �صحيح الإ�سناد".
(� ((4أخرجه :الن�سائي)45( ،كتاب:الق�سامة)34( ،باب:ذكر االختالف على خالد احلذاء ،رقم(� ،)4793ص( ،)496قال ابن
القطان يف كتابه (بيان الوهم والإيهام) ( ،)409/5برقم (":)2576هو حديث �صحيح من رواية عبداهلل بن عمرو بن
العا�ص ،وال ي�ضره االختالف الذي وقع فيه"؛ واحلديث �صححه العالمة/الألباين رحمه اهلل  .ينظر� :صحيح �سنن
الن�سائي :الألباين� ،ص(.)296
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بقرة ،وعلى �أهل ال�شاء �ألفي �شاة ،وعلى �أهل احللل مائتي حلة"(.((4

ثالثاً :الإجماع
�أجمعت الأمة على م�رشوعية الدِّ َية ،ومن ن�صو�ص الفقهاء رحمهم اهلل ما يلي:
 -1قال ابن ُقدا َمة( ((4رحمه اهلل�" :أجمع �أهل العلم على �أن الإبل �أ�صل يف الدِّ َية ،و�أن
دية احلر امل�سلم مائة من الإبل"(.((4
 -2قال ابن املنذر( ((4رحمه اهلل" :و�أجمعوا على �أن دية الرجل مائة من الإبل"(.((5
 -3قال ابن حزم( ((5رحمه اهلل" :و�أي�ض���اً فقد �ص���ح �أن الإجماع متيقن على �أن الدِّ َية
تكون من الإبل ،واختلفوا يف هل تكون من غري ذلك"(.((5
(� ((4أخرجه�:أب���وداود)38( ،كتاب:الدي���ات)16( ،باب:ال ِّد َي���ة كم ه���ي ،رقم(� ،)4542ص( ،)497واحلدي���ث ح�سنه العالمة/
الألباين رحمه اهلل .ينظر�:إراواء الغليل ( ،)305/7رقم (.)2247
( ((4هو:موف���ق الدي���ن ،عب���داهلل ب���ن �أحم���د بن حمم���د بن ُقدامَ���ة املقد�س���ي ،كنيته�:أبو حمم���د ،ولد �سنة (541ه���ـ) ،فقيه
حنبلي ،من كتبه:املغني ،املقنع ،الكايف ،ذم الو�سوا�س ،تويف رحمه اهلل �سنة (620هـ) ،بدم�شق .ينظر:الذيل على طبقات
احلنابلة:اب���ن رج���ب ( ،)298-281/3رق���م (� ،)300س�ي�ر �أعالم النبالء:الذهب���ي( ،)173-165/22رق���م (� ،)112شذرات
الذهب:ابن العماد (.)163-155/7
( ((4املغني:ابن قدامة (.)6/12
( ((4هو:حمم���د ب���ن �إبراهي���م بن املنذر الني�سابوري ،ال�شهري بابن املنذر ،كنيته�:أب���و بكر ،ولد �سنة (242هـ) ،فقيه �شافعي،
حم ��دث ،نزي ��ل مك ��ة ،م ��ن كتبه:املب�س ��وط ،الإجم ��اع ،الإ�ش ��راف يف اخت�ل�اف العلم ��اء ،ت ��ويف رحم ��ه اهلل �سن ��ة (318هـ).
ينظر�:س�ي�ر �أعالم النب�ل�اء :الذهبي ( ،)492-490/14رق���م ( ،)275طبقات ال�شافعية الكربى:اب���ن ال�سبكي (-102/3
 ،)108رقم (.)118
( ((5الإجماع :ابن املنذر� ،ص(.)116
( ((5هو:علي بن �أحمد بن �سعيد بن حزم الفار�سي الأ�صل ،الأندل�سي ،كنيته�:أبو حممد ،و�شهرته:ابن حزم ،ولد بقرطبة
�سن���ة (384ه���ـ) ،م���ن �أئم���ة الفق���ه الظاه���ري� ،صاحب امل�صنف���ات ،من كتبه:املحل���ى ،الف�ص���ل يف امللل والأه���واء والنحل،
جمهرة الأن�ساب ،تويف رحمه اهلل �سنة (456هـ) .ينظر�:سري �أعالم النبالء:الذهبي( ،)212-184/18رقم (� ،)99شذرات
الذهب:ابن العماد (.)242-239/5
( ((5املحلى بالآثار:ابن حزم (.)389/10
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للد َية
املطلب الثاين :اجلنايات املوجبة ِّ
�إن و�ض���ع ال�ضوابط العامة للم�سائل الفقهية يعد �أمراً مهماً؛ ي�ساعد الفقيه على �ضبط
امل�س���ائل؛ و�إتقان فروعها؛ قال ابن رجب( ((5رحمه اهلل وهو يتحدث عن �أهمية القواعد
الفقهية" :فهذه قواعد مهمة ،وفوائد جمة ،ت�ض���بط للفقيه �أ�صول املذهب ،وتطلعه من
م�آخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب ،وتنظم له منثور امل�س���ائل يف �سلك واحد ،وتقيد
له ال�شوارد ،وتقرب عليه كل متباعد"(.((5
ولق���د حاول بع����ض الفقهاء-رحمهم اهلل-ح�رص اجلنايات التي ت����ؤدي �إلى وجوب
الدِّ َية(((5؛ قال ا َحل َّجاوِ ي( ((5رحمه اهلل" :كل من �أتلف �إن�ساناً م�سلماً� ،أو ذمياً؛ �أو م�ست�أمناً،
�أو مهادناً ،مببا�رشة� ،أو �س���بب؛ عمداً� ،أو خط�أ� ،أو �شبه عمد؛ لزمته ديته� ،إما يف ماله� ،أو
على عاقلته"(.((5
قال الناظم(:((5
( ((5ه���و :زي���ن الدي���ن ،عبدالرحمن بن �أحمد بن عبدالرحمن البغدادي ،املعروف بابن رجب ،كنيته� :أبو الفرج ،ولد �سنة
(736ه���ـ) ،فقي���ه حنبلي ،حمدث ،من كتبه :ذي���ل طبقات احلنابلة ،القواعد الفقهية ،لطائ���ف املعارف ،اخلواتيم ،تويف
رحم���ه اهلل �سن���ة (795ه���ـ) ،بدم�شق .ينظر :اجلوهر امل َن َّ�ضد يف طبقات مت�أخ���ري �أ�صحاب �أحمد :يو�سف بن احل�سن بن
عب���د الهـ���ادي احلنبل���ي ،ال�شهـري باب���ن املَبرْ ِ د � ،ص ( ،)53-46رق���م ( ،)57ال�سحب الوابلة ال�سـح���ب الوابلة على �ضرائح
احلنابلة :حممد بن عبداهلل بن حميد النجدي املكي ،ال�شهـري بابن حميد ( ،)476-474/2رقم (.)296
( ((5تقرير القواعد وحترير الفوائد:ابن رجب (.)4/1
( ((5ينظر:املب���دع �ش���رح املقنع:اب���ن مفل���ح ( ،)283/8ك�ش���اف القن���اع ع���ن م�ت�ن الإقناع:من�ص���ور البهوت���ي ( ،)5/6منته���ى
الإرادات :الفتوحي ( ،)421/2هداية الراغب ل�شرح عمدة الطالب:عثمان بن �أحمد النجدي (.)753/2
( ((5ه���و� :ش���رف الدي���ن ،مو�س���ى بن �أحمد ب���ن مو�سى بن �س���امل ا َ
حلجَّ ا ِوي املقد�س���ي ،كنيته�:أبو ال َّنجا ،ول���د �سنة (895هـ)،
فقي���ه حنبل���ي� ،أ�صويل ،من كتبه:زاد امل�ستقنع يف اخت�صار املقنع ،حا�شية التنقيح ،حا�شية على الفروع ،منظومة الآداب
ال�شرعية ،تويف رحمه اهلل �سنة (968هـ) .ينظر :ت�سهيل ال�سابلة ملريد معرفة احلنابلة�:صالح بن عبدالعزيز العثيمني
( ،)1526-1524/4رقم ( ،)2590ال�سحب الوابلة  :ابن حميد( ،)1136-1134/3رقم (.)767
( ((5الإقناع لطالب االنتفاع:احلجاوي (.)139/4
( ((5ينظر:عقد الفرائد خمت�صر نظم ابن عبد القوى:عبدالعزيز بن حمد بن نا�صر بن معمر� ،ص()202
114
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من �أتلف املع�صوم �إن�س ًا مبا�شر ًا
فخذ ديـة املقتول �أو ع�ضـوه من

وذا �ســبب يف �سـهوة �أو تـعمـد
املحل كما ي�أتي بتف�صيل مق�صد

من �أتلف الإن�ســـان �أو ت�سببا
عقال يخ�صـه يحــل واخلطــا

يف هلـــكه تعــمد ًا ف�أوجــبا
و�شبه عمد ف�أحكمن بال خطا

وقال الآخر(:((5

فمجمل اجلنايات املوجبة للدِّ َية هي:
 -1القتل العمد :ف�إذا �س���قط الق�صا�ص وجبت الدِّ َية ،والدِّ َية هنا هي العقوبة البديلة
الأولى لعقوبة الق�صا�ص ,و�سقوط الق�صا�ص يكون يف جملة �أحوال منها(:((6
�أ -جناية ال�صبي �أو املجنون.
ب -جناية الأ�صول �إلى فروعهم �إذا �سقط القود.
ج� -إذا عفى ويل الأمر ,قاجلل �ش����أنه :ﮃﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮂ(.((6
وتكون الدِّ َية عند احلنفية يف العمد يف حالتني(:((6
�أ) متكن ال�شبهة.
ب) الر�ضا من الطرفني.
 )2القت���ل �ش���بة العمد :فهذا ال ق�ص���ا�ص فيه بل يوجد الدِّ َي���ة ،واملالكية ال يرون هذا
( ((5ينظر:نيل املراد بنظم منت الزاد�:سعد بن حمد بن عتيق� ،ص(.)215
ً
( ((6ينظ���ر :ال ِّد َي���ة يف ال�شريعة الإ�سالمية�:أحمد فتحي بهن�سي���� ،ص( ،)41الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي مقارنا بالقانون
الو�ضعي:عبدالقادر عودة (.)261/2
(� ((6سورة البقرة ,الآية (.)178
( ((6ينظر:تب�ي�ن احلقائ���ق �شرح كنز الدقائق :الزيلعي ( ،)126/6نتائج الأفكار يف ك�شف الرموز والأ�سرار�:أحمد بن قودر
(.)271/10
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النوع من القتل؛ فعندهم القتل �إما عمد� ،أو خطا(.((6
 )3القتل اخلط�أ :ويلحق به اجلناية التي جتري جمرى اخلط�أ(((6؛ كنائم ينقلب يف نومه
على �أخر فيقتله ،ويلحق به�-أي�ضاً-اجلناية بالت�سبب نحو من يحفر حفرة؛ فيقع بها �أخر
فيموت.
� )4أم���ا العقوب���ة �إذا كانت مل���ا دون النف�س ,فالدِّ َية تكون عقوبة بديلة للق�ص���ا�ص يف
العمد ,وعقوبة �أ�صلية يف اجلناية �شبة العمد.
قال عبد اهلل الب�س���ام رحمه اهلل ":والدِّ َية عقوبة مالية حتل حمل الق�صا�ص �إذا �سقط،
�أو امتنع ل�س���بب من الأ�سباب ال�سقوط �أو االمتناع هذا �إذا كانت اجلناية عمداً ،وتكون
الدِّ َية عقوبة �أ�ص���لية �إذا كانت اجلناية �شبه عمد �أو خط�أ� ,سواء كانت على النف�س �أو فيما
دون النف�س"(.((6

املبحث الثاين� :أ�صول الديات ،و�أو�صافها
املطلب الأول� :أ�صول الديات
تناول الفقهاء رحمهم اهلل �أ�صول الديات باالهتمام ،والعناية؛ وذلك ملا لهذا املو�ضوع
م���ن �أهمية عظم���ى ،ويلحظ الناظ���ر يف كت���ب الفقهاءرحمهم اهلل �أن �أ�ص���ول الديات
حم�ص���ورة يف �أجنا�س �س���تة( :الإبل ،والبقر ،والغنم ،والذهب ،والف�ض���ة ،واحللل)؛
واتفق الفقهاء رحمهم الله�أن الإبل �أ�ص���ل من �أ�ص���ول الدي���ات( ،((6ووقع اخلالف يف
( ((6ينظر:الفواكة الدواين :النفراوي ( ،)204-203/2الكايف يف فقة �أهل املدينة املالكي:ابن عبد الرب� ،ص(.)1108
( ((6ينظر:املبدع �شرح املقنع:ابن مفلح (.)284/8
( ((6تو�ضيح الأحكام من بلوغ املرام :عبداهلل الب�سام (.)209/5
( ((6ينظر :الإجماع:ابن املنذر� ،ص( ،)116املحلى بالآثار :ابن حزم ( ،)389/1املغني :ابن قدامة (.)6/12
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غريها.

�آراء الفقهاء يف �أ�صول الديات:
القول الأول� :أن الإبل هي الأ�صل يف ال ِّد َية فقط.

وقال به ال�ش���افعي رحمه اهلل يف اجلديد( ،((6( ((6ورواية ع���ن الإمام �أحمد( ((6رحمه
اهلل ،وهي اختيار ابن قدامة( ((7رحمه اهلل.
وقول ابن حزم( ((7رحمه اهلل.
واختيار ال�شيخ العالمة /حممد بن �إبراهيم(((7( ((7رحمه اهلل ،وال�شيخ عبد الرحمن
ال�سعدي( ((7( ((7رحمه اهلل.
( ((6اجلديد يف املذهب عند الإمام ال�شافعي هو:ما قاله الإمام ال�شافعي مب�صر� ،أي بعد دخولها� ،أو ما ا�ستقر ر�أيه عليه فيها،
و�إن كان قد قاله بالعراق �إال يف موا�ضع .ينظر:م�صطلحات املذاهب الفقهية:مرمي حممد �صالح الظفريي� ،ص(.)253
( ((6ينظر:الأم:ال�شافع���ي ( ،)101/5رو�ض���ة الطالبني وعم���دة املفتني :الن���ووي ( ،)262-261/9زاد املحتاج ب�شرح املنهاج:
عب���داهلل ب���ن ح�س���ن الكوهج���ي ( ،)76/كفاية الأخيار يف حل غاي���ة االخت�صار:لأبي بكر بن حمم���د احل�سيني احل�صني
( ،)166/1املهذب:ال�شريازي (.)196/2
( ((6ينظر:الإف�صاح عن معاين ال�صحاح :يحي بن حممد بن هبرية ( ،)381/2الإن�صاف:املرداوي ( ،)45/10الفروع:ابن
مفلح ( ،)16/6املحرر يف الفقه:ملجد الدين �أبي الربكات (.)145/2
( ((7ينظر:املغني:ابن قدامة (.)12/6
( ((7ينظر:املحلى بالآثار:ابن حزم (.)388/10
( ((7هو:حمم���د ب���ن �إبراهي���م ب���ن عبداللطيف �آل ال�شيخ ،ول���د �سنة (1311ه���ـ) ،بالريا�ض ،فقيه ،م�ش���ارك يف عدة علوم ،عني
مفتياً للمملكة العربية ال�سعودية ،ثم رئي�ساً للق�ضاة ،فرئي�ساً للجامعة الإ�سالمية ،من كتبه:حتكيم القوانني ،جمموعة
م���ن �أحادي���ث الأح���كام ،ول���ه جمموعة من الفتاوى ،ت���ويف رحمه اهلل �سن���ة (1389ه���ـ) .ينظر:الأعالم:الزركلي (-306/5
 ،)307علماء جند خالل ثمانية قرون:الب�سام ( ،)263-242/1رقم ( ،)7معجم امل�ؤلفني:كحاله ( ،)32/3رقم (.)11477
( ((7ينظر:فت���اوي ور�سائ���ل �سماح���ة ال�شي���خ حمم���د ب���ن �إبراهي���م �آل ال�شيخ:جم���ع /حمم���د ب���ن عب���د الرحمن ب���ن قا�سم
(.)33-328/11
( ((7هو:عبدالرحم���ن ب���ن نا�ص���ر بن عبداهلل ال�سع���دي التميمي ،املعروف بابن �سعدي ،ولد �سن���ة (1307هـ) ،فقيه حنبلي،
مف�س���ر ،واع���ظ ،م���ن كتبه:القول ال�سديد يف مقا�صد التوحيد ،تي�سري الك���رمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان ،تو�ضيح
الكافية ال�شافية ،تويف رحمه اهلل �سنة (1376هـ) .ينظر�:أ�شهر �أئمة الدعوة خالل قرنني�:إبراهيم الفار�س� ،ص (-53
 ،)55رقم ( ،)10علماء جند خالل ثمانية قرون:الب�سام ( ،)253-218/3رقم ( ،)321م�شاهري علماء جند وغريهم�:آل
ال�شيخ� ،ص (.)256
( ((7ينظر:املختارات اجللية:عبد الرحمن ال�سعدي� ،ص (.)116
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ونلحظ الفرق بني مذهب ال�شافعي يف اجلديد ،وبني الرواية يف مذهب �أحمد؛ فهما
و�إن كانا يتفقان على �أن الإبل �أ�صل ال غري �إال �أن الإمام ال�شافعي يف مذهبه اجلديد يرى
يف غري الإب���ل �أن ت�ؤخذ قيمة الإبل من الدراهم والدنان�ي�ر بالغة ما بلغت ،يقول الإمام
ال�شافعي" :ولكن الأ�صل كما و�صفت ف�إذا �أعوز فالقيمة قيمة ما ال يوجد مما وجب على
�صاحبه ،ولي�س ذلك �إال من الدنانري والدراهم"(.((7
و�أما الرواية التي يف مذهب �أحمد فغري الإبل ت�ؤخذ قيمة الإبل من الأ�صناف الأخرى
�سواء البقر� ،أو الغنم� ،أو الذهب� ،أو الف�ضة� ،أو احللل(.((7
وعل���ى هذ القول فمن وجبت عليه الدِّ َية متى قدر عل���ى الإبل ال يجزئه غريها ،و�إن
عجز عنها انتقل �إلى ما �شاء من الأ�صناف الأخرى(.((7

اال�ستدالل:
�أو ًال:ال�سنة املطهرة

ﮃﭚﭛﭜ

الق���ر�آن الكرمي عند ذكر الديات جاء ب�ص���ورة جمملة ،ق���ال تعالى:
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﮂ (((7؛ ولي�س���ت لفظة الدِّ َية
من الألفاظ التي لها مقدار يف اللغة ،فال بد من الرجوع �إلى ن�صو�ص ال�رشع ،فجاءت
ال�س���نة كا�ش���فة ومو�ضحة ملا يف القر�آن؛ فمما جاء يف ال�س���نة مما ي�ؤيد �أن الإبل �أ�صل يف
الديات:
 -1حدي���ث عمرو بن حزم ر�ض���ي اهلل عنه" :يف النف�س الدِّ َية مائ���ة من الإبل"؛ قال
( ((7الأم :ال�شافعي (.)101/5
( ((7ينظر:الإف�صاح عن معاين ال�صحاح :ابن هبرية (.)381/2
( ((7ينظر�:شرح الزرك�شي على خمت�صر اخلرقي:الزرك�شي (.)121/6
(� ((7سورة الن�ساء ،الآية (.)92
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ال�شوكاين( ((8رحمه اهلل" :واالقت�صار على هذا النوع يدل على �أنه الأ�صل يف الوجوب،
وبقية الأ�صناف كانت م�صاحلة ال تقديراً �رشعياً"(.((8
� -2أن عم���ر بن اخلطاب ر�ض���ي اهلل عن���ه قام خطيباً فق���ال�" :أال �إن الإبل قد غلت؛
ففر�ض���ها على �أهل الذهب �ألف دينار ،وعلى �أهل ال���ورق( ((8اثني ع�رش �ألفاً ،وعلى
�أهل البقر مائتي بقرة ،وعلى �أهل ال�شاء �ألفي �شاة ،وعلى �أهل احللل مائتي حلة"؛ فدل
الأث���ر يف قوله�( :أال �إن الإبل قد غلت) على �أن الدِّ َية ت�ؤخذ من الإبل فهي �أ�ص���ل يف
الديات.
� -3أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال�" :أال و�إن قتيل اخلط�أ �شبه العمد ما كان بال�سوط
والع�صا مائة من الإبل �أربعون يف بطونها �أوالدها".
 -4عن عمرو بن �شعيب( ((8عن �أبيه( ((8عن جده( ((8قال :ق�ضى ر�سول اهلل �صلى اهلل
( ((8هو:حمم���د ب���ن عل���ي ب���ن حممد ال�ش���وكاين ال�صنع���اين ،كنيته�:أبو عب���داهلل ،ولد �سن���ة (1173هـ) ،يف هج���رة َ�شوْكان
باليم���ن ،فقي���ه جمته���د ،من كب���ار علماء اليم���ن ،تولى ق�ض���اء �صنعاء �سن���ة (1229هـ) ،م���ن كتبه:نيل الأوط���ار ،الدرر
البهي���ة يف امل�سائ���ل الفقهية ،البدر الطال���ع مبحا�سن من بعد القرن ال�سابع ،تويف رحمه اهلل �سنة (1250هـ) ،ب�صنعاء.
ينظر:الأعالم:الزركل���ي ( ،)298/6الب���در الطالع:ال�ش���وكاين���� ،ص ( ،)742-732رق���م ( ،)482معج ��م امل�ؤلفني:كحاله
( ،)542-541/3رقم (.)14896
( ((8نيل الأوطار �شرح منتقى الأخبار:ال�شوكاين (.)61/7
( ((8الوَر ُق:الدراهم امل�ضروبة .ينظر:تاج اللغة و�صحاح العربية:اجلوهري� ،ص( ،)1134مادة (ورق).
( ((8هو:عم���رو ب���ن �شعي���ب ب���ن حممد ب���ن عبداهلل بن عم���رو بن العا����ص ال�سهمي احلج���ازي ،كنيته�:أبو �إبراهي���م ،الإمام
املحدث ،تابعي ،فقيه �أهل الطائف ،وحمدثهم ،كان يرتدد كثرياً �إلى مكة ،وين�شر العلم ،تويف رحمه اهلل �سنة (118هـ).
ينظر�:سري �أعالم النبالء:الذهبي ( ،)180-165/5رقم (� ،)61شذرات الذهب:ابن العماد (.)85-83/2
( ((8هو�:شعي���ب ب���ن حمم���د ب���ن عبداهلل بن عمرو بن العا����ص ال�سهمي احلجازي ،روى عن جده و�أبي���ه ،وحدث عنه ابناه
عم���رو ،وعم���ر ،ق���ال الذهب���ي":مل نعلم مت���ى تويف ،فلعله م���ات بعد الثمان�ي�ن يف دول���ة عبداملل���ك" .ينظر�:سري �أعالم
النبالء:الذهبي ( ،)181/5رقم (.)62
( ((8ه���و :ال�صحاب���ي اجلليل/عب���داهلل بن عمرو بن العا�ص ال�سهمي احلج���ازي ،كنيته� :أبو حممد� ،أ�سلم قبل �أبيه ،و�شهد
بع�ض املغازي ،كان فا�ض ًال ،عاملاً ،حافظاً ،تويف رحمه اهلل �سنة (63هـ) ،وقيل (65هـ) .ينظر:اال�ستيعاب :ابن عبدالرب،
�ص( ،)422-421رقم (� ،)1440سري �أعالم النبالء:الذهبي ( ،)94-79/3رقم (.)17
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عليه و�سلم �أن من قتل خط�أ فديته من الإبل مئة ،ثالثون بنت خما�ض( ،((8وثالثون بنت
لبون( ،((8وثالثون حقة( ،((8وع�رشة بني لبون ذكر"(.((8

ثانياً :االجماع

�أجمع الفقهاء رحمهم اهلل على �أن الإبل �أ�صل من �أ�صول الديات ،وممن نقل الإجماع
ابن حزم رحمه اهلل حيث قال" :و�أي�ضاً فقد �صح �أن الإجماع متيقن على �أن الدِّ َية تكون
من الإبل ،واختلفوا يف هل تكون من غري ذلك"(.((9
ومما يدل على �أن غري الإبل بدل عنها ما يلي:
�أ) حديث عمرو بن �ش���عيب عن �أبيه عن جده ،وجاء فيه "وكان ر�س���ول اهلل يقومها
على �أهل القرى �أربعمائة دينار� ،أو عدلها من الورق ،ويقومها على �أهل الإبل �إذا غلت
رفع قيمتها ،و�إذا هانت نق�ص من قيمتها على نحو الزمان ما كان ،فبلغ قيمتها على عهد
ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ما بني الأربعمائة دينار �إلى ثمامنائة دينار� ،أو عدلها من
الورق"(.((9
فهذا احلديث ن�ص يف مو�ض���ع اخلالف ،فقد بني �أن الإبل هي الأ�ص���ل يف الديات،
( ((8بن���ت خما����ض :الف�صي���ل �إذا لقح���ت �أم���ه؛ ابن خما����ض ،والأنثى بنت خما�ض؛ �أو م���ا دخل يف ال�سنة الثاني���ة؛ لأن �أمه
حلقت باملخا�ض .ينظر:القامو�س املحيط:الفريوز�آبادي� ،ص( ،)843مادة (خم�ض).
( ((8ابن لبون :ولد الناقة يدخل يف ال�سنة الثالثة ،والأنثى بنت لبون؛ �سمي بذلك لأن �أمه ولدت غريه ،ف�صار لها لنب،
وجمع الذكور كالإناث بنات اللبون .ينظر:امل�صباح املنري:الفيومي� ،ص( ،)209مادة (لنب).
( ((8حق���ة :الت���ي دخل���ت يف ال�سنة الرابع���ة من الإبل ،وعند ذلك يتمك���ن من ركوبها ،وحتميله���ا .ينظر:النهاية يف غريب
احلديث والأثر:ابن الأثري� ،ص( ،)221مادة (حقق).
(� ((8أخرجه�:أب���و داود)38( ،كتاب:الدي���ات)16( ،باب:ال ِّد َي���ة ك���م ه���ي؟ رق���م(���� ،)4541ص( ،)497واب���ن ماج���ه)21( ،
كتاب:الدي���ات)6( ،باب:دي���ة اخلط�أ ،رقم(� ،)2630ص( ،)286واحلديث ح�سن���ه العالمة /الألباين رحمه اهلل  .ينظر:
�صحيح �سنن ابن ماجه:الألباين (.)343-342/2
( ((9املحلى بالآثار :ابن حزم (.)389/10
(� ((9أخرجه:الن�سائ���ي)45( ،كتاب:الق�سام���ة)34( ،باب:ذكر االختالف على خالد احل���ذاء ،رقم (� ،)4801ص(،)497-496
واحلديث ح�سنه العالمة/الألباين رحمه اهلل  .ينظر� :صحيح �سنن الن�سائي :الألباين (.)298/3
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و�أن غريها مقوم ،ومعدول بها.
ب) روى الإمام مالكرحمه اهلل�" :أن عمر ر�ض���ي اهلل عنه قوم الدِّ َية على �أهل القرى،
فجعلها على �أه���ل الذهب �ألف دينار ،وعلى �أهل الورق �أثن���ي �ألف درهم"(((9؛ فهذا
�أي�ضاً ن�ص �رصيح حيث جعل عمرر�ضي اهلل عنه الإبل هي الأ�صل ،وغريها مقوم بها.
ج) حديث عمرو بن �شعيب عن �أبيه عن جده �أن عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه قام
خطيباً فقال�" :أال �أن الإبل قد غلت؛ ففر�ض���ها على �أهل الذهب �ألف دينار ،وعلى �أهل
الورق اثني ع�رش �ألفاً ،وعلى �أهل البقر مائتي بقرة ،وعلى �أهل ال�شاء �ألفي �شاة ،وعلى
�أهل احللل مائتي حلة"؛ قال ابن قدامه رحمه اهلل " :حديث عمرو بن �ش���عيب يدل على
�أن الأ�ص���ل الإبل ،فكان �إيجابه لهذه املذكورات على �س���بيل التقومي؛ لغالء الإبل ،ولو
كانت �أ�ص���و ًال بنف�س���ها ،مل يكن �إيجابها تقومياً للإبل ،وال كان لغالء الإبل �أثر يف ذلك،
وال لذكره معنى"(.((9
د) �أن التغليظ والتخفيف خا�ص بالإبل ،مما يدل �أنها الأ�صل يف الديات دون غريها(.((9

القول الثاين� :أن �أ�صول الديات ثالثة فقط هي (الإبل والذهب والف�ضة)،
وكل منها �أ�صل بنف�سه ال ي�صح �أن يزاد فيها �أو ينق�ص.

وهو قول الإمام �أبي حنيفة( ((9رحمه اهلل ،والإمام مالك( ((9رحمه اهلل؛ و�إن كان يرى
�أن على �أهل البادية الإبل ،وعلى �أهل الذهب الذهب ،وعلى �أهل الف�ض���ة الف�ضة؛ قال
(� ((9أخرجه:الإمام مالك يف املوط�أ)43( ،كتاب:العقول)1( ،باب:العمل يف ال ِّديَة ،رقم (� ،)1640ص(.)651
( ((9املغني:ابن قدامة (.)7/12
( ((9ينظر:املبدع �شرح املقنع:ابن مفلح ( ،)299/8املغني:ابن قدامة (.)7/12
( ((9ينظ���ر :البح���ر الرائق �ش���رح كنز الدقائق:ابن جني���م ( ،)374-373/8بدائ���ع ال�صنائع يف ترتي���ب ال�شرائع :الكا�ساين
( ،)253/7تبني احلقائق �شرح كنز الدقائق :الزيلعي (.)269/7
( ((9ينظر :الذخرية :القرايف ( ،)352/12عيون املجال�س :عبدالوهاب بن علي البغدادي (.)2020/5
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رحم���ه اهلل" :الأمر املجتمع عليه عندنا� ،أنه ال يقبل م���ن �أهل القرى يف الدِّ َية الإبل ،وال
م���ن �أهل العمود الذهب وال الورق ،وال من �أه���ل الذهب الورق ،وال من �أهل الورق
الذهب"(.((9
وهو قول الإمام ال�شافعي رحمه اهلل يف القدمي( ،((9( ((9وهو قول عند احلنابلة(.((10

اال�ستدالل:

ا�ستدلوا على �أن الإبل �أ�صل يف الديات ،مبا ورد يف �أدلة القول الأول.
وا�ستدلوا على �أن الذهب والف�ضة من �أ�صول الديات مبا يلي:
�أ) ما رواه ابن عبا�س-ر�ضي اهلل عنه�-أن رج ًال من بني عدي ُقتِل ،فجعل النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم ديته �أثنى ع�رش �ألفاً(.((10
وجه الداللة :يف احلديث جعل ر�س���ول اهلل �ص���لى اهلل عليه و�سلم دية الرجل املقتول
من الف�ضة ،فدل على �أنها �أ�صل من �أ�صول الديات.
وميكن مناق�شة هذا الدليل:ب�أنه واقعة عني ال عموم لها ،ثم احلديث حمتمل �أن الف�ضة
هنا �أ�ص���ل ،وحمتم���ل �أنها بدل ،واالحتم���االن متقابالن ،فيرتج���ح �إذاً احتمال البدلية؛
( ((9املوط�أ :الإمام مالك (.)648/2
( ((9الق���دمي عن���د الإمام ال�شافعي هو :ما قال���ه الإمام ال�شافعي بالعراق� ،أو قبل انتقاله �إلى م�صر ،وهو خالف اجلديد.
ينظر:م�صطلحات املذاهب الفقهية:مرمي حممد �صالح الظفريي� ،ص(.)251
( ((9الأم :ال�شافعي ( ،)100/5رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني :النووي ( ،)261/9املهذب :ال�شريازي (.)196/2
( ((10ينظر:الإن�صاف:املرداوي (� ،)46/10شرح الزرك�شي على خمت�صر اخلرقي :الزرك�شي (.)120/6
(� ((10أخرجه�:أب���و داود)38( ،كتاب:الدي���ات)16( ،باب:ال ِّد َي���ة ك���م ه���ي؟ ،رق���م (���� ،)4546ص( ،)497والرتم���ذي)13( ،
كتاب:الدي���ات )2( ،باب:م���ا جاء يف ال ِّديَة كم هي من الدراهم ،رقم احلديث (� ،)1388ص( ،)244والن�سائي)45( ،كتاب
الق�سام���ة)35( ،باب:ذك���ر ال ِّد َي���ة من الورق ،رق���م احلديث (� ،)4803ص( ،)497قال ابن امللق���ن رحمه اهلل يف "خال�صة
ً
وعبداحلق:مر�س�ل�ا �أ�صح ،ومال اب���ن اجلوزي �إلى
الب���در املن�ي�ر" (":)270/2رواه الأربع���ة ،ق���ال الن�سائ���ي و�أب���و ح���امت
ت�صحيح رواية الرفع ،و�أعل ابن حزم طريقة الو�صل مبحمد بن �سلمة الطائفي ،وقال�:إنه �ساقط ال يحتج بحديثه"،
واحلديث �ضعفه العالمة/الألباين رحمه اهلل  .ينظر�:إرواء الغليل :الألباين ( ،)304/7رقم (.)2245
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ملوافقته ملا تقدم من �أحاديث دالة �أن الإبل هي الأ�صل دون غريها.
ب) ما جاء يف حديث عمرو بن حزم-ر�ض���ي اهلل عنه-؛ وفيه "وعلى �أهل الذهب
�ألف دينار".
فاحلديث �أقر الدِّ َية على �أهل الذهب ،وحدد مقدارها.
وميكن مناق�ش���ة هذا :ب�أنه غري �رصيح؛ الحتمال البدلية ،فاحتمال �أن ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم قال هذا على �سبيل التقومي؛ احتمال وارد ،ويحتمل �أن ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم ق�ضى بها عند عدم وجود الإبل.
ولقد جاء �رصيحاً �أن املراد التقومي يف حديث عمرو بن �ش���عيب؛ وفيه "وكان ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقومها على �أهل القرى".
ج) �أن عم���ر بن اخلطاب قوم الدِّ َية على �أهل القرى ،فجعلها على �أهل الذهب �ألف
دينار ،وعلى �أهل الورق �أثني ع�رش �ألف درهم.
فدل فعل عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه �أن الذهب والف�ضة �أ�صل يف الديات.
وميك���ن مناق�ش���ة هذا :ب�أن احلديث �رصي���ح الداللة على �أن الذهب والف�ض���ة �أبدال،
ولي�ست �أ�صو ًال بدليل قوله "قوم الدِّ َية"؛ وي�ؤيد هذا ما جاء يف حديث عمرو بن �شعيب
عن �أبيه عن جده �أن عمر بن اخلطاب ر�ض���ي اهلل عنه ق���ام خطيباً فقال�" :أال �إن الإبل قد
غلت؛ ففر�ض���ها على �أهل الذهب �ألف دينار ،وعلى �أهل الورق اثني ع�رش �ألفاً ،وعلى
�أهل البقر مائتي بقرة ،وعلى �أهل ال�شاء �ألفي �شاة ،وعلى �أهل احللل مائتي حلة".
يق���ول الدكتور رويعي الرحيلي" :واحلا�ص���ل �أن كثرياً من الفقهاء رحمهم اهلل فهموا
من الآثار املروية عن عمر ر�ض���ي اهلل عنه �أنه قد جعل تلك الأجنا�س ال�س���تة �أ�ص���و ًال ال
يجوز �أن يزاد فيها� ،أو ينق�ص منها كالإبل ،وهذا الفهم ترده الآثار املتكاثرة التي ت�ش���هد
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بع�ضها لبع�ض ،الدالة ب�أن عمر ر�ضي اهلل عنه حينما فر�ض تلك الأجنا�س �إمنا �أراد التقومي
ال الت�أ�صيل؛ اتباعاً لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم كما �رصح هو بذلك"(.((10
د) على فر�ض �أن الن�ص مل ي� ِأت مثبتاً للنقدين ك�أ�صول ،ف�إن تقومي عمر ر�ضي اهلل عنه
للإبل مثبت لها؛ لأن الذهب ،والف�ض���ة هما قيم املتلفات ،وال ميكن �أن يكون ذلك على
�سبيل البدل؛ لأن ذلك يكون ربا؛ لأن دية اخلط�أ تكون يف الذمة ،وجعل الذهب والف�ضة
بدل لهم���ا يكون ديناً بدين(((10؛ ومن جهة �أخرى� :أن الإبل ال ي�ص���ح تقوميها بالنقدين،
و�إال جلاز تقومي الإبل بالطعام.
وميكن مناق�شة هذا :ب�أنه قيا�س يف مقابلة الن�ص فال يلتفت �إليه.

الق��ول الثال��ث� :أن ا�صول الدي��ات خم�سة وه��ي( :الإبل ،والبق��ر ،والغنم،
والذهب ،والف�ضة) ،وكل منها �أ�صل بنف�سه فال ي�صح �أن يزاد عليها �أو ينق�ص.
وهو امل�شهور عن الإمام �أحمد( ،((10قال املرداوي( ((10رحمه اهلل" :هذا املذهب"(.((10

اال�ستدالل:

 -1حدي���ث عمرو بن حزم وفي���ه"و�أن يف النف�س الدِّ َية مائة م���ن الإبل..وعلى �أهل

( ((10فقه عمر بن اخلطاب موازناً بفقه �أ�شهر املجتهدين:د .رويعي بن رويجح الرحيلي (.)395/2
( ((10ينظر :املب�سوط:ال�سرخ�سي (.)75/26
( ((10ينظ���ر :التو�ضي���ح يف اجلم���ع ب�ي�ن املقن���ع والتنقيح:ال�شويك���ي ( ،)1169/3الفروع:اب���ن مفل���ح ( ،)16/6املب���دع �شرح
املقنع:اب���ن مفل���ح ( ،)298/8املحرر يف الفقه:جمد الدين �أبي الربكات ( ،)144/2معونة �أويل النهى �شرح املنتهى:ابن
النجار (.)335/10
َ
( ((10هو:عالء الدين ،علي بن �سليمان بن �أحمد الدم�شقي امل ْردَا ِوي ،كنيته�:أبو احل�سن ،ولد �سنة (820هـ)� ،شيخ احلنابلة
يف ع�صره� ،أ�صويل ،من كتبه:الإن�صاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،حترير املنقول يف متهيد علم الأ�صول ،ت�صحيح
الف���روع ،ت���ويف رحمه اهلل �سنة (885هـ) .ينظر:ت�سهي���ل ال�سابلة ملريد معرفة احلنابلة�:صالح بن عبدالعزيز العثيمني
( ،)1415-1413/3رق���م ( ،)2357اجلوه���ر املن�ض���د يف طبقات مت�أخري �أ�صحاب �أحمد :ابن املَبرْ ِ د� ،،ص ( ،)101-99رقم
( ،)109ال�سحب الوابلة على �ضرائح احلنابلة :ابن حميد ( ،)743-739/2رقم (.)449
( ((10الإن�صاف:املرداوي (.)45/10
124
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الذهب �ألف دينار"؛ وفيه �إثبات الإبل والذهب على �أنها من �أ�صول الديات.
 -2عن ابن عبا�س ر�ض���ي اهلل عنه �أن رج ًال من بني عدي ُقتل فجعل النبي �ص���لى اهلل
عليه و�سلم ديته اثنى ع�رش �ألفاً؛ وفيه �إثبات �أن الف�ضة �أ�صل من �أ�صول الديات.
 -3روى عطاء(((10عن جابرر�ض���ي اهلل عنه قال" :فر�ض ر�س���ول اهلل �ص���لى اهلل عليه
و�س���لم يف الدِّ َية على �أهل الإبل مئة من الإبل ،وعلى �أهل البقر مائتي بقرة ،وعلى �أهل
"
ال�شاه �ألفي �شاة" (((10؛ وفيه �إثبات �أن الإبل ،والبقر ،والغنم من �أ�صول الديات.
 -4حديث عمرو بن �شعيب عن �أبيه عن جده ،وفيه "ق�ضى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم على �أهل البقر مائتي بقرة ،ومن كان دية عقله يف ال�شاه ف�ألفي �شاة".
وميكن مناق�ش���ة ذلك :ب�أنها غ�ي�ر �رصيحة يف �أن البقر ،والغنم ،والذهب ،والف�ض���ة؛
�أ�ص���ول يف الدي���ات؛ الحتمال �أن تك���ون مقوم���ة ،ومعدولة عن قيمة الإبل ،و�س���ياق
الأحاديث ال�س���ابقة دال على هذا ،ويحتمل �أي�ض���اً �أن ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
ق�ضى بتلك الأ�صناف عند عدم الإبل.
� -5أن احللل ال ت�صلح �أ�ص ًال؛ لكونها غري من�ضبطة(.((10
وميكن �أن يناق�ش :ب�أنه و�إن كان �ص���حيحاً �إال �أنه ال مينع من �أن جتعل مقومة ،ومعدولة
عن الإبل ،وتقدر قيمة كل حلة مبا يتنا�سب مع غالء الإبل ،ورخ�صها.
( ((10هو:ع ََط���ا ُء ب���ن �أب���ي َربَاح املكي ،كنيته�:أبو حممد ،ولد يف خالفة عثمان-ر�ض���ي اهلل عنه ،-ون�ش�أ مبكة ،فقيه احلجاز،
مفت���ي احل���رم ،م���ن �أئم���ة التابع�ي�ن ،ا�شته���ر بفت���اواه يف املنا�س���ك ،ت���ويف رحم���ه اهلل �سن���ة (114ه���ـ) .ينظر�:س�ي�ر �أعالم
النبالء:الذهبي ( ،)88-78/5رقم (� ،)29شذرات الذهب:ابن العماد (.)71-69/2
(� ((10أخرجه�:أبو داود )38( ،كتاب:الديات)16( ،باب:ال ِّديَة كم هي؟ ،رقم (� ،)4543ص( ،)497واحلديث �ضعفه العالمة/
الألباين رحمه اهلل  .ينظر�:إرواء الغليل :الألباين( ،)303/7رقم (.)2244
( ((10ينظر :ك�شاف القناع عن منت الإقناع:من�صور البهوتي (.)21/6
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القول الرابع� :أن �أ�صول الديات �ستة وهي( :الإبل ،والبقر ،والغنم،
والذهب ،والف�ضة ،واحللل).

وهو قول �أبي يو�سف ،وحممد بن احل�سن ال�شيباين من احلنفية(.((11
وهو رواية عن �أحمد؛ قال املرداوي رحمه اهلل ":وهو من مفردات املذهب"(.((11

اال�ستدالل:

ا�ستدلوا بجملة من الأحاديث ال�رشيفة ،والإجماع.
فا�ستدلوا ب�أدلة القول الأول يف �أن الإبل �أ�صل من �أ�صول الديات.
وا�ستدلوا�-أي�ض���اً-ب�أدلة القول الثاين يف �أن الذهب والف�ض���ة �أ�ص�ل�ان من �أ�ص���ول
الديات.
وا�ستدلوا ب�أدلة القول الثالث يف �أن البقر والغنم من �أ�صول الديات.
وا�ستدلوا �أي�ضاً بجملة من الأحاديث التي تثبت �أن احللل من �أ�صول الديات ،ومنها:
� -1أن عمر ر�ض���ي اهلل عنه قام خطيباً فقال� :أال �إن الإبل قد غلت ،ففر�ضها على �أهل
الذه���ب �ألف دينار ،وعلى �أه���ل الورق اثنى ع�رش �ألفاً ،وعلى �أه���ل البقر مائتي بقرة،
وعلى �أهل ال�شاه �ألفي �شاه ،وعلى �أهل احللل مائتي حلة.
وفيه �إثبات �أن احللل من �أ�صول الديات.
وميك���ن �أن يناق�ش :ب�أنه لي�س ب�رصيح الداللة يف ذلك ،بل ظاهر احلديث �أنها بدل عن
الإبل لقوله�" :أال ان الإبل قد غلت".
( ((11ينظ���ر :الأ�صل:حمم���د ب���ن احل�س���ن ال�شيب���اين ،ج ،4ق���� ،2ص( ،)451بدائ���ع ال�صنائ���ع يف ترتي���ب ال�شرائ���ع:
الكا�س���اين( ،)253/7تب�ي�ن احلقائ���ق �شرح كن���ز الدقائ���ق :الزيلع���ي ( ،)269/7اخلراج:القا�ضي �أبو يو�س���ف� ،ص(،)167
نتائج الأفكار يف ك�شف الرموز والأ�سرار�:شم�س الدين �أحمد بن قودر (.)300-299/10
( ((11الإن�صاف :املرداوي (.)46/10
126
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 -2عن عطاء �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ق�ضى يف الدِّ َية على �أهل الإبل مائة
من الإبل ،وعلى �أهل البقر مائتي بقرة ،وعلى �أهل ال�ش���اه �ألفي �ش���اة ،وعلى �أهل احللل
مائتي حلة (.((11
وفيه �إثبات �أن احللل من �أ�صول الديات.
وميك���ن �أن يناق����ش :ب�أن احلديث على فر�ض �ص���حته لي�س بظاه���ر الداللة؛ الحتمال
البدلية ،وهو الأولى لورود الأدلة الأخرى امل�ؤيدة لهذا.
 )3قالوا� :أجمع ال�ص���حابة على �أن �أ�ص���ول الديات �س���تة على ما ق�ض���ى به عمر بن
اخلطاب ر�ضي اهلل عنه .
قال ال�رسخ�س���ي( ((11رحم���ه اهلل" :وكان مبح�رض من ال�ص���حابة ،ومل يحتج عليه �أحد
منهم بحديث يخالف ذلك ،ولو كان فيه حديث �صحيح خالف ما ق�ضى به عمر ملا خفي
عليهم ،وملا تركوا املحاجة به"(.((11
وميكن �أن يناق�ش :ب�أنه غري م�سلم ،ولي�س فيه دليل على �أنهم �إمنا ق�صدوا الت�أ�صيل.

القول اخلام�س :ذهب �شيخ الإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل �أن ال ِّد َية تختلف
ب�إختالف �أحوال النا�س يف جن�سها وقدرها.

ق���ال ابن تيمية رحمه اهلل" :وهذا �أقرب القولني ،وعليه تدل الآثار ،و�أن النبي �ص���لى
اهلل عليه و�سلم جعلها مائة لأقوام كانت �أموالهم الإبل ،ولهذا جعلها على �أهل الذهب

(� ((11أخرج���ه� :أب���و داود)38( ،كتاب:الدي���ات)16( ،باب:ال ِّد َي���ة كم هي؟ ،رقم (���� ،)4543ص( ،)497وهو حديث مر�سل ف�إن
عطاء رحمه اهلل مل يدرك النبي �صلى اهلل عليه و�سلم .
( ((11هو� :شم�س الأئمة ،حممد بن �أحمد بن �أبي �سهل ال�سرخ�سي ،كنيته� :أبو بكر ،فقيه حنفي ،من كتبه :املب�سوط� ،شرح
ال�س�ي�ر الكب�ي�ر� ،شرح خمت�صر الطحاوي .تويف رحم���ه اهلل �سنة (500هـ) ،وقيل490( :هـ) ،وقيل483( :هـ) .ينظر :تاج
الرتاجم :قا�سم بن ُق ْط ُلو ُب َغا ال�سَّ ودُوين� ،ص ( ،)235-234رقم ( ،)201اجلواهر امل�ضية يف طبقات احلنفية :عبدالقادر
بن حممد القر�شي ( ،)82-78/3رقم (.)1219
( ((11املب�سوط :ال�سرخ�سي (.)77/26
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ذهباً ،وعلى �أهل الف�ضة ف�ضة ،وعلى �أهل ال�شاه �شياه ،وعلى �أهل الثياب ثياباً ،وبذلك
م�ضت �سرية عمر بن اخلطاب وغريه"(.((11
فالدِّ َية باعتبار ما يغلب على حال من وجبت عليهم الدِّ َية ،ف�إذا كانوا من �أهل احللل-
ً
مث�ل�ا -ومل ميكنهم �إخراج الدِّ َية حل ًال ،ف�إنه ميكنهم �أن يقدروا قيمة مائتي حلة بالذهب،
�أو الف�ضة ،ويخرجوها دية ،ويح�صل بذلك الإجزاء(.((11

اال�ستدالل:

� -1إن هذا القول هو الذي تدل عليه الآثار ،و�أن النبي �ص���لى اهلل عليه و�سلم جعلها
مائ���ة لأق���وام كانت �أموالهم الإبل ،وله���ذا جعلها على �أهل الذه���ب ذهباً ،وعلى �أهل
الف�ضة ف�ضة ،وعلى �أهل ال�شاه �شياه ،وعلى �أهل الثياب ثياباً ،وبذلك م�ضت �سرية عمر
بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه(.((11
وميكن مناق�ش���ة هذا الدليل :ب�أنه قد �سبق القول ب�أن جملة الأحاديث والآثار دالة على
�أن الإبل هي الأ�صل يف الديات ،وما عداها فهو مقوم بها ،ومعدول عنها ،و�أما التحقيق
يف قول عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه فهو يرى �أن الإبل هي الأ�صل فقط.
� -2أن يف هذا القول مراعاة لأحوال النا�س ،وال�رشيعة جاءت لرفع احلرج وامل�شقة.
وميكن مناق�ش���ته� :أن القول ب�أن الإبل هي الأ�ص���ل يف الديات ،وغريها مقوم بها فيه
�أي�ضاً مراعاة لأحوال النا�س ورفقاً بهم.
 -3يف هذا القول جمع بني الأدلة ،والن�صو�ص ،وا�ستنباطات الفقهاء.
وميكن مناق�شته :ب�أن اجلمع بني الأدلة يظهر بو�ضوح عند القول ب�أن الإبل هي الأ�صل
( ((11جمموع الفتاوى :ابن تيمية (.)254/19
( ((11ينظر:تي�سري الفقه اجلامع لالختيارات الفقهية ل�شيخ الإ�سالم ابن تيمية� :أحمد موايف (.)1374/3
( ((11ينظر :جمموع الفتاوى :ابن تيمية (.)254/19
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يف الديات وغريها معدول عنها.

الرتجيح:

�أن الأ�ص���ل يف الديات هو الإبل فقط ،وما عداها ي�ؤخذ تقومياً ،ومعادلة ،وذلك لقوة
�أدلة هذا القول ،وجلمعه بني الن�صو�ص.

املطلب الثاين� :أو�صاف الديات
الفرع الأول :الإبل
امل�س�ألة الأولى :مقدار الواجب من الإبل.
ج���اءت الأحاديث ال�ص���حيحة ،وال�رصيحة يف داللتها ب�أن الدِّ َي���ة من الإبل مقدارها
مائ���ة ،كما يف حديث عمرو بن حزمر�ض���ي اهلل عنه؛ وفيه "ويف النف����س الدِّ َية مائة من
الإبل".
امل�س�ألة الثانية :و�صف الإبل الواجبة يف الدِّ َية.
�أ�سهب الفقهاء رحمهم اهلل يف احلديث عن �أو�صاف الديات ،ومن ذلك و�صف الإبل
الواجبة يف الدِّ َية؛ فا�شرتطوا �أن تكون �سليمة من العيوب؛ ملا يف حديث عمرو بن حزم
ر�ض���ي اهلل عنه؛ وفيه":ويف النف�س الدِّ َية مائة من الإبل"؛ والإطالق يقت�ض���ي ال�سالمة،
قال الناظم عند احلديث عن ال�رشوط الواجب توافرها يف الإبل(:((11

بل اعترب يف ذلك ال�سالمة		

وتو�ضيح ذلك كما يلي:

من كل عيب موجب املالمة

( ((11ينظر :نيل املراد بنظم منت الزاد� :سعد بن حمد بن عتيق� ،ص (.)216
العدد | |64رجب 1435هـ

129

-1ال يقبل يف الدِّ َية الإبل املري�ضة(((11؛ لأن املر�ض ينايف ال�سالمة(.((12
�-2أن ال يكون بينها معيب(((12؛ قال ال�شافعي رحمه اهلل" :وال يكون للذي عليه الدِّ َية
�أن يعط���ي فيها بعرياً معيباً ،عيباً يرد من مثل ذلك العيب يف البيع؛ لأنه �إذا ق�ض���ى عليه
ب�ش���يء ،ب�صفة فبني �أن لي�س له �أن ي�ؤدي فيه معيباً ،كما يق�ضي عليه بدينار ،فال يكون له
�أن ي�ؤديه معيباً ،وكذلك الطعام يق�ضي به عليه وغريه؛ ال يكون �أن ي�ؤديه معيباً"(.((12
-3ال يقبل يف الإبل الواجبة يف الديات الأعجف؛ لأنه ينايف ال�سالمة( ،((12والعجف
هو ذهاب ال�سمن(.((12
فيمك���ن القول يف الإبل الواجبة يف الديات عند احلديث عن �أو�ص���افها �أنه ي�ش�ت�رط
�أن تكون خالية من العيوب املنافية لل�س�ل�امة؛ قال ابن قدام���ة رحمه اهلل" :وجتب الإبل
�صحاحاً ،غري مرا�ض ،وال عجاف ،وال معيبة؛ لأنه بدل متلف من غري جن�سه ،فلم يقبل
فيه معيب ،كقيمة املال"(.((12

م�س�ألة :هل تعترب يف الإبل الواجبة يف الديات القيمة؟.
اختلف الفقهاء يف هذه امل�س�ألة على قولني:

القول الأول� :أنه ال تعترب قيمة الإبل ،ف�إذا توافرت ال�شروط املعتربة يف
الإبل وجب �أخذها.
( ((11ينظر :رو�ضة الطالبني :النووي ( ،)259/9مغني املحتاج :ال�شربيني (.)73/4
( ((12ينظر:املبدع �شرح املقنع:ابن مفلح (.)301/8
( ((12ينظ���ر :الإن�صاف:امل���رداوي ( ،)49/10معون���ة �أويل النه���ى �ش���رح املنتهى:اب���ن النج���ار ( ،)336/10املمت���ع يف �ش���رح
املقنع:زين الدين املنجي التنوخي (.)517/5
( ((12الأم:ال�شافعي (.)415/12
( ((12ينظر:املبدع �شرح املقنع:ابن مفلح (.)301/8
( ((12ينظر:القامو�س املحيط:الفريوز �آبادي� ،ص (.)1079
( ((12ينظر:الكايف:ابن قدامة (.)73/4
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وهو ظاهر مذهب الإمام ال�شافعي( ،((12ومذهب الإمام �أحمد(.((12

اال�ستدالل:

 -1ما جاء يف حديث عمرو بن حزم ر�ض���ي اهلل عنه ،وجاء فيه" :ويف النف�س الدِّ َية
مائة من الإبل".
ووجه الداللة� :أن النبي �ص���لى اهلل عليه و�س���لم �أطلق العدد مائة ،ومل يحدد قيمة لها؛
فمن قيده فعليه بالدليل(.((12
 -2حديث عمرو بن �ش���عيب؛ وفيه "ويقومها على �أثم���ان الإبل ،ف�إذا غلت رفع يف
قيمتها ،و�إذا هاجت رخ�ص���اً نق�ص من قيمتها ،وبلغت على عهد ر�س���ول اهلل �ص���لى اهلل
عليه و�س���لم ما بني �أربعمائ���ة دينار �إلى ثمامنائة دينار� ،أو عدلها م���ن الورق ثمانية �آالف
درهم" ,وهو ظاهر الداللة.
� -3أن النبي �ص���لى اهلل عليه و�س���لم قد فرق بني دية اخلط�أ ،ودية العمد ،فدية العمد
مغلظة ،ودية اخلط�أ خمففة ،واعتبارها بقيمة واحدة ت�سوية بينها(.((12
� -4أن���ه يرتتب على الق���ول ب�أن قيمة كل بعري ( )120درهم���اً ،تغليظ دية اخلط�أ؛ لأن
اعتبار ابن خما�ض بقيمة حقة �أو جذعة؛ �أمر �شاق(.((13
 -5لو حمل الأمر يف الدِّ َية على �أن كل بعري قيمته ( )120درهماً ،لكان ذكر �أ�س���نان
( ((12ينظر:الأم:ال�شافع���ي ( ،)100/5كفاي���ة الأخي���ار يف ح���ل غاي���ة االخت�ص���ار :احل�سين���ي ( ،)166/1املهذب:ال�ش�ي�رازي
(.)196/2
( ((12ينظر:الإن�صاف:امل���ردواي ( ،)62-61/10ك�ش���اف القن���اع ع���ن م�ت�ن الإقناع:من�ص���ور البهوت���ي ( ،)21/6املب���دع �شرح
املقنع:اب���ن مفل���ح ( ،)301/8املحرر يف الفقه:جم���د الدين �أبي الربكات ( ،)145/2املغني:اب���ن قدامة ( ،)9/12منتهى
الإرادات:ابن النجار (.)429/2
( ((12ينظر:املبدع �شرح املقنع:ابن مفلح ( ،)301/8املمتع يف �شرح املقنع:زين الدين املنجي التنوخي (.)517/5
( ((12ينظر:املبدع �شرح املقنع :ابن مفلح ( ،)301/8املغني:ابن قدامة (.)10/12
( ((13ينظر :املغني:ابن قدامة (.)10/12
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الإبل عبث ،وغري مفيد؛ لأن اختالف �أ�سنان الإبل مظنة اختالف قيمتها(.((13

القول الثاين� :أنه ت�ؤخذ مائة بعري ،قيمة كل بعري  120درهم ًا ،ف�إن مل
ي�ستطع �إح�ضار الإبل ،ف�إنه يح�ضر اثني ع�شر �ألف ًا من الدراهم� ،أو �ألف
دينار من الذهب.
وهو رواية عن الإمام �أحمد(.((13

اال�ستدالل:

 -1حديث عمرو بن �ش���عيب وفيه�" :أن عمر قام خطيباً فقال� :أال �أن الإبل قد غلت،
قال ففر�ضها عمر على �أهل الذهب �ألف دينار ،وعلى �أهل الورق �أثنى ع�رش �ألفاً".
ووجه الداللة:
�أن عمر بن اخلطاب ر�ض���ي اهلل عنه فر�ض الإب���ل على �أهل الذهب �ألف دينار ،وعلى
�أهل الورق اثنى ع�رش �ألفاً ،ويدل على ذلك �أن قيمة البعري ( )120درهماً.
وميكن مناق�شته :ب�أنه الدليل حجة بعدم اعتبار القيمة يف الإبل؛ لأنه دليل وا�ضح على
�أن الإبل يف حال رخ�صها �أقل قيمة من ذلك.
 -2قالوا� :إنها �-أي الإبل� -أبدال حمل واحد ،فيجب �أن تت�س���اوى يف القيمة كاملثل
والقيمة يف بدل القر�ض ،واملتلف يف املثليات(.((13
وميكن مناق�ش���ته� :أننا ال ن�س���لم بهذا؛ بل البدل �إمنا هو الإبل ،وغ�ي�ر الإبل معترب بها،
وعلى فر�ض الت�سليم فهذا منتق�ض بالذهب والف�ضة ،ف�إنه ال يعترب ت�ساويها.
( ((13املرجع ال�سابق.
( ((13ينظر :الإن�صاف:املرداوي ( ،)48/10املغني:ابن قدامة (.)9/12
( ((13ينظر:املبدع �شرح املقنع:ابن مفلح ( ،)301/8املمتع يف �شرح املقنع :التنوخي (.)517/5
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الرتجيح:

ال���ذي يرتجح واهلل �أعلم القول الأول �أنه ال تعت�ب�ر قيمة الإبل ،ف�إذا توافرت ال�رشوط
املعتربة يف الإبل وجب �أخذها؛ لقوة �أدلته.

امل�س�ألة الثالثة :اختالف �أ�سنان الإبل ب�إعتبار نوع اجلناية.
لهذا املو�ضوع �أهمية بالغة ،فمعرفة �أ�سنان الإبل من الأهمية مبكان ،وما اليتم الواجب
�إال ب���ه فهو واج���ب ،وال يت�أتى الوفاء بالدِّ َية يف الإبل �إال مبعرفة �أ�س���نانها كما جاءت يف
الن�صو�ص ال�رشعية؛ ولهذا عقد الإمام ال�شافعي رحمه اهلل يف كتابه (الأم) مبحثاً �أ�سماه
"�أ�سنان الإبل يف العمد ،و�شبه العمد"(((13؛ و�أ�سنان الإبل تختلف ح�سب نوع اجلناية.

�أو ًال:دية العمد ،و�شبه العمد.
اختلف الفقهاء يف دية العمد ،و�شبه العمد على قولني:

القول الأول�:أن ال ِّد َية هي ( )25بنت خما�ض ،و( )25بنت لبون ،و()25
حقة ،و( )25جذعة(.((13
و�إلي���ه ذهب الإمام �أب���و حنيفة ،وتبعه �أبو يو�س���ف( ،((13وهو مذه���ب الإمام مالك
( ((13الأم:ال�شافعي (.)404/12
( ((13اجلذع���ة ه���ي :من الإبل ما دخلت ال�سنة اخلام�سة ,ت�سمى بذل���ك �إذا �سقط �سنها .ينظر:القامو�س املحيط:الفريوز
�آبادي� ،ص ( ،)915امل�صباح املنري:الفيومي� ،ص (.)36
( ((13ينظ���ر :البح���ر الرائ���ق �ش���رح كن���ز الدقائق:اب���ن جني���م ( ،)76/9بدائ���ع ال�صنائ���ع يف ترتي���ب ال�شرائ���ع :الكا�س���اين
( ،)254/7تب�ي�ن احلقائ���ق �شرح كنز الدقائق :الزيلع���ي ( ،)266/7اللباب يف �شرح الكتاب :امليداين ( ،)37-36/3جممع
الأنهر�:إبراهيم بن حممد احللبي (.)272/4
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يف العم���د �إذا مل يغلظ( ،((13ومذهب الإمام �أحم���د( ،((13قال املرداوي رحمه اهلل" :هو
املذهب ،وعليه جماهري الأ�صحاب"(.((13
والإمام �أبو حنيفة ال يقول بذلك يف العمد �إال عند متكن ال�شبهة(.((14
وذهب الإمام مالك يف تغليظ الدِّ َية على الأبوين واجلد يف قتل تقارنه �شبهه الأدب(.((14

اال�ستدالل:

-1قال عبد اهلل بن م�سعود ر�ضي اهلل عنه" :يف �شبه العمد خم�س وع�رشون حقة ،وخم�س
وع�رشون جذعة ،وخم�س وع�رشون بنات لبون ،وخم�س وع�رشون بنات خما�ض"(.((14
-2ق���ال الزه���ري( ((14رحم���ه اهلل" :يف دية العم���د �إذا قبلت خم����س وع�رشون بنت
خما����ض ،وخم�س وع�رشون بنت لب���ون ،وخم�س وع�رشون حق���ة ،وخم�س وع�رشون
بنات جذعة"(.((14
-3ال خ�ل�اف �أن الدِّ َية هي مائة م���ن الإبل ،فلو �أوجبنا اخللف���ات لزاد الواجب عن
( ((13ينظ���ر :تب�ي�ن امل�سال���ك لتدري���ب ال�سال���ك �إل���ى �أق���رب امل�سالك:حمم���د ال�شنقيط���ي ( ،)432/4جام���ع الأمه���ات :ابن
احلاجب� ،ص( ،)500الكايف:ابن عبد الرب� ،ص( ،)1108الفواكه الدواين :النفراوي ( ،)204 – 203/2مواهب اجلليل
ل�شرح خمت�صر خليل:احلطاب (.)256/6
( ((13ينظر :ك�شاف القناع عن منت الإقناع:من�صور البهوتي ( ،)21/6املبدع �شرح املقنع:ابن مفلح ( ،)347-346/8املحرر
يف الفقه:جمد الدين �أبي الربكات ( ،)145-144/2املغني:ابن قدامة (.)13/12
( ((13ينظر:الإن�صاف:املرداوي (.)61-60/10
( ((14ينظر:تب�ي�ن احلقائ���ق �شرح كنز الدقائق :الزيعلي ( ،)266/7نتائج الأفكار يف ك�شف الرموز والأ�سرار�:شم�س الدين
�أحمد بن قودر (.)294/10
( ((14ينظر:الكايف:ابن عبد الرب� ،ص (.)1109
(� ((14أخرجه�:أب���و داود)38( ،كتاب:الدي���ات)17( ،ب���اب:يف دية اخلط�أ �شبه العمد ،رق���م (� ،)4552ص( ،)498واحلديث قال
عنه العالمة/االلباين رحمه اهلل �" :ضعيف الإ�سناد".ينظر� :ضعيف �سنن �أبي داود :الألباين� ،ص(.)378
( ((14هو :حممد بن م�سلم بن عبيداهلل القر�شي الزهري ،كنيته� :أبو بكر ،ولد �سنة (50هـ) ،حمدث ،فقيه� ،أحد الأعالم
امل�شهورين ،تويف رحمه اهلل �سنة (124هـ) .ينظر� :سري �أعالم النبالء :الذهبي ( ،)326/5رقم (� ،)160شذرات الذهب:
ابن العماد (.)101-99/2
(� ((14أخرجه:الإم���ام مال���ك يف املوط����أ)43( ،كتاب:العق���ول)3( ،باب:م���ا جاء يف دية العمد �إذا قبل���ت وجناية املجنون ،رقم
(� ،)1642ص(.)652
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املائ���ة؛ لأن ما حتمل هو حيوان من وجه ولو عر�ض���ية االنف�ص���ال ،ف�ص���ار ذلك �إيجاب
الزيادة على تقدير ال�شارع(.((14
�-4إن ال�ش���ارع نهانا عن �أخذ احلامل يف ال�صدقات؛ لكونها من كرائم الأموال فكذا
الديات(.((14
-5ال يج���وز �أخذ احلامل يف الديات؛ لأن���ه معنى موهوم ال يوقف على حقيقة ،ف�إن
انتفاخ البطن قد يكون للحمل ،وقد يكون للداء(.((14
�-6إن هذا القول هو املتيقن؛ لأنه هو الأقل(.((14
القول الثاين�:أن الدِّ َية ( )30حقة ،و( )30جذعة ،و( )40خلفة(.((14
وهو مذهب الإمام ال�ش���افعي( ،((15وتبعه حممد بن احل�سن ال�شيباين من احلنفية يف
دية �شبه العمد( ،((15ورواية عن الإمام �أحمد( ،((15رجحها �أبو اخلطاب(.((15( ((15
( ((14ينظر :االختيار يف تعليل املختار:املو�صلي ( ،)44/5فتح باب العناية ب�شرح النقاية :القاري (.)346/3
( ((14ينظر :املبدع �شرح املقنع :ابن مفلح ( ،)299/8املغني:ابن قدامة (.)15/12
( ((14ينظر :االختيار يف تعليل املختار:املو�صلي (.)45/5
( ((14ينظر :فتح باب العناية ب�شرح النقاية :القاري (.)346/3
( ((14اخللف���ة :بك�س���ر ال�ل�ام ه���ي احلم���ل م���ن الإب���ل .ينظر:القامو����س املحيط:الف�ي�روز �آب���ادي���� ،ص ( ،)1042امل�صب���اح
املنري:الفيومي� ،ص (.)68
( ((15ينظ���ر :زاد املحت���اج ب�ش���رح املنه���اج :الكوهج���ي ( ،)77-76/4فت���ح الوه���اب ب�ش���رح منه���ج الطالب:زكري���ا الأن�ص���اري
( ،)137/1كفاية الأخيار يف حل غاية االخت�صار :احل�سيني ( ،)165/1املهذب:ال�شريازي (.)195/2
( ((15ينظ���ر :البناي���ة يف �شرح الهداي���ة :العيني ( ،)125/10حتفة الفقهاء:ال�سمرقندي ( ،)137/3اللباب يف �شرح الكتاب:
امليداين (.)37-36/3
( ((15ينظ���ر :الإن�صاف:امل���رداوي ( ،)60/10املب���دع �ش���رح املقنع:اب���ن مفل���ح ( ،)347/8املح���رر يف الفقه:جم���د الدين �أبي
الربكات ( ،)145/2املغني :ابن قدامة (.)14/12
( ((15هو:حمف���وظ ب���ن �أحم���د بن ح�سن ال َك ْل��� َو َذانيِ ،كنيته�:أبو اخلطاب ،ولد �سنة (432ه���ـ)� ،شيخ احلنابلة يف ع�صره ،من
كتبه:الهداي ��ة ،ر�ؤو� ��س امل�سائ ��ل ،االنت�ص ��ار يف امل�سائ ��ل الكب ��ار ،التهذي ��ب يف الفرائ�ض ،ت ��ويف رحمه اهلل �سن ��ة (510هـ).
ينظر:الذي���ل عل���ى طبق���ات احلنابلة :ابن رج���ب ( ،)290-270/1رق���م (� ،)61سري �أعالم النب�ل�اء :الذهبي (-348/19
 ،)350رقم (.)206
( ((15ينظر:الإن�صاف:املردواي (.)60/10
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اال�ستدالل:

-1حديث عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص-ر�ض���ي اهلل عنهما�-أن ر�س���ول اهلل �صلى اهلل
عليه و�س���لم قال�" :أال �إن دية اخلط�أ �ش���به العمد ،ما كان بال�سوط والع�صا مائة من الإبل،
�أربعون يف بطونها �أوالدها".
-2حديث عقبة بن �أو�س عن رجل من �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال:خطب
النبي �ص���لى اهلل عليه و�س���لم يوم فتح مكة فقال�" :أال و�إن يف قتيل خط�أ العمد بال�سوط
والع�صا واحلجر مائة من الإبل منها �أربعون ثنية �إلى بازل( ((15عامها كلهن خلفة".
-3حديث عمرو بن �ش���عيب عن �أبيه عن جده �أن ر�س���ول اهلل �ص���لى اهلل عليه و�سلم
قال" :من قتل متعمداً دفع �إلى �أولياء املقتول ف�إن �شاءوا قتلوه ،و�إن �شاءوا الدِّ َية ،وهي
ثالثون حقة ،وثالثون جذعة ،و�أربعون خلفة وما �صوحلوا عليه لهم"(.((15
-4عن عمرو بن �ش���عيب �أن رج ًال م���ن بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه ب�س���يف،
ف�أ�صاب �ساقيهَ ،ف ُن ِز َي يف جرحه فمات ،فقدم �رساقة بن جع�شم على عمر بن اخلطاب،
فذكر ذلك له ،فقال له عمر:اعدد على ماء قديد( ((15ع�رشين ومئة بعري حتى �أقدم عليك،
فلما قدم عليه عمر بن اخلطاب �أخذ من تلك الإبل ثالثني حِ قة ،وثالثني جذعة ،و�أربعني
( ((15ب���ازل� :إذا دخ���ل يف التا�سع���ة فهو بازل ،والأنثى بازل .ينظر:الدر النقي يف �شرح الفاظ اخلرقي:يو�سف بن ح�سن بن
عبد الهادي احلنبلي (.)320/2
(� ((15أخرجه:الرتم���ذي)13( ،كتاب:الدي���ات)13( ،باب:م���ا جاء يف ال ِّديَة كم هي من الإب���ل ،رقم(� ،)1387ص( ،)244ابن
ماج���ه)21( ،كتاب:الدي���ات)3( ،باب:من قتل عم���داً فر�ضوا بال ِّديَة ،رقم(���� ،)2626ص( ،)286قال املنهاجي رحمه اهلل
":ف����إن قي���ل فم���ا معن���ى قوله (منها �أربع���ون خلفة يف بطونها �أوالده���ا)؛ وقد علم �أن اخللفة ال تك���ون �إال حام ًال؟ قلنا
له:ت�أوي�ل�ان؛ �أحدها�:أن���ه �أراد الت�أكي���د يف ال���كالم ،وذل���ك جائ���ز لقول���ه تعالى (ف�صيام ثالث���ة �أيام يف احل���ج و�سبعة �إذا
رجعتم تلك ع�شرة كاملة)؛ والثاين�:أن اخللفة ا�سم للحامل التي مل ت�ضع؛ وا�سم التي و�ضعت ويتبعها ولدها ؛ ف�أراد
�أن مييز بينهما" .جواهر العقود ومعني الق�ضاة واملوقعني وال�شهود :حممد بن �أحمد املنهاجي (.)271-270/2
(ُ ((15ق َديْد :واد فحل من �أودية احلجاز ،وهو مو�ضع بني مكة واملدينة ،بني خلي�ص ورابغ .ينظر :معجم معامل احلجاز:
عاتق بن غيث البالدي (.)99-96/7
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خلفة ،ثم قال �أين �أخو املقتول؟ قال ها �أنا ذا ،قال :خذها ،ف�إن ر�س���ول الله�ص���لى عليه
و�سلم قال" :لي�س لقاتل �شيء"(.((15
-5ق���ال جماهد( ((15رحمه اهلل" :ق�ض���ى عمر يف �ش���به العمد ثالث�ي�ن حقة ،وثالثني
جذعة ،و�أربعني خلفة مابني ثنية �إلى بازل عامها"(.((16

ثاني ًا :دية اخلط�أ

اختلف الفقهاء رحمهم اهلل يف دية اخلط�أ على قولني:
القول الأول :دية اخلط�أ �أخما�س���اً على النحو التايل)20( :بنت خما�ض ،و( )20ابن
خما�ض ،و( )20بنت لبون ،و()20حقه ،و()20جذعة.
و�إليه ذهب الإمام �أبو حنيفة( ،((16والإمام �أحمد(.((16

اال�ستدالل:

-1عن عبداهلل بن م�س���عود ر�ض���ي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
"يف دية اخلط�أ ع�رشون حقة ،وع�رشون جذعة ،وع�رشون بنت حما�ض ،وع�رشون بنت
(� ((15أخرجه:مال���ك يف املوط����أ)43( ،كتاب:العق���ول)17( ،باب:م���ا ج���اء يف م�ي�راث العق���ل والتلغي���ظ في���ه ،رق���م (،)1677
�ص(.)665-664
( ((15هو:جماه���د ب���ن ج�ب�ر املك���ي ،مول���ى بن���ي خم���زوم ،كنيته�:أب���و احلج���اج� ،أحد �أئم���ة التابع�ي�ن ،من م�شاه�ي�ر القراء،
واملف�سري���ن� ،أك�ث�ر الأخ���ذ ع���ن اب���ن عبا����س -ر�ض���ي اهلل عن���ه ،-تويف رحم���ه اهلل �سن���ة (102ه���ـ) ،وقيل (103ه���ـ) ،مبكة.
ينظر�:سري �أعالم النبالء:الذهبي ( ،)457-449/4رقم (� ،)175شذرات الذهب:ابن العماد (.)20-19/2
(� ((16أخرجه�:أب���و داود)38( ،كتاب:الدي���ات)17( ،ب���اب:يف دية اخلط�أ �شبه العمد ،رق���م احلديث (� ،)4550ص( ،)498قال
العالمة /الألباين رحمه اهلل �" :ضعيف اال�سناد موقوف"� .ضعيف �سنن �أبي داود :الألباين� ،ص(.)379
( ((16ينظر:البناي���ة يف �ش���رح الهداية :العين���ي ( ،)128/10حتفة الفقهاء:ال�سمرقندي ( ،)136/3جممع الأنهر :احللبي
(.)274/4
( ((16ينظ���ر :املب���دع �شرح املقنع:ابن مفلح ( ،)348/8املغني:ابن قدامة ( ،)19/12منتهى الإرادات:ابن النجار (،)429/2
هداية الراغب ل�شرح عمدة الطالب:عثمان بن �أحمد النجدي �ص(.)523
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لبون ،وع�رشون بني خما�ض ذكر"(.((16
� -2أن ال�ش���ارع احلكيم جعل ابن اللب���ون ينزل منزلة بنت املخا�ض؛ فهو على طريق
الب���دل يف الزكاة حيث �أخذ مكانها ك�إيج���اب ( )20ابن لبون مع ( )20بنت خما�ض؛
ك�إيج���اب ( )40بنت خما�ض؛ فال يجم���ع بني البدل واملب���دل يف واجب؛ وذلك لأن
موجبهما واحد(.((16
 -3قالوا� :إن قولنا هو الأخف؛ لإقامة ابن خما�ض مقام ابن لبون؛ وهذا يتنا�سب مع
حال اجلاين باعتبار كونه خمطئاً(.((16
�-4أن هذا القول هو الأقل ،والزيادة عليه ال تثبت �إال بدليل(.((16
القول الثاين :دية اخلط�أ �أخما�س���اً عل���ى النحو التايل ()20بنت خما�ض ،و()20بنت
لبون ،و()20ابن لبون و()20حقة  ،و()20جذعة.
و�إليه ذهب الإمام مالك( ،((16والإمام ال�شافعي(.((16
(� ((16أخرجه�:أبو داود)38( ،كتاب:الديات)16( ،باب:ال ِّديَة كم هي؟ ،رقم (� ،)4545ص( ،)497الرتمذي)13( ،كتاب:الديات،
()1باب:ماج���اء يف ال ِّد َي���ة كم هي الإبل ،رقم(���� ،)1386ص( ،)244الن�سائي)45( ،كتاب:الق�سامة)35( ،باب:ذكر �أ�سنان دية
اخلط�أ ،رقم(� ،)4802ص( ،)497ابن ماجه )21( ،كتاب:الديات)6( ،باب:دية اخلط�أ ،رقم()2631؛ �ص( ،)287-286وفيه
احلج���اج ب���ن �أرط���اة وهو م�شهور بالتدلي����س؛ ولكنه �صرح بالتحدي���ث يف �سنن ابن ماجه ،وفيه خ�ش���ف بن مالك الطائي
جمهول ،قال ال�شوكاين":وال�صحيح �أنه موقوف على عبداهلل بن م�سعود" .نيل الأوطار :ال�شوكاين(.)87/3
( ((16ينظر :املغني :ابن قدامة (.)21-20/12
( ((16ينظر :االختيار يف تعليل املختار:املو�صلي (.)45/5
( ((16ينظر :املغني :ابن قدامة (.)21/12
( ((16ق���ال الإم���ام مال���ك رحم���ه اهلل ":اب���ن �شهاب ،و�سليمان ب���ن ي�سار ،وربيعه ب���ن �أبي عبدالرحمن كان���وا يقولون:دية
اخلط���ا ع�ش���رون بن���ت خما����ض ،وع�ش���رون بنت لب���ون ،وع�ش���رون ابن لب���ون ذك���راً ،وع�شرون حق���ة ،وع�ش���رون جذعة".
املوط����أ)43( ،كتاب:العق���ول )4( ،باب:دية اخلط�أ يف القتل ،رقم(���� ،)1645ص( .)652وينظر :جواهر العقود :املنهاجي
( ،)271/2الفواك���ه ال���دواين :النف���راوي ( ،)204/2الكايف:اب���ن عبدالرب� ،ص( ،)1108مواه���ب اجلليل ل�شرح خمت�صر
خليل:احلطاب (.)256 /6
( ((16ينظ���ر :رو�ض���ة الطالب�ي�ن :الن���ووي ( ،)255/9زاد املحت���اج ب�ش���رح املنه���اج :الكوهج���ي ( ،)78 -77/4فت���ح الوه���اب
ب�ش���رح منه���ج الطالب:زكري���ا الأن�ص���اري ( ،)137/1كفاي���ة الأخي���ار يف ح���ل غاي���ة االخت�ص���ار :احل�سين���ي (،)165/1
املهذب:ال�شريازي (.)196/2
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اال�ستدالل:

�-1أن النبي �ص���لى اهلل عليه و�س���لم ودى الذي قتل بخيرب مبائة من �إبل ال�صدقة(،((16
ولي�س يف �أ�سنان ال�صدقة ابن خما�ض(.((17
ونوق�ش� :أن الدِّ َية يف قتيل خبري؛ �إمنا هي دية العمد؛ واخلالف يف دية اخلط�أ(.((17
-2ما روى ابن م�س���عود ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال" :دية اخلط�أ
�أخما�س���اً :ع�رشون حقة ،وع��ش�رون بنات خما�ض ،وع�رشون جذع���ة ،وع�رشون بنات
لبون ،وع�رشون بني لبون"(.((17
 -3ابن خما�ض �سن ال مدخل له يف الزكاة؛ فال يكون له مدخل يف الديات(.((17

املطلب الثاين :البقر والغنم
امل�س�ألة الأولى :مقدار الواجب من البقر والغنم
�أو ًال :مقدار الواجب من البقر.

ال خالف عند القائلني ب�أن البقر �أ�صل م�ستقل من �أ�صول الديات(((17؛ ب�أنها ( )200بقرة.

(� ((16أخرجه�:أب���و داود)38( ،كتاب:الديات)9( ،باب:يف ترك القود بالق�سامة ،رقم (� ،)4523ص( ،)495واحلديث �صححه
العالمة /الألباين رحمه اهلل  .ينظر� :صحيح �سنن �أبي داود :الألباين (.)95/3
( ((17ينظر :فتح باب العناية ب�شرح النقاية :القاري (.)346/3
( ((17ينظر :املغني :ابن قدامة (.)21/12
(� ((17س�ن�ن الدارقطن���ي  .)172/3(:ق���ال اب���ن امللقن رحم���ه اهلل يف (خال�صة الب���در املنري) (":)268/2ق���ال الدارقطني
والبيهق���ي واملو�صل���ي واخلطاب���ي :يف �إ�سناده جمهول ،وقال الرتم���ذي والبزار :ال نعرفه مرفوع���اً �إال من هذا الوجه،
وقال عبداحلق� :إ�سناده �ضعيف ،قال الدارقطني :حديث �ضعيف غري ثابت عند �أهل املعرفة باحلديث".
( ((17ينظر :املغني :ابن قدامة (.)20/12
( ((17ينظ���ر :للحنفي���ة :البح���ر الرائ���ق �ش���رح كن���ز الدقائ���ق :اب���ن جني���م( ،)78/9بدائ���ع ال�صنائ���ع يف ترتي���ب ال�شرائ���ع:
الكا�ساين( ،)254/7تبني احلقائق �شرح كنز الدقائق:الزيلعي( )269/7نتائج الأفكار يف ك�شف الرموز والأ�سرار�:شم�س الدين
�أحمد بن قودر( ،)299/10للحنابلة�:شرح الزرك�شي على خمت�صر اخلريف:الزرك�شي( ،)126/6الكايف:ابن قدامة (74/4ـ،)75
ك�شاف القناع عن منت الإقناع:البهوتي( ،)19/6املبدع �شرح املقنع:ابن مفلح ( ،)348/8منتهى الإرادات:الفتوحي(.)428/2
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وم�ستند ذلك عدة �أحاديث منها:
-1حديث عمرو بن �شعيب؛ وفيه"على �أهل البقر مائتي بقرة".
-2حديث جابر-ر�ضي اهلل عنه-؛ وجاء فيه"وعلى �أهل البقر مائتي بقرة".
-3حديث عمرو بن �شعيب عن �أبيه عن جده؛ وفيه"ق�ضى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم على �أهل البقر مائتي بقرة".

ثاني ًا :مقدار الواجب من الغنم.

ال خالف عند القائلني ب�أن الغنم �أ�صل م�ستقل من �أ�صول الديات(((17؛ ب�أنها ()2000
�شاة.
وم�ستند ذلك عدة �أحاديث منها:
-1حديث عمرو بن �شعيب؛ وفيه "وعلى �أهل ال�شاء �ألفي �شاة".
-2حديث جابر ر�ضي اهلل عنه؛ وفيه "وعلى �أهل ال�شاء �ألفي �شاة".
-3عن عطاء بن �أبي رباح رحمه اهلل �أن ر�س���ول اهلل �ص���لى اهلل عليه و�س���لم ق�ضى يف
الدِّ َية على �أهل الإبل مائة من الإبل ،وعلى �أهل البقر مائتي بقرة ،وعلى �أهل ال�شاء �ألفي
�شاة ،وعلى �أهل احللل مائتي حلة.

امل�س�ألة الثانية� :أو�صاف كل من البقر والغنم
�أو ًال :البقر.

ي�ش�ت�رط يف البقر ما ي�شرتط يف الإبل من كونها �سليمة من العيوب؛ حلديث "وعلى

( ((17ينظر:للحنفية :تبني احلقائق �شرح كنز الدقائق:الزيلعي( ،)269/7نتائج الأفكار يف ك�شف الرموز والأ�سرار�:شم�س
الدين �أحمد بن قودر( ،)299/10للحنابلة�:شرح الزرك�شي على خمت�صر اخلريف:الزرك�شي( ،)126/6ك�شاف القناع عن
منت الإقناع:البهوتي( ،)19/6املبدع �شرح املقنع:ابن مفلح (.)348/8
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�أهل البقر مائتي بقرة" ،فالإطالق هنا يف العدد يقت�ضي ال�سالمة من كل عيب ،في�شرتط
يف البقر الواجب يف الديات �أن ال يكون فيه مري�ض؛ وذلك لأن املر�ض ينافى ال�سالمة؛
قال النووي رحمه اهلل" :ال يجزيء يف الدِّ َية مري�ض ،وال معيب بعيب"(.((17
وال يقبل يف البقر الواجب يف الديات الأعجف؛ لأنه ينايف ال�سالمة ،والعجف هو
ذهاب ال�سمن(.((17
وهذا �إن دل على �ش���يء؛ ف�إمن���ا يدل على عظمة الت�رشيع الذي يراعي م�ص���لحة كل
م���ن اجلاين ،واملجني عليه ،فال ي�ؤخذ من �أموال اجل���اين؛ الكرمي ،وال�رشيف منها؛ لأن
في���ه �إ�رضار به ،وال ي�ؤخذ الرديء ،واملعيب؛ لأن فيه �رضراً على املجني عليه؛ بل ي�ؤخذ
ال�سليم من العيوب.

ثاني ًا:الغنم.

ي�ش�ت�رط يف الغن���م الت���ي تدفع يف الدي���ات �أن تك���ون �س���ليمة من العي���وب(((17؛
حلديث"وعلى �أهل ال�شاء �ألفي �شاة" ،فاالطالق يقت�ضي ال�سالمة من كل عيب.
ف�ل�ا ي�ؤخذ من الغن���م الهرمة( ،((17وهي الكبرية الطاعنة يف ال�س���ن؛ لأن فيها �إجحافاً
باملجن���ي علي���ه ،وال ذات الع���وار بفتح العني على الأف�ص���ح؛ لأن الع���وار عيب منفي
لل�سالمة(.((18
وال ي�ؤخذ من الغنم الكرائم؛ لأن فيه اجحاف باجلاين ،وال الأكولة؛ وهي التي ت�أكل
( ((17رو�ضة الطالبني :النووي (.)259/9
( ((17ينظر :مغني املحتاج :اخلطيب ال�شربيني (.)73/4
( ((17ينظر :معونة �أويل النهى :ابن النجار (.)336/10
( ((17ينظر :الإقناع لطالب االنتفاع :احلجاوي ( ،)404/1الإن�صاف :املرداوي (.)48/3
( ((18ينظر :الإقناع لطالب االنتفاع :احلجاوي ( ،)404/1الإن�صاف :املرداوي ( ،)48/3الهداية� :أبو اخلطاب� ،ص(.)127
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كثرياً فتكون �سمينة(.((18
الر َّبى ،وهي التي تربي ولدها؛ ملا فيه من ال�رضر بولدها(.((18
وال ي�ؤخذ من الغنم ُّ
وخال�ص���ة ما �سبق �أنه ال ي�ؤخذ من الغنم الدينء ،وال ي�ؤخذ الكرمي منها �إال �إذا ر�ضي
رب املال؛ لأنه �صاحب احلق ،وهذا قيا�ساً على الزكاة(.((18

امل�س�ألة الثالثة :اختالف �أ�سنان البقر والغنم باختالف نوع اجلناية
�أو ًال� :أ�سنان البقر

وقع اخلالف بني فقهاء احلنابلة( ((18يف �أ�سنان البقر باعتبار نوع اجلنايات:
القول الأول� :أنه ي�ؤخذ من البقر الن�صف م�سنات( ،((18والن�صف �أتبعة( ،((18وال فرق
بني العمد ،وغريه.
و�إليه ذهب احلنابلة(.((18
( ((18ينظ���ر :الإقناع لطال���ب االنتفاع :احلجاوي ( ،)404/1التذكرةيف الفقه:ابن عقيل� ،ص( ،)77امل�ستوعب :حممد بن
عبداهلل ال�سامري (.)228/3
( ((18ينظ���ر :الإن�ص���اف :امل���رداوي ( ،)48/3امل�ستوع���ب :حممد ب���ن عبداهلل ال�سام���ري ( ،)228/3الهداي���ة� :أبو اخلطاب،
�ص(.)127
( ((18ينظر :امل�ستوعب :حممد بن عبداهلل ال�سامري (.)228/3
( ((18مل �أجد-ح�سب �إطالعي-من َف�صَّ ل يف امل�س�ألة من فقهاء املذاهب الأربعة �سوى احلنابلة؛ ف�إن من َع َّد البقر ،والغنم
م���ن �أ�ص���ول الديات-وهو قول �أبي يو�سف وحممد بن احل�سن م���ن احلنفية ،وامل�شهور من مذهب احلنابلة-ف�إنه يذكر
�أنه���ا ( )200م���ن البق���ر ،و( )2000م���ن الغن���م؛ وب���دون تف�صيل يف ذك���ر �أ�سنانها ،وه���ذا العدد حمل اتفاق ب�ي�ن الفقهاء
القائل�ي�ن ب���ه .ينظ���ر :للحنفي���ة :بدائ���ع ال�صنائ���ع يف ترتي���ب ال�شرائ���ع :الكا�س���اين( ،)253/7تبني احلقائ���ق �شرح كنز
الدقائق :الزيلعي ( ،)269/7للحنابلة :الإن�صاف:املرداوي (.)45/10
( ((18ق���ال الأزه���ري" :امل�سن���ة :التي �صارت ثنية ،ويجذع البقر يف ال�سنة الثانية ،ويثنى يف ال�سنة الثالثة...ثم هي رباع يف
ال�سن���ة الرابع���ة ،و�سد����س يف اخلام�سة ث���م �صالغ يف ال�ساد�سة ،وقد ق�ضى �أ�سنانه ،يق���ال� :صالغ �سنة ،و�صالغ �سنتني فما
زاد" .نق ًال عن :الرد النقي يف �شرح �ألفاظ اخلرقي :يو�سف بن ح�سن احلنبلي (.)324- 323/2
( ((18التبي���ع ه���و :ول���د البق���رة يف ال�سنة الأولى ،والأنثى تبيعة ،وجمع املذكر �أتبعة ،وجم���ع الأنثى تباع ،و�سمي تبيعاً لأنه
يتبع �أمه .ينظر :امل�صباح املنري :الفيومي� ،ص(.)28
( ((18ينظ���ر :الإن�صاف:امل���رداوي (� ،)61/10شرح الزرك�شي على خمت�صر اخلرقي:الزرك�شي ( ،)127-126/6الفروع:ابن
مفلح ( ،)16/6املبدع �شرح املقنع:ابن مفلح ( ،)348/8الهداية� :أبو اخلطاب� ،ص(.)524
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اال�ستدالل:

علل���وا ذلك :ب�أنه هو العدل(((18؛ لأنه لو �أخذ الكل م�س���نات؛ لكان فيه �إجحاف على
اجلاين ،ولو �أخذ الكل تبعات؛ لكان فيه �إجحاف على املجني عليه(.((18
القول الثاين :هناك من فرق بني العمد وغريه ،ومنهم �أبو يعلى(((19من احلنابلة(،((19
فقال العمد و�شبه العمد الن�صف م�سنات والن�صف �أتبعه ،ويف اخلط�أ �أثالثاً تبيع ،وتبيعة،
وم�سنة.
ولعله قال بهذا؛ لأن اخلط�أ يحتمل التخفيف(.((19
وميكن �أن نلحظ الفرق هنا بني الإبل والبقر :ففي الإبل جاءت الأدلة عامة بكونها مائة
من الإبل ،ومن ثم جاءت الأحاديث الكثرية حول �أ�سنان الإبل ،وكذا �أقوال ال�صحابة،
�أما يف �أ�س���نان البقر؛ فالو�ضع خمتلف؛ لعدم ورود الأحاديث التي تو�ضح �أ�سنان البقر
بل جاءت ب�أنها مائتي بقرة ب�صفة مطلقة.

ثاني ًا�:أ�سنان الغنم

وقع اخلالف يف �أ�سنان الغنم باعتبار نوع اجلنايات:

( ((18ينظر :املبدع �شرح املقنع :ابن مفلح (.)300/8
( ((18ينظر :الهداية� :أبو اخلطاب� ،ص(.)524
َّ
( ((19هو :حممد بن احل�سني بن حممد بن َخلَف الفراء البغدادي ،املعروف بابن الفراء ،ال�شهري بالقا�ضي �أبي يعلى ،ولد
�سنة (380هـ) ،فقيه حنبلي� ،أ�صويل ،من كتبه :اجلامع ال�صغري يف الفقه ،العدة يف �أ�صول الفقه ،الأحكام ال�سلطانية،
ت���ويف رحم���ه اهلل �سن���ة (458ه���ـ) .ينظ���ر� :س�ي�ر �أعالم النب�ل�اء  :الذهب���ي( ،)92-89/18رق���م ( ،)40املق�ص���د الأر�شد يف
ترجمة �أ�صحاب الإمام �أحمد :ابن مفلح ( ،)396-395/2رقم (.)923
( ((19ينظر :الإن�صاف:املرداوي (� ،)61/10شرح الزرك�شي على خمت�صر اخلرقي:الزرك�شي (.)126/6
( ((19ينظر :املبدع �شرح املقنع :ابن مفلح (.)300/8
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القول الأول :ي�ؤخذ من الغنم الن�صف ثنايا( ،((19والن�صف �أجذعة(،((19
وال فرق بني العمد وغريه.

و�إلي���ه ذهب احلنابل���ة(((19؛ قال امل���رداوي رحمه اهلل ":هذا املذه���ب ،وعليه جماهري
الأ�صحاب"(.((19

اال�ستدالل:

علل���وا ذلك :ب�أن���ه العدل ،لأنه لو �أخذ ال���كل ثنايا؛ لكان في���ه �إجحاف على املجني
عليه(.((19

الق��ول الثاين :فرق القا�ضي �أب��و يعلى من احلنابلة( ((19ب�ين العمد ،و�شبه
العم��د ،واخلط�أ؛ فف��ي العمد ،و�شب��ه العمد؛ الن�صف ثناي��ا ،والن�صف
�أجذعة ،ويف اخلط�أ �أثالث ًا:جذعة ،وجذع من ال�ض�أن ،وثنية من املعز.
ولعله قال بذلك للتخفيف يف دية اخلط�أ(.((19

الفرع الثالث:الذهب والف�ضة
مقدار الواجب من الذهب والف�ضة:

وقع اخلالف بني الفقهاء رحمهم اهلل حول املقدار الواجب من الذهب والف�ض���ة يف

( ((19الثن���ي م���ن املع���ز :م���ا كم���ل �سنة ،ودخ���ل يف الثاني���ة .ينظر:القامو����س املحيط:الف�ي�روز �آبادي���� ،ص (،)1637-1636
امل�صباح املنري:الفيومي� ،ص(.)33
( ((19اجل���ذع :م���ن ال�ض����أن فهو مال���ه �ستة ا�شه���ر ،والأنثى جذع���ة .ينظر:القامو����س املحيط:الفريوز �آب���ادي� ،ص(،)915
امل�صباح املنري:الفيومي� ،ص(.)36
( ((19ينظ���ر :الإن�صاف:امل���رداوي (� ،)61/10شرح الزرك�شي على خمت�صر اخلرقي :الزرك�شي ( ،)127-126/6الفروع:ابن
مفلح ( ،)16/6املبدع �شرح املقنع:ابن مفلح (.)348/8
( ((19الإن�صاف :املرداوي (.)61/10
( ((19ينظر :املبدع �شرح املقنع :ابن مفلح ( ،)301-300/8معونة اويل النهى :ابن النجار (.)336/10
( ((19ينظر :الإن�صاف:املرداوي (� ،)61/10شرح الزرك�شي على خمت�صر اخلرقي:الزرك�شي (.)126/6
( ((19ينظر :املبدع �شرح املقنع :ابن مفلح (.)301-300/8
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�أ�صول الديات على ثالثة �أقوال:

القول الأول� :أن على �أهل الذهب �ألف دينار ،وعلى �أهل الورق ع�شرة �آالف درهم.
و�إليه ذهب الإمام �أبو حنيفة ،و�أهل العراق(.((20

اال�ستدالل:

-1م���ا جاء يف كتاب �أبي بكر بن حزم؛ وفيه" :وعلى �أهل الذهب �ألف مثقال"(((20؛
وهو وا�ض���ح الداللة ب�أن مقدار الذهب �ألف دينار ،وه���ذا يتفق مع القول الثاين حول
مقدار الذهب.
-1ما رواه ابن حزم رحمه اهلل ب�سنده �أن عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه و�ضع الديات،
فو�ض���ع على �أهل الذهب �ألف دينار ،وعلى �أهل الورق ع�رشة �آالف درهم(((20؛ وفيه:
�أن مقدار الف�ض���ة ع�رشة �آالف درهم .وميكن �أن يناق�ش ب�أنه :حممول على �سبيل التقومي
عن الإبل؛ فن�ص���اب الف�ض���ة يف الزكاة مقدر مبائتي درهم ،ون�ص���اب الذهب بع�رشين
دينار.
فيعلم مما �س���بق �أن ك ًال من الذهب والف�ض���ة ت�ؤخذ الدِّ َية منهما على �سبيل التقومي من
قيمة الإبل( ،((20فلي�س املراد من الأحاديث ال�س���ابقة من كون مقدار الذهب �ألف دينار،
ومقدار الف�ضة ع�رشة �آالف درهم ،الت�أ�صيل؛ بل املراد التقومي.

القول الثاين� :أن على �أهل الذهب �ألف دينار ،وعلى �أهل الورق �أثنا ع�شر

( ((20ينظر :البحر الرائق �شرح كنز الدقائق:ابن جنيم ( ،)77/9بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع :الكا�ساين (،)254/7
تب�ي�ن احلقائ���ق �شرح كنز الدقائق :الزيلع���ي ( ،)268/7اخلراج�:أبو يو�سف� ،ص ( ،)167نتائ���ج الأفكار يف ك�شف الرموز
والأ�سرار :ل�شم�س الدين �أحمد بن قودر (.)299-298/10
( ((20املثقال :وزنه درهم وثالثة �أ�سباع درهم ،وكل �سبعة مثاقيل ع�شرة دراهم .ينظر :امل�صباح املنري :الفيومي� ،ص (.)32
( ((20املحلى بالآثار :ابن حزم (.)399/10
( ((20ينظر :النجم الوهاج :الدمريي (.)467/8
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�ألف درهم.

و�إلي���ه ذهب الإمام مالك( ،((20والإمام ال�ش���افعي يف القدمي( ،((20وهو امل�ش���هور من
مذهب الإمام �أحمد(.((20

اال�ستدالل:

-1م���ا جاء يف كتاب �أبي بكر بن حزم وفي���ه "وعلى �أهل الذهب �ألف مثقال"؛ وفيه
بيان �أن مقدار الذهب �ألف دينار.
-2ما روى عن ابن عبا�س-ر�ضي اهلل عنه� :-أن رج ًال من بني عدي قتل فجعل النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ديته اثنى ع�رش �ألفاً.
-3م���ا قاله الإمام مالك يف"املوط�أ" �أنه بلغه �أن عمر بن اخلطاب قوم الدِّ َية على �أهل
القرى فجعلها على �أهل الذهب �ألف دينار ،وعلى �أهل الورق اثنى ع�رش �ألف درهم.
-4حديث عمرو بن �ش���عيب عن �أبيه عن جده ،وج���اء فيه"وعلى �أهل الذهب �ألف
دينار ،وعلة �أهل الورق اثنى ع�رش �ألفاً".
وميكن �أن تناق�ش :ب�أنها حممولة على �سبيل التقومي ال الت�أ�صيل.
-1قالوا� :إن مقدار الذهب �ألف دينار ،والدينار معدول باثني ع�رش درهماً ،ي�ؤيد هذا
�أن عمر ر�ضي اهلل عنه فر�ض اجلزية على الغني �أربعة دنانري� ،أو ثمانية� ،أو �أربعني درهماً،
( ((20ينظر:تب�ي�ن امل�سال���ك لتدريب ال�سالك �إلى �أقرب امل�سالك :ال�شنقيطي( ،)434/4جواهر العقود :املنهاجي (-272/2
 ،)273الفواكه الدواين :النفراوي ( ،)203/2الكايف:ابن عبد الرب� ،ص( ،)1108مواهب اجلليل ل�شرح خمت�صر خليل:
احلطاب (.)257/6
( ((20ينظ���ر:الأم :ال�شافع���ي ( ،)100/5رو�ض���ة الطالب�ي�ن وعم���دة املفت�ي�ن :الن���ووي ( ،)261/9زاد املحت���اج ب�ش���رح املنهاج:
الكوهجي (،)82/4كفاية الأخيار يف حل غاية االخت�صار :احل�سيني ( ،)166/1املهذب :ال�شريازي (.)196/2
( ((20ينظ���ر :الإف�ص���اح ع���ن مع���اين ال�صح���اح :اب���ن هب�ي�رة ( ،)381/2الإن�ص���اف :امل���رداوي ( ،)58/10الفروع:اب���ن مفلح
( ،)16/6ك�ش���اف القن���اع ع���ن م�ت�ن الإقناع :البهوت���ي ( ،)19-18/6املب���دع �شرح املقن���ع :ابن مفل���ح ( ،)345/8املحرر يف
الفقه :ملجد الدين �أبي الربكات ( ،)144/2املغني :ابن قدامة ( ،)8-7/12منتهى الإرادات :الفتوحي(.)428/2
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وعلى املتو�س���ط دينارين� ،أو �أربعة وع�رشين درهماً ،وعلى الفقري ديناراً� ،أو اثنى ع�رش
درهماً؛ وهذا �أولى مما ذكر يف ن�صاب الزكاة(.((20
ويناق�ش� :أن ك ًال من الذهب والف�ضة ي�ؤخذ املقدار منهما معدو ًال عن قيمة الإبل(((20؛
وال يلزم �أن يكون ن�ص���اب �أحدهما معدو ًال بن�ص���اب الآخر ،كما يف ال�سائمة من بهيمة
الأنعام ،فلي�س ن�صاب �شيء منها معدول بن�صاب غريه(.((20

القول الثالث :ال ي�ؤخذ من �أهل الذهب ،وال من �أهل الورق �إال قيمة الإبل.
وهو ظاهر مذهب الإمام ال�شافعي( ،((21وهو مذهب الإمام �أحمد(.((21

اال�ستدالل:

� -1أن عم���ر قام خطيباً فقال� :أال �إن الإبل قد غلت ،ففر�ض���ها عمر على �أهل الذهب
�أل���ف دينار ،وعلى �أهل الورق �أثنى ع�رش �ألفاً ،وعلى �أهل البقر مائتي بقرة ،وعلى �أهل
ال�شاه �ألفي �شاة ،وعلى �أهل احللل مائتي حلة.
ووجه الداللة:
ق���ال الإمام ال�ش���افعي رحمه اهلل" :ثم قومها عمر ر�ض���ي اهلل عن���ه على �أهل الذهب
والورق ،فالعلم حميط �-إن �ش���اء اهلل تعال���ى� -أن عمر ال يقومها �إال قيمة يومها ،ولعله
قوم الدِّ َية احلالة كلها يف العمد ،و�إذا قومها عمر قيمة يومها ف�إتباعه �أن تقوم كلما وجبت
( ((20ينظر:املغني :ابن قدامة (.)8/12
( ((20ينظر :النجم الوهاج :الدمريي (.)467/8
( ((20ينظر :املغني :ابن قدامة (.)8/12
( ((21ينظ���ر :الأم:ال�شافع���ي ( ،)100/5كفاي���ة الأخي���ار يف ح���ل غاي���ة االخت�ص���ار :احل�سين���ي ( ،)462/2املهذب:ال�شريازي
(.)196/2
( ((21ينظ���ر :الإن�صاف:امل���ردواي ( ،)62-61/10ك�ش���اف القن���اع عن م�ت�ن الإقناع:من�ص���ور البهوت���ي ( ،)21/6املبدع �شرح
املقنع:اب���ن مفل���ح ( ،)301/8املحرر يف الفقه:جم���د الدين �أبي الربكات ( ،)145/2املغني:اب���ن قدامة ( ،)9/12منتهى
الإرادات:ابن النجار (.)429/2
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على �إن�سان قيمة يومها"(.((21
 -2كل ما �ضمن بنوع من املال وتعذر ،وجبت قيمته كذوات الأمثال(.((21
 -3لأن الإبل �إذا �أجز�أت �إذا قلت قيمتها ،ينبغي �أن جتب و�إن كرثت قيمتها(.((21

الرتجيح:

ونالحظ من خالل ما �س���بق�:أن القول الأول والثاين يتفقان على مقدار الذهب �ألف
دين���ار ،قال ابن قدام���ة رحمه اهلل" :ومل يختلف القائلون بهذه الأ�ص���ول يف قدرها من
الذه���ب ،وال من �س���ائرها� ،إال ال���ورق"(((21؛ ووقع اخلالف بينهم يف مقدار الف�ض���ة،
ومن�ش�أ اخلالف يرجع �إلى قيمة الدينار هل هو ( )10دراهم� ،أم ( )12درهماً(.((21
والراجح -واهلل �أعلم -هو القول الثالث ،فالأ�ص���ل يف الديات الإبل فقط؛ وغريها
معدول عنها.

الفرع الرابعُ :
احللل
امل�س�ألة الأولى :تعريف احللل.
احللل:جمع ُحلة بال�ضم ،وهي �إزار ،ورداء(.((21
وهناك عدة تف�سريات للمراد باحللة على النحو التايل:
-1ا ُحللة ال تكون �إال من من جن�س واحد(.((21
( ((21الأم :ال�شافعي (.)100/5
( ((21ينظر :كفاية الأخيار يف حل غاية االخت�صار :احل�سيني (.)461/2
( ((21املرجع ال�سابق.
( ((21ينظر:املغني :ابن قدامة (.)7/12
( ((21ينظر�:سبل ال�سالم :الأمري ال�صنعاين (.)35-33/4
( ((21ينظر:تاج اللغة و�صحاح العربية :اجلوهري� ،ص( ،)257القامو�س املحيط:الفريوز �آبادي� ،ص(.)1274
( ((21ينظر:امل�صباح املنري:الفيومي� ،ص ( ،)57املعجم الو�سيط (.)194/1
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-2ا ُحللة ال تكون �إال من ثوبني ،ومل تقيد ب�أن تكون من جن�س واحد(.((21
-3احللة كل ثوب جيد جديد تلب�سه غليظ� ،أو دقيق ،وال يكون �إال من ثوبني(.((22
-4احللة ثوب له بطانة(.((22
-5ا ُحللة هي الثوب اجليد ما مل ُيلب�س ،ف�إذا لُب�س مل يقع عليه ُحلة �إال مع غريه(.((22
وقيل �س���ميت ُحلة؛ لأن كل واحد من الثوبني حل عل���ى الآخر؛ وقيل:لأنها حتل عند
طيها(.((22
وا ُحللل �إذا �أطلقت فاملراد بها ُحلل �أهل اليمن؛ وذلك لأن ما مل يكن له حد يف ال�رشع
فريجع فيه �إلى العرف(.((22

امل�س�ألة الثانية :مقدار الواجب من احللل.
اختلف الفقهاء رحمهم اهلل حول املقدار الواجب من احللل يف الديات ،على قولني:
القول الأول� :أن املقدار الواجب هو مائتي ُحلة.
وهو قول �أبي يو�س���ف ،وحممد بن احل�س���ن ال�ش���يباين من احلنفية( ،((22ورواية عن
( ((21ينظر:القامو�س املحيط:الفريوز �آبادي� ،ص ( ،)1274ل�سان العرب:ابن منظور (.)302/3
( ((22ينظر:ل�سان العرب:ابن منظور (.)302/3
( ((22ينظر:القامو�س املحيط:الفريوز �آبادي� ،ص ( ،)1274املعجم الو�سيط (.)194/1
( ((22ينظر:الدر النقي يف �شرح �ألفاظ اخلرقي:يو�سف بن ح�سن احلنبلي (.)127/2
( ((22ينظر:الفروع:ابن مفلح (.)16/6
( ((22ينظر :للحنفية :البحر الرائق �شرح كنز الدقائق:ابن جنيم ( ،)374/8بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�صنائع:الكا�ساين
( ،)254/7للحنابلة :الإن�صاف:املرداوي ( ،)63/10الفروع:ابن مفلح ( ،)110/6ك�شاف القناع يف منت الإقناع:البهوتي
( ،)21/6املبدع �شرح املقنع:ابن مفلح ( ،)350/8املحرر يف الفقه:جمد الدين �أبي الربكات (.)144/2
( ((22ينظ���ر :الأ�صل:حمم���د ب���ن احل�س���ن ال�شيب���اين ،ج ،4ق���� ،2ص( ،)451بدائ���ع ال�صنائ���ع يف ترتي���ب ال�شرائ���ع:
الكا�ساين( ،)253/7تبني احلقائق �شرح كنز الدقائق :الزيلعي ( ،)269/7اخلراج�:أبو يو�سف� ،ص( ،)167نتائج الأفكار
يف ك�شف الرموز والأ�سرار�:شم�س الدين �أحمد بن قودر (.)300/10
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الإمام �أحمد(.((22
وا�ستدلوا بعدة �أدلة منها:
 -1حديث عمرو بن �شعيب عن �أبيه عن جده؛ وفيه "وعلى �أهل احللل مائتي ُحلة".
وجه الداللة :احلديث ن�ص �رصيح على �أن مقدار الواجب من احللل هو مائتي حلة.
وميكن �أن يناق�ش:
ب�أن���ه لي�س ب�رصي���ح الداللة ،بل ظاهر احلدي���ث �أنها بدل عن الإب���ل؛ لقوله يف بداية
احلديث "�أال �إن الإبل قد غلت".
 -2عن عطاء بن �أبي رباح رحمه اهلل �أن ر�س���ول اهلل �ص���لى اهلل عليه و�سلم ق�ضى يف
الدِّ َية على �أهل الإبل مائة من الإبل ،وعلى �أهل البقر مائتي بقرة ،وعلى �أهل ال�شاه �ألفي
�شاه ،وعلى �أهل احللل مائتي حلة.
وجه الداللة :احلديث ن�ص �رصيح على �أن مقدار الواجب من احللل هو مائتي حلة.
وميكن �أن يناق�ش:
ب�أنه على فر�ض �صحته فهو حممول على البدلية.
القول الثاين�:أنها معدولة عن قيمة مائة من الإبل بالغة ما بلغت.
وقال به ال�شافعي يف اجلديد( ،((22ورواية عن الإمام �أحمد(.((22
وقد �سبق اال�ستدالل له.
امل�س�ألة الثالثة� :أو�صاف احللل الواجبة يف الدِّ َية.
( ((22ينظر :الإن�صاف:املرداوي (.)46/10
( ((22ينظر:الأم:ال�شافع���ي ( ،)101/5رو�ض���ة الطالبني وعمدة املفتني:الن���ووي ( ،)262-261/9زاد املحتاج ب�شرح املنهاج:
الكوهجي (.)76/
( ((22ينظ���ر :الإن�صاف:امل���رداوي ( ،)45/10الفروع:اب���ن مفلح ( ،)16/6املبدع �ش���رح املقنع:ابن مفلح ( ،)299/8املحرر يف
الفقه:ملجد الدين �أبي الربكات (.)145/2
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ي�شرتط يف ا ُحللل التي تدفع يف الديات �أمور منها:
�-1أن يكون كل حلة مكونة من بردين؛ �إزار ،ورداء(.((22
�-2أن تكون �ص���حيحة� ،سليمة من العيوب؛ لأن �إطالق العدد (مائتي ُحلة) يقت�ضي
ال�سالمة من كل عيب(.((23
�-3أن الثوبني من جن�س واحد ،وبع�ضهم مل ي�شرتط ذلك(.((23
�-4أن تكون جديدة(.((23
وهل ي�شرتط يف كل ُحلة �أن تبلغ ( )60درهماً ؟.
يف امل�س�ألة قوالن:
القول الأول�:أنه ي�شرتط ذلك؛ فتعترب القيمة يف احللل.
ب�أن تبلغ كل ُحلة ( )50درهماً؛ وهو رواية عن الإمام �أبي حنيفة(.((23
�أو �أن تبلغ كل ُحلة ( )60درهماً ،وهو رواية عن الإمام �أحمد(.((23
ومن �أدلتهم:
-1حديث عمرو بن �ش���عيب عن �أبيه عن جده؛ وفي���ه�" :أال �إن الإبل قد غلت ،قال:
ففر�ض���ها عمر على �أهل الذهب �ألف دينار ،وعلى �أهل ال���ورق �أثنى ع�رش �ألفاً ،وعلى
�أهل ا ُحللل مائتي حلة"؛ ففي احلديث فر�ض على �أهل الورق �أثنى ع�رش �ألفاً؛ فدل ذلك
( ((22ينظ���ر :تبي�ي�ن احلقائ���ق �شرح كنز الدقائ���ق :الزيلعي ( ،)269/7تكملة البحر الرائق �ش���رح كنز الدقائق :حممد بن
ح�س�ي�ن الط���وري الق���ادري ( ،)78/9فتح ب���اب العناية :الق���اري ( ،)344/3الهداي���ة يف �شرح بداية املبت���دي :املرغيناين
(.)461/4
( ((23ينظر :الإن�صاف :املرداوي (.)49/10
( ((23ينظر :الفروع:ابن مفلح (.)16/6
( ((23ينظر :الإن�صاف :املرداوي ( ،)46/10ك�شاف القناع عن منت الإقناع :من�صور البهوتي (.)21/6
( ((23ينظر :البناية �شرح الهداية :العيني ( ،)168/13فتح باب العناية ب�شرح النقاية :القاري (.)344/3
( ((23ينظر :التذكرة يف الفقه :ابن عقيل� ،ص( ،)286املغني :ابن قدامة ( ،)11/12الهداية� :أبو اخلطاب� ،ص(.)524
العدد | |64رجب 1435هـ

151

�أن قيمة كل حلة �ستون درهم.
�-2أن الأ�ص���ل هو ت�س���اوي الأبدال ،في�ش�ت�رط يف كل ُحلة �أن تكون قيمتها �س���تون
درهماً؛ لتبلغ �أثنى ع�رش �ألفاً(.((23
القول الثاين�:أنه ال ي�شرتط ذلك؛ فال تعترب القيمة يف ذلك(.((23
ق���ال املرداوي رحم���ه اهلل" :ينبغي �أن ي�ؤخ���ذ املتعارف ،ب�رشط �أن تكون �ص���حيحة،
�سليمة من العيوب ،من غري نظر �إلى قيمة البتة"(.((23
ومن �أدلتهم:
-1حديث "وعلى �أهل ا ُحللل مائتي ُحلة"؛ فالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أطلق العدد،
ومل يحدد قيمة لكل ُحلة ،فمن قيده فعليه بالدليل.
�-2إنه يرتتب على القول ب�أن كل ُحلة قيمتها ( )60درهماً ،ت�س���وية بني القتل العمد،
واخلط�أ(.((23
للحلل ،بل هي معدولة عن قيم���ة مائة من الإبل بالغة ما
الرتجي���ح :ع���دم حتديد قيمة ُ
بلغت للأحاديث ال�سابقة.

( ((23ينظر:املبدع �شرح املقنع:ابن مفلح ( ،)350/8املمتع يف �شرح املقنع :التنوخي (.)518/5
( ((23ينظ���ر :التو�ضي���ح يف اجلم���ع ب�ي�ن املقن���ع والتنقي���ح :ال�شويك���ي ( ،)1170/3التنقيح امل�شب���ع يف حترير �أح���كام املقنع:
املرداوي� ،ص(.)431
( ((23ينظر :الإن�صاف :املرداوي (.)49/10
( ((23ينظر :املبدع �شرح املقنع :ابن مفلح (.)301/8
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املبحث الثالث :الآثار املرتتبة على تعدد �أ�صول الديات
الد َية
املطلب الأول :بيان من �صاحب احلق يف اختيار جن�س ِّ
�إن �صاحب احلق يف اختيار جن�س الدِّ َية ال يخلو(:((23
�-1إما �أن يكون اجلاين :قال فخ���ر الدين الزيلعي( ((24رحمه اهلل" :ثم اخليار يف هذه
الأنواع الثالثة�-أي الإبل والذهب والف�ض���ة�-إلى القاتل؛ لأن���ه هو الذي يجب عليه،
فيكون اخليار �إليه كما يف كفارة اليمني"(.((24
�-2أو العاقلة( :((24قال ابن قدامة رحمه اهلل�" :أي �ش���يء �أح��ض�ره َم ْن عليه الدِّ َية من
القات���ل� ،أو العاقلة ،من هذه الأ�ص���ول؛ لزم الويل �أخذه ،ومل يك���ن له املطالبة بغريه،
�س���واء كان من �أهل ذلك النوع� ،أو مل يكن؛ لأنها �أ�صول يف ق�ضاء الواجب ،يجزيء
واحد منها ،فكانت اخلرية �إلى من وجبت عليه ،كخ�صال الكفارة ،وك�شاتي اجلربان يف
الزكاة مع الدراهم"(.((24
( ((23ينظ���ر :لل�شافعي���ة :رو�ضة الطالبني :النووي ( ،)260/9كفاية الأخيار يف حل غاية االخت�صار :احل�سيني (،)461/2
للحنابلة :معونة �أويل النهى :ابن النجار ( ،)335/10املمتع يف �شرح املقنع:التنوخي ( ،)492/5الهداية� :أبو اخلطاب،
�ص(.)523
( ((24هو :فخر الدين ،عثمان بن علي بن محِ ْ جَ ن ال َّز ْيلَعي ،كنيته� :أبو عمر ،فقيه حنفيَ ،درَّ�س ،و�أفتى ،من كتبه :تبيني
احلقائ���ق �ش���رح كنز الدقائق ،برك���ة الكالم على �أحاديث الأحكام� ،شرح اجلامع الكبري ،ت���ويف رحمه اهلل �سنة (743هـ)،
بالقاه���رة .ينظ���ر :ت���اج الرتاج���م :قلطوبغا���� ،ص ( ،)204رق���م ( ،)160اجلواهر امل�ضي���ة يف طبقات احلنفي���ة :القر�شي
( ،)520-519/2رقم (.)925
( ((24تبني احلقائق �شرح كنز الدقائق:الزيلعي (.)269/7
( ((24العاقل���ة هم:م���ن يحملون دية اخلط�أ ،وهم ع�صبة الرجل ،وعن���د بع�ضهم� :أهل ديوانه ،وعند �آخرين� :أهل ن�صرته.
ينظر :معجم لغة الفقهاء� :أ.د/حممد روا�س قلعجي� ،أ.د/حامد قنيبي� ،أ /قطب م�صطفى �سانو� ،ص(.)271
( ((24املغني:ابن قدامة (.)8/12
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فه�ؤالء هم الذين يخت���ارون جن�س الدِّ َية ،وعلى املجني عليه� ،أو ويل املجني عليه؛
قب���ول ما يقدمه اجلاين� ،أو العاقلة �إذا حتققت فيه ال�رشوط املطلوبة؛ ولكن هل ي�ش�ت�رط
يف الإب���ل الواجبة يف الدِّ َي���ة �أن تكون من جن�س �إبل اجلاين� ،أو العاقلة �أم ال ي�ش�ت�رط
هذا؟
فامل�س�ألة فيها قوالن:

القول الأول� :أن الإبل ال يعترب فيها �أن تكون من جن�س �إبل اجلاين.

وقال به جمع من الفقهاء ،واختاره ابن قدامة رحمه اهلل(.((24
اال�ستدالل:
-1حدي���ث "ويف النف�س الدِّ َية مائة م���ن الإبل"؛ فقد �أطلق الإب���ل فمن قيدها فعليه
بالدليل.
�-2أنها بدل املتلف فلم يخت�ص بجن�س ماله ،كبدل �س���ائر املتلفات ،ثم �أنها حق لي�س
�سببه املال؛ فلم يعترب كونه من جن�س ماله(.((24
�-3أن املق�ص���ود من الدِّ َية هو جرب املف���وت ،واجلرب ال يخت�ص بجن�س مال من وجب
عليه ،ثم �أنها لو وجبت من جن�س املال؛ لوجبت يف املري�ض���ة من املرا�ض ,وال�ص���غرية
من ال�صغار(.((24

( ((24املرجع ال�سابق.)11/12( :
( ((24املغني:ابن قدامة (.)11/12
( ((24املرجع ال�سابق.
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القول الثاين� :أن الواجب عليه من جن�س �أبل اجلاين.؛ ف�إن مل يكن له �إبل
فمن غالب �إبل البلد.
وهو قول ال�شافعية( ،((24واختاره القا�ضي �أبو يعلى من احلنابلة(.((24

اال�ستدالل:

�إنها جتب من جن�س �إبل اجلاين� ،أو العاقلة؛ لأنها جتب على �س���بيل املوا�س���اة ،فيجب
كونها من جن�س مالهم؛ كالزكاة يف نوع الن�صاب(.((24
وميكن �أن يناق�ش:
�أن قوله���م� :إن الدِّ َية وجوبها على �س���بيل املوا�س���اة غري �ص���حيح؛ لأن وجوبها على
�س���بيل جرب الغائب ،كبدل املال املتلف؛ ثم �إن هناك فرق بني الزكاة والدِّ َية يف �س���بيل
الوجوب ،فالزكاة جتب على �س���بيل املوا�ساة؛ لي�شارك الفقراء الأغنياء فيما �أنعم اهلل به
عليهم؛ فكان مقت�ض���ى ذلك كونه من جن�س �أموالهم ،والأمر يختلف يف الدِّ َية لأنه بدل
متلف ،فال وجه لتخ�صي�صه بجن�س مال اجلاين �أو العاقلة(.((25

الرتجيح:

ال���ذي يرتجح -واهلل �أعلم -القول الأول �أن الإب���ل ال يعترب فيها �أن تكون من جن�س
�إبل اجلاين؛ لقوة �أدلته.

( ((24ينظ���ر :رو�ض���ة الطالب�ي�ن :الن���ووي ( ،)260/9مغن���ي املحتاج:ال�شربين���ي ( ،)74/4النج���م الوه���اج يف �ش���رح املنه���اج:
الدمريي ( ،)463/8الو�سيط يف املذهب :الغزايل (.)330/6
( ((24ينظر:املغني ابن قدامة (.)11/12
( ((24ينظر :مغني املحتاج:ال�شربيني ( ،)74/4النجم الوهاج يف �شرح املنهاج :الدمريي (،)463/8
( ((25املغني:ابن قدامة (.)12/12
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املطلب الثاين :بيان حكم جمع �أكرث
الد َية الواحدة
من جن�س يف ِّ
الدِّ َية يجب �أن تكون من �ص���نف واحد من الأ�صناف املذكورة ،فال يحق للجاين� ،أو
العاقلة؛ �أن جتمع �أ�صنافاً متعددة يف الدِّ َية الواحدة ،وذلك لأمور:
�-1أن يف ه���ذا خمالفة لظاهر الن�ص���و�ص التي جاءت �رصيحة بتحديد ن�ص���اب كل
جن����س ،كما يف حديث عمرو بن �ش���عيب عن �أبيه عن جده وفي���ه�" :إن عمر قام خطيباً
فق���ال" �أال �إن الإبل قد غلت ،قال :ففر�ض���ها عمر على �أه���ل الذهب �ألف دينار ،وعلى
�أهل الورق �أثنى ع�رش �ألفاً ،وعلى �أهل البقر مائتي بقرة ،وعلى �أهل ال�ش���اه �ألفي �ش���اة،
وعلى �أهل احللل مائتي ُحلة".
�-2أن جم���ع ع���دة �إجنا�س يف الدِّ َي���ة الواحدة �أمر ال ين�ض���بط؛ مما ي����ؤدي �إلى كرثة
اخل�صومة ،والنزاع بني النا�س.
هذا ما يتعلق بجم���ع �أكرث من جن�س يف الدِّ َية الواحدة� ،أما حرية اختيار جن�س الدِّ َية
فهو مبني على خالف العلماء حول �أ�صول الديات:
-3الإمام �أبو حنفية رحمه اهلل يرى �أن الأ�صول ثالثة( :الإبل ،والذهب ،والف�ضة)(((25؛
فالقاتل خمري يف �أي هذه الأنواع الثالثة ،يخرج �أيها �شاء؛ كما يف كفارة اليمني.
 -4و�أما عند ال�ص���احبني من احلنفية( ((25فالأ�ص���ول �س���تة( :الإبل ،والبقر ،والغنم،
( ((25ينظ���ر :البح���ر الرائ���ق �شرح كنز الدقائق :ابن جنيم ( ،)374-373/8بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع :الكا�ساين
(.)253/7
( ((25ينظ���ر :الأ�ص���ل :حمم���د ب���ن احل�س���ن ال�شيب���اين ،ج ،4ق���� ،2ص( ،)451بدائ���ع ال�صنائ���ع يف ترتي���ب ال�شرائ���ع:
الكا�ساين( ،)253/7تبني احلقائق �شرح كنز الدقائق :الزيلعي ( ،)269/7اخلراج�:أبو يو�سف� ،ص( ،)167نتائج الأفكار
يف ك�شف الرموز والأ�سرار�:شم�س الدين �أحمد بن قودر (.)300-299/10
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والذهب ،والف�ض���ة ،واحللل)؛ فاجلاين خمري بني هذه الأنواع ال�س���تة يخرج �أيها �شاء؛
يقول �ص���احب "نتائج الأفكار"" :ف�إن للقاتل اخليار يف �أداء الدِّ َية من �أي نوع �ش���اء من
�أن���واع الدِّ َية ،ال من غري �أنواعها كما �رصح���وا به ،فعلى قولهما يتمكن القاتل من �أدائها
م���ن نوع البقر �أو نوع الغن���م �أو نوع احللل ،كما يتمكن من �أدائه���ا من الأنواع الثالثة
املتف���ق عليها وهي الإبل والعني والورق ،وعلى قوله يف رواية كتاب الديات ال يتمكن
م���ن �أدائها �إال من هذه الأنواع الثالثة"(((25؛ وقول ال�ص���احبني هو رواية عند احلنابلة،
و�إن كان امل�ش���هور عند احلنابلة(� ((25أن الأ�ص���ول خم�س���ة عدا ا ُحلل���ل ،يخري اجلاين يف
�إخراج �أيها �شاء.
-5و�أم���ا الإمام مالك رحمه اهلل ي���رى �أن على �أهل البادية الإب���ل ال غري ،وعلى �أهل
الذه���ب؛ الذهب ال غري ،وعل���ى �أهل الورق؛ الورق ال غري ،فق���ال رحمه اهلل" :الأمر
املجتم���ع عليه عندن���ا �أنه ال يقبل من �أهل الق���رى يف الدِّ َية الإبل ،وال م���ن �أهل العمود
الذه���ب ،والورق ،وال من �أهل الذه���ب الورق ،وال من �أهل ال���ورق الذهب"(((25؛
وقال" :بذلك م�ضت ال�سنة ،وال ي�ؤخذ يف الدِّ َية بقر وال غنم وال عر�ض"(.((25
-6الإمام ال�ش���افعي رحمه اهلل يرى �أن الأ�صل الإبل ،ف�إذا فقدت ففي القدمي� ((25(:أنه
ينتق���ل �إلى �ألف دينار �أو اثن���ي ع�رش �ألف درهم على التخيري بينهم���ا ،ويف اجلديد� :أنه
( ((25نتائج الأفكار يف ك�شف الرموز والأ�سرار� :شم�س الدين �أحمد بن قودر (.)276/10
( ((25ينظ���ر :التو�ضي���ح يف اجلم���ع ب�ي�ن املقن���ع والتنقيح:ال�شويك���ي ( ،)1169/3الف���روع :اب���ن مفل���ح ( ،)16/6املبدع �شرح
املقنع:اب���ن مفل���ح ( ،)298/8املحرر يف الفقه:جمد الدين �أبي الربكات ( ،)144/2معونة �أويل النهى �شرح املنتهى:ابن
النجار (.)335/10
( ((25املوط�أ :الإمام مالك� ،ص(.)652
( ((25اخلر�شي على خمت�صر �سيدي خليل:حممد اخلر�شي (.)30/7
( ((25ينظر :الأم :ال�شافعي ( ،)100/5رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني :النووي ( ،)261/9املهذب :ال�شريازي (.)196/2
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ينتقل �إلى القيمة بالغة ما بلغت(((25؛ قال الإمام ال�شافعي رحمه اهلل" :ف�إذا �أعوز ،فالقيمة
ما ال يوجد مما وجب على �صاحبه ،ولي�س ذلك �إال من الدنانري والدراهم"(.((25
�-7أم���ا الإمام �أحمد فامل�ش���هور عنده �أن �أ�ص���ول الديات خم�س���ة(( :((26الإبل،
والبقر ،والغنم ،والذهب ،والف�ضة)؛ فاجلاين خمري بني هذه الأنواع ال�ستة يخرج
�أيها �شاء.
-8ومن اعترب الإبل هي الأ�صل يف الديات ،و�أن غريها بدل عنها ،فال يعدل عن
الإب���ل �إلى غريه���ا �إال يف حالة فقدها� ،أو تعذر وجودها ،ق���ال ابن قدامة رحمه اهلل
":و�إن قلنا:الأ�صل الإبل خا�صة ،فعليه ت�سليمها �إليه�-أي �إلى املجني عليه ،-و�أيهما
�أراد العدول �إلى غريها فللأخر منعه؛ لأن احلق متعني فيها فا�ستحقت"(.((26

الد َية يف الق�ضاء ال�سعودي
املبحث الرابع :تقدير ِّ
احلم���د هلل ،فقد امنت علينا بكثري م���ن النعم واملنن ،ومن �أهمه���ا �أن جعل هذه البالد
حر�س���ها اهلل -مطبقة لأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية ،ولقد حر�ص الق�ضاة على هذا الأمرحر�ص���اً كبرياً ،ولعل احلديث عن تطور الدِّ َية يف الق�ض���اء ال�س���عودي يظهر هذا الأمر
بجالء.
( ((25ينظر :الأم :ال�شافعي ( ،)101/5رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني:النووي ( ،)262-261/9زاد املحتاج ب�شرح املنهاج:
الكوهجي ( ،)76/كفاية الأخيار يف حل غاية االخت�صار :احل�صني ( ،)166/1املهذب:ال�شريازي (.)196/2
( ((25الأم :ال�شافعي ()101/5
( ((26ينظ���ر :التو�ضي���ح يف اجلم���ع ب�ي�ن املقن���ع والتنقيح:ال�شويك���ي ( ،)1169/3الفروع:اب���ن مفل���ح ( ،)16/6املب���دع �ش���رح
املقنع:اب���ن مفل���ح ( ،)298/8املحرر يف الفقه:جمد الدين �أبي الربكات ( ،)144/2معونة �أويل النهى �شرح املنتهى:ابن
النجار (.)335/10
( ((26املغني :ابن قدامة (.)8/12
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�أو ًال :الأ�صل يف تقدير ال ِّد َية يف الق�ضاء ال�سعودي.

بنا ًء على الأمر ال�سامي الربقي رقم ( ،)43108وتاريخ (1432/ 10/ 2هـ) القا�ضي
باملوافقة على قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم ( )2يف (1431/ 7/ 14هـ) ،ف�إن
الأ�ص���ل يف الدِّ َية الإبل ,و�أن دية اخلط�أ �أخما�س ,ودية العمد و�شبهه �أثالثاً ،ويجوز �إعادة
تقييمها ح�سب �أقيامها يف كل زمن.

ثانياً :مراحل تطور تقدير ال ِّد َية يف الق�ضاء ال�سعودي(.((26

يف القرن الثالث ع�رش الهجري ،ويف عهد الإمام/عبد العزيز بن حممد بن �س���عود
�آل �س���عود( ((26رحم���ه اهلل كان تقدير الدِّ َية ملائ���ة من الإبل نحو ثمامنائة ريال فرن�س���ي،
وا�ستمر العمل على ذلك بقية مدة �آل �سعود بالدرعية ،وكذلك بقية القرن الثالث ع�رش،
و�أوائل الرابع ع�رش.
و�أو�ض���ح ال�شيخ/عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب( ((26رحمه اهلل ب�أن مقدار الدِّ َية
مائة ناقة ،تقدر بقيمة ثمامنائة ريال( ،((26ثم عندما مت �ضم احلجاز ،وذلك عام (1343هـ)،
يف عه���د امللك/عبدالعزي���ز بن عبد الرحمن �آل �س���عود ،ومت �رضب ال�س���كة اجلديدة
( ((26ينظ���ر :فت���اوى ور�سائ���ل ال�شي���خ حممد بن �إبراهيم بن عب���د اللطيف �آل ال�شيخ :جمع حممد ب���ن عبد الرحمن ابن
قا�سم (.)332-328/11
( ((26هو:عبدالعزي���ز ب���ن حمم���د ب���ن �سع���ود �آل �سعود ،من �أمراء �آل �سع���ود يف دولتهم الأولى ،تولى الإم���ارة بعد وفاة �أبيه
�سنة(1179هـ) ،ات�سع نطاق الدولة يف �أيامه ،كان فار�ساً� ،شديد الب�أ�س ،كرمياً ،قتل رحمه اهلل �سنة (1218هـ) بالدرعية.
ينظر:الأعالم:الزركل���ي ( ،)27/4تاري���خ بع�ض احلوادث الواقعة يف جند ووفيات بع�ض الأعيان و�أن�سابهم وبناء بع�ض
البلدان من (700هـ �إلى 1340هـ)�:إبراهيم بن �صالح بن عي�سى� ،ص (.)98
( ((26هو:عبداهلل بن حممد بن عبدالوهاب التميمي ،ولد �سنة (1165هـ) بالدرعية ،من �أئمة الدعوة ،ن�ش�أ يف بيت والده،
م���ن كتبه:ج���واب �أهل ال�سنة النبوي���ة يف نق�ض كالم ال�شيعة والزيدية ،الكلمات النافع���ة يف املكفرات الواقعة ،خمت�صر
ال�سرية النبوية ،تويف رحمه اهلل �سنة (1244هـ) ،بالقاهرة .ينظر�:أ�شهر �أئمة الدعوة خالل قرنني�:إبراهيم الفار�س،
����ص( ،)22-15رق���م( ،)3علماء جن���د خالل �ستة قرون:عب���داهلل الب�سام ( ،)179-169/1رق���م( ،)2م�شاهري علماء جند
وغريهم:عبدالرحمن بن عبداللطيف �آل ال�شيخ� ،ص(.)48
( ((26ينظر :الدرر ال�سنية يف الأجوبة النجدية :عبد الرحمن بن حممد بن قا�سم ()402-401/7
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ال�سعودية من الف�ضة؛ ق�ضى الق�ضاة لفرتة ق�صرية ،ب�أن الدِّ َية تقدر بثمامنائة ريال عربي.
ثم �إن بع�ض الق�ضاة قام بتقديرها بنحو �ألف ريال عربي.
ثم بعد �س���نوات �رصح بع�ض الق�ضاة ,ب�أنه ال منا�ص من ترفيع الدِّ َية �إلى ثالثة �آالف؛
ثم تي�رس رفعها �إلى �أربعة �آالف ريال.
ثم ملا دخل عام (1374هـ) ،ويف عهد امللك�/س���عود بن عبد العزيز �آل �سعود رحمه
اهلل ر�أى �إعادة النظر يف هذه امل�س����ألة ،وقد الحظ �أن الف�ضة قد �أ�صبحت رخي�صة جداً،
حيث �إن الأمة قد تكون قيمتها ثالثني �ألف ريال ،وكان للتطور �أثره الوا�ض���ح يف احلياة
ف�أفتى ال�شيخ/حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ رحمه اهلل ؛ وبناء على �أن الإبل هي الأ�صل
يف الدِّ َية�:أن دية العمد و�ش���به العمد �أرباعاً)25(:بنت خما�ض)25( ،بنت لبون)25( ،
حقة)25( ،جذعة.
وقدرها بعد �س�ؤال �أهل اخلربة يف ذلك الوقت بـ(  )18.000ريال عربي �سعودي.
و�أن دية اخلط�أ �أخما�ساً )20(:بنت خما�ض )20( ،بني خما�ض ذكر )20( ،بنت لبون،
( )20حقة )20( ،جذعة؛ وقدرها بعد �س����ؤال �أهل اخلربة يف ذلك الوقت بـ( )16.000
ريال عربي �سعودي.
وقال رحمه اهلل" :وهذا التقومي باعتبار دون الو�س���ط ،وي�ستمر العمل على هذا ما مل
تتغري قيمتها احلالي���ة ،بزيادة كثرية� ،أو نق�ص كبري ،ف�إن تغريت وجب جتديد التقومي كما
�إنه �إن قدم من وجبت عليه الدِّ َية الإبل ب�أعيانها تعني على �أولياء الدم قبولها"(.((26
وق���د تغريت قيمة الدِّ َية الختالف قيمة الإبل ،ففي ع���ام (1390هـ) قدرت الدِّ َية يف
العمد و�شبه العمد بـ( )27000ريال عربي �سعودي.
( ((26فتاوى ور�سائل ال�شيخ حممد بن �إبراهيم بن عبد اللطيف �آل ال�شيخ.)331-330/11( :
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ويف دية اخلطا بـ( )24000ريال عربي �سعودي؛ وذلك:بناء على قرار جمل�س الق�ضاء
الأعلى رقم ( )100يف (1390/11/6هـ)؛ وامل�ؤيد من املقام ال�سامي رقم()21374
يف (1390/11/24هـ).
ثم تغريت قيمة الدِّ َية الختالف قيمة الإبل ،ففي عام (1396هـ) قدرت الدِّ َية يف العمد
و�شبه العمد بـ( )45.000ريال عربي �سعودي ،ويف دية اخلط�أ بـ(  )40.000ريال عربي
�سعودي؛ وذلك -:بناء على قرار هيئة كبار العلماء رقم ( )50يف (1396/8/20هـ)؛
وامل�ؤيد من املقام ال�سامي رقم( )2021/4/4يف (1396/10/18هـ).
ثم تغريت قيمة الدِّ َية الختالف قيمة الإبل ففي عام (1401هـ) قدرت الدِّ َية يف العمد
و�شبه العمد بـ ( )110.000ريال ،ويف دية اخلط�أ بـ ( )100.000ريال؛ وذلك:بناء على
قرار جمل�س الق�ضاء الأعلى بهيئته العامة رقم ( )133يف (1401/9/3هـ).
و�أخرياً �صدر تعميم لكافة املحاكم من املجل�س الأعلى للق�ضاء هذا ن�صه:
ف�ضيلة ال�شيخ� .....سلمه اهلل ،،،ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:
�أ�س�أل املولى تعالى يل ولكم التوفيق وال�سداد لكل خري� ،أما بعد :تلقيت الأمر ال�سامي
الربقي ذا الرقم ( ،)43108والتاريخ (1432/ 10/ 2هـ) القا�ض���ي باملوافقة على قرار
الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم ( )2يف (1431/ 7/ 14هـ) ،املت�ضمن ما ي�أتي:
�أو ًال� :أن الأ�ص���ل يف الدِّ َية الإبل ,و�أن دية اخلط�أ �أخما�س ,ودية العمد و�شبهه �أثالث،
ويجوز �إعادة تقييمها ح�سب �أقيامها يف كل زمن.
ثانياً :تكون دية اخلط�أ ( )300٫000ثالثمائة �ألف ريال �س���عودي ,ودية العمد و�ش���بهه
(� )400٫000أربعمائة �ألف ريال �سعودي.
ثالثاً :تكون دية ما دون النف�س من الأع�ض���اء واملنافع وال�ش���جاج بن�سبة ما ذكر يف دية
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العمد واخلط�أ.
رابعاً :تكون دية املر�أة امل�س���لمة على الن�ص���ف من دية الرجل امل�س���لم ,ودية جراحها
و�أطرافه���ا كدي���ة الرجل حتى الثلث ثم تكون على الن�ص���ف من دي���ة �أطراف وجراح
الرجل.
خام�ساً :ي�رسي هذا التقدير على كل حالة مل يحكم فيها قبل العمل به.
�ساد�ساً :ي�ستمر العمل على هذا التقدير مامل ي�صدر �أمر بتغيري تقدير الدِّ َية؛ لتغري قيمة
الإبل بزيادة �أو نق�ص ملحوظ يوجب �إعادة التقدير ح�سب الزمان.
�سابعاً :يعمل بهذا القرار ابتدا ًء من تاريخ موافقتنا عليه..الخ.
�آمل االطالع واعتماد العمل مبوجبه ,وجتدون برفقه �ص���ورة من الأمر ال�سامي الكرمي
امل�شار �إليه.
واهلل يحفظكم ،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء د�.صالح بن عبداهلل بن حميد
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اخلامتة
احلم���د هلل الذي من اعت�ص���م بحبله وفق���ه ،وهداه ،ومن اعتمد علي���ه حفظه ووقاه،
�أحمده �س���بحانه ،و�أ�ش���كره ،و�أثني عليه ،وا�ستغفره ،و�أ�ش���هد �أن ال �إله �إال اهلل وحده ال
�رشيك له ،وال نعبد �إال �إياه ،و�أ�ش���هد �أن نبينا حممداً عبده ور�س���وله وم�صطفاه� ،صلى
اهلل وبارك عليه ،وعلى �آله ،و�ص���حبه ،والتابعني ،ومن �س���ار على نهجه ،وهداه ،و�سلم
ت�سليماً كثرياً.
�أما بعد:
ف�إن الدِّ َية يف ال�رشيعة الإ�سالمية لها �ش�أن عظيم يف حل املنازعات؛ و�إنهاء اخلالفات؛
فله���ا مكانة كربى يف �أبواب الق�ض���اء؛ فهي حكم �رشعي له �ص���لة وثيق���ة بحياة النا�س
مبا��ش�رة؛ وهي من �أهم املوا�ض���يع التي يجب عل���ى كل فرد �أن يعرفه���ا ليعرف حرمة
النف�س ،وقيمتها ،ومكانتها ،و�أنه لي�س من ال�سهل امل�سا�س بها.
وم���ع نهاية هذا البحث الذي خ�ض���ت غماره؛ ف�إين �أقدم بع����ض ثماره؛ و�أرجو ملن
يقر�أه عظيم الفائدة.

النتائج:
-1تع���ددت الأراء حول �أ�ص���ول الدي���ات؛ والراجح منها �أن الإبل هي الأ�ص���ل يف
الديات فقط ،وغريها مقوم ،ومعدول بها.
�-2أن الإبل هي الأ�صل الوحيد من �أ�صول الديات املجمع عليه.
-3ال يعت�ب�ر يف الإب���ل القيمة ،بل مت���ى توافرت ال�رشوط املعت�ب�رة يف الإبل؛ وجب
�أخذها.
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-4البق���ر والغنم ي�ؤخذ ما يوازي قيمة مائة من الإبل ،وي�ش�ت�رط فيها ما ي�ش�ت�رط يف
الإبل.
-5الذهب والف�ض���ة ال ي�ؤخذ منها �إال قيمة مائة من الإبل؛ وي�ؤخذ من احللل ما يعادل
قيمة مائة من الإبل بالغة ما بلغت.
-6ي�ش�ت�رط يف ا ُحللل التي تدفع يف الديات �أن تكون كل ُحلة مكونة من بردين �إزار
ورداء ،و�أن تكون �صحيحة ،و�سليمة من العيوب ،و�أن يكون الثوبان من جن�س واحد،
وبع�ضهم مل ي�شرتط ذلك ،و�أن تكون جديدة.
�-7صاحب احلق يف اختيار جن�س الدِّ َية ال يخلو� :إما �أن يكون اجلاين� ،أو العاقلة.
-8الدِّ َية يجب �أن تكون من �صنف واحد ،وال يجوز �أن جتمع الدِّ َية الواحدة �أ�صنافاً
متعددة.
-9تطور الدِّ َية يف اململكة العربية ال�سعودية قد مر مبراحل متعددة ارتفعت فيها الدِّ َية
ح�سب غالء الإبل ،ورخ�صها ،كان �آخرها عام (1432هـ) فكانت دية اخلط�أ ()300.000
ثالثمائ���ة �ألف ريال �س���عودي ,ودية العمد و�ش���بهه (� )400.000أربعمائ���ة �ألف ريال
�سعودي.

املقرتحات :

من خالل ما �سبق يت�ض���ح تغري �أ�سعار الإبل؛ تبعاً للغالء ،والرخ�ص ،لذا ف�إين �أقرتح
ت�أليف جلنة �رشعية؛ لتقدير الدِّ َية ،جتتمع كل ثالث �أو خم�س �سنوات.
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