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بينّ الباحث التايل:
تعريف امل�صطلحات:

االأ�صل وهو: ما ُيبنى عليه غريه
الدي��ة وه��ي: امل��ال الواجب للمجن��ي علي��ه، اأو ولي��ه يف اجلناية على 

النف�س، وما دونها.
احُلَلل وهي: اإزار ورداء.

م�صروعية الدية من الكتاب وال�صنة واالإجماع.
جممل اجلنايات املوجبة للدية، وهي: القتل العمد و�صبه العمد واخلطاأ، 

واالعتداء على ما دون النف�س.
انح�صار اأ�صول الديات يف �صت هي: االإبل، والبقر، والغنم، والذهب، 

والف�صة، واحللل.
اإجم��اع الفقهاء على اأن االإبل اأ�ص��ل يف الديات، واختالفهم يف الباقي، 

رجح البحث قول االإبل فقط، وغريها مقوم ومعدول بها.
و�ْصُف كلنّ اأ�صل ومقداره. 

اختالف الفقهاء يف �صحة اعتبار قيمة االإبل عنها، ورجح البحث عدم 
اعتبار القيمة.

اخت��الف الفقه��اء يف م�صاأل��ة اأ�صنان االإب��ل والبقر والغن��م باعتبار نوع 
اجلناية. 
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اختللاف الفقهاء يف ا�شرتاط كون الدية من جن�س اإبل اجلاين اأو العاقلة، 
ورجح البحث عدم ا�شرتاط ذلك. 

�صاحب احلق يف اختيار االأ�صل اإما اجلاين اأو العاقلة.
��ة اختيار اأ�صل  وج��وب اأن تك��ون الدية من اأ�ص��ل واحد فقط، واأن حرينّ

الدية مبني على اختالف للفقهاء.
اأ�ص��ل الدية يف الق�ص��اء ال�صعودي االإبل، واأن دية اخلط��اأ اأخما�س، ودية 

العمد و�صبهه اأثالثًا، مع جواز اإعادة التقييم ح�صب الزمن.
ر الدية يف الق�صاء ال�صعودي. مراحل تطونّ
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املقدمة

�حلمد هلل �أعاد و�أبدى, و�أجزل علينا �لنعم و�أ�سدى, ال هادي ملن �أ�سل, وال م�سل ملن 
هدى؛ و�أ�سهد �أن ال �إله �إال �هلل وحده ال �رشيك له, و�أ�سهد �أن نبينا حممد�ً عبده ور�سوله, 
�أْكِرم به نبياً! و�أْنِعم به عبد�ً! �س���لى �هلل و�س���لم وبارك عليه, وعلى �آله, و�سحبه, كانو� 

�أمثل طريقة, و�أقوم, و�أهدى؛ و�لتابعني, ومن تبعهم باإح�سان.
�أما بعد:

فاإن �ال�س���تغال بالفقه يعترب من �أعظم �لطاعات, و�أف�سل �لقربات, و�أ�سمى �لغايات؛ 
تتطل���ع �إلي���ه �لهم���م �لعالي���ة �لنبيل���ة, وتق�رش عن���ه �لنفو�ش �ل�س���عيفة �ل�س���قيمة؛ قال 
�ل�ِس���يُّوطي)1)رحمه �هلل: "فعلم �لفقه بحوره ز�خرة, وريا�س���ة نا����رشة, وجنومه ز�هرة, 
و�أ�س���وله ثابتة مقررة, وفروعه ثابتة حمررة, ال يفنى بكرثة �الإنفاق كنزه, وال يبلى على 

طول �لزمان عزه, �أهله قو�م �لدين, وقو�مه, وبهم �ئتالفه, و�نتظامه"))). 
جاء عن معاوية بن �أبي �س���فيان ر�س���ي �هلل عنهما قال: قال ر�س���ول �هلل �سلى �هلل عليه 

و�سلم: "من يرد �هلل به خري�ً يفقهه يف �لدين")3).

)1) هـــو: جـــالل الديـــن, عبدالرحمن بن اأبي بكر بن حممد اخل�صريي ال�صُيوطـــي, كنيته: اأبو الف�صل, ولد �صنة )٨49هـ), 
فقيـــه �صافعـــي, م�صـــارك يف  علـــوم �صتى, من كتبـــه: الدر املنثـــور يف التف�صري باملاأثـــور, االإتقان يف علوم القـــراآن, االأ�صباه 
والنظائـــر, تـــويف  رحمـــه اهلل �صنـــة )911هــــ), بالقاهرة. ينظر: ح�صـــن املحا�صرة يف تاريـــخ م�صر والقاهـــرة: ال�صيوطي 

)335/1-339), �صذرات الذهب: عبداحلي بن اأحمد بن حممد العكري احلنبلي, ال�صهـري بابن العماد )٨/55-51).
)٢)   االأ�صباه والنظائر: ال�صيوطي, �س)3).

)3)   متفق عليه: اأخرجه:البخاري )3) كتاب:العلم )13) باب:من يرد اهلل به خرياً يفقهه يف الدين, رقم )71), �س )39), 
وم�صلم )1٢) كتاب:الزكاة )33) باب:النهي عن امل�صاألة, رقم )1٠37), �س )39٨).
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َية( من �ملو�س���وعات �لفقهية �ملهمة �لتي ال يخلو موؤلف فقهي  وياأتي مو�س���وع )�لدِّ
منها؛ لعظم �ساأنها يف �لق�ساء وف�سل �خل�سومات؛ فاهلل-عز وجل-قد �أو�سح �الأحكام, 

و�أب���ان �ل�رش�ئع؛ ل�س���الح �لب�رشية ق���ال تعال���ى: ڍ ٱ ٻ        ٻ ٻ ٻ پ پ      
ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ     ٿ  ٿ        ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ 
ڤ         ڤ ڤ ڤ ڦ    ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ ڍ )4).  
فاأح���كام �لديات عظيم���ة, و�أثارها جلي���ة, و�أهميتها ظاه���رة؛ فاإن"مبنى �لديات يف 
�ل�رشيع���ة على �لتفا�س���ل يف �حلرم���ة, و�لتفاوت يف �ملرتب���ة؛ الأنه حق م���ايل يتفاوت 

بال�سفات")5).
يَة من �أعظم م�سائلها؛ و�أولى ما يهتم به من �أحكامها؛ ملا يرتتب عليه  و�الأ�س���ل يف �لدِّ
م���ن تقديرها؛ لذ� �خرتت �أن يكون هذ� �لبحث بعنو�ن: "�أ�س���ول �لديات... در��س���ة 

فقهية".
وختام���اً: »�للهم رب جرب�ئيل وميكائيل و�إ�رش�فيل, فاطر �ل�س���مو�ت و�الأر�ش, عامل 
�لغيب و�ل�س���هادة, �أنت حتكم بني عبادك فيما كانو� فيه يختلفون, �هدين ملا �ختلف فيه 

من احلق باإذنك، اإنك تهدي من ت�ساء اإلى �رشاط م�ستقيم«)6).
وهذ� �آو�ن �ل�رشوع يف �ملق�سود, ومن �هلل-جل وعال- ن�ستمد �لعون, و�لتوفيق.

)4) �صورة الن�صاء, االآية )9٢).
)5) اأحكام القران: حممد بن عبداهلل املالكي, ال�صهري بابن العربي )497/1).

)6) اأخرجـــه: م�صلـــم, )6) كتـــاب: �صـــالة امل�صافريـــن وق�صرهـــا, )٢6) بـــاب: الدعـــاء يف �صـــالة الليـــل وقيامـــه, رقـــم)77٠), 
�س)3٠5-3٠4).
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الإطار النظري 
اأواًل: اأهمية البحث 

ال يخفى على طالب �لعلم �أهمية هذ� �ملو�س���وع, و�س���لته �لوثيقة بحياة �لنا�ش, فاإن 
َية, و�لق�سايا �ملتد�ولة يف �ملحاكم  كثري�ً من �خل�سومات و�لنز�عات تنتهي �إلى طلب �لدِّ

خري �ساهد على هذ�. 
ولقد كان لهذ� �لبحث مز�يا عديدة, ��ستحوذت على �هتمامي �أذكر منها:

1- من مقا�سد �ل�رشيعة �لعظمى؛ و"�ملقا�س���د �أرو�ح �الأعمال")))؛ �أن تتم �ملحافظة 
على �لنف�ش-�أو بع�سها-من �لهالك, وحمايتها من �ل�سياع؛ ف�رشع �هلل تعالى �لق�سا�ش, 
و�لديات؛ قال تعال���ى: ڍ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ڍ ))), 
فالقيام بذلك يعني حماية �لنف�ش, و�سيانتها, و�لتفريط فيه يعني هالكها؛ و�الإ�سالم قد 

ر هذه �لديات, وحددها, ومل يرتكها وفقاً لالأهو�ء, و�لتع�سف. قدرَّ
2- �أن �لبحث يف مو�سوع �لديات من و�سائل حفظ حقوق �لعباد, و�أمو�لهم؛ و�لتي 

هي �أحد مقا�سد �ل�رشيعة �الإ�سالمية.
يَة؛ يرتتب عليه بيان مقد�رها؛ وهذ� �الأمر من �ملتغري�ت  3- �أن معرفة �الأ�س���ل يف �لدِّ

َية. من حيث �لقيمة؛ وفقاً لتقدير �الأ�سل يف �لدِّ
4-�حلاجة �ملا�س���ة الإثر�ء �ملكتبات �الإ�سالمية بالبحوث �لفقهية �ملتخ�س�سة يف جمال 

�لق�ساء, و�لفقه �ملقارن.

)7) املوافقات: اإبراهـيم بن مو�صى بن حممد اللخمي ال�صاطبي )44/3).
)٨) �صورة البقرة, االآية )179).
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ثانياً:اأهداف البحث 

�أهم �أهد�ف �لبحث ما يلي:
َية؛ مما ي�س���هم يف �إقامة �لعدل بني  1-�لو�س���ول �إل���ى �حلكم �لفقهي لالأ�س���ل يف �لدِّ

�لنا�ش بالق�سط؛ قال تعالى: ڍ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ      ڃ ڃ ڃ چ ڍ ))), ق���ال �لباجي)11) رحم���ه �هلل: "�أمر �هلل تعالى 
�حلكام وغريهم باحلكم بالعدل, و�لقيام بالق�س���ط يف �ل�رش�ء, و�ل�رش�ء, على �الأولياء, 

و�الأقرباء, وعلى �أنف�سهم, و�الآباء, ولي�ش الأحد �أن ينزع يف ذلك")11).
َية. 1-بيان �جلنايات �ملوجبة للدِّ

2-�إي�ساح �أو�ساف �أ�سول �لديات, وما يتعلق بها.
َية يف �لق�ساء �ل�سعودي. 3-بيان تطور تقدير �لدِّ

ثالثاً:اأ�صباب اختيار مو�صوع البحث.

من �أهم �أ�سباب �ختيار مو�سوع �لبحث ما يلي:
َية, و�ل�رشورة �مللحة لتقديرها؛ وهو �أمر ال ي�ستغنى  4-�حلاجة ملعرفة �الأ�س���ل يف �لدِّ

عنه.

)9)�صورة الن�صاء, االآية )135).
)1٠)   هو:�صليمـــان بـــن خلـــف بـــن �صعد التميمي الَباجي, كنيتـــه: اأبو الوليد, ولد �صنة )4٠3هـ), فقيـــه مالكي, اإمام املالكية 
باالأندل�ـــس, اأ�صـــويل, اأديـــب, من كتبه:اال�صتيفاء يف �صـــرح املوطاأ, اإحكام الف�صول يف اأحكام االأ�صـــول, �صرح املدونة, فرق 
الفقهـــاء, تـــويف  رحمـــه اهلل �صنـــة )474هــــ). ينظر: الديبـــاج املَُذهـب يف معرفة اأعيـــان علماء املذهــــب: اإبراهـيم بن علي 
بـــن حممـــد املالكي, ال�صهـري بابن فرحون )33٠/1-335), رقم )٢39), �صجـــرة النور الزكية يف طبقات املالكية: حممد 
لة يف تاريـــخ علماء االأندل�س: خلف بن عبد امللـــك بن َب�ْصُكَوال  بـــن حممـــد خملـــوف, �ـــس )1٢٠-1٢1), رقم )341), ال�صِّ

)175/1-177), رقم )453).
)11)   ف�صول االأحكام وبيان ما م�صى عليه العمل عند الفقهاء واحلكام:الباجي, �س)1٠5).
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َية �ل�رشعية �ليوم. 1-�ملطالب �ملتكررة ب�رشورة �إعادة �لنظر يف مقد�ر �لدِّ
َن �أفر�د قبيلتي �سندوقاً  َية له �سلة بالو�قع �لذي �أعاي�سه, فقد َكورَّ 2-�أن مو�س���وع �لدِّ
جتمع في���ه �الأمو�ل من كل فرد بلغ �لثامنة ع�رش من عم���ره, فيدفع مبلغاً وقدره )600( 
ريااًل يف �لعام, لغر�ش دفع �لديات؛ لذ� �أحببت �ال�ستز�دة من �لفقه يف هذ� �ملو�سوع. 
3-عظم �لفائ���دة �ملرجوة من �لكتابة؛ و�إن طرق مثل هذ� �ملو�س���وع, و�لعناية به فيه 

معونة على �لرب, و�لتقوى؛ قال تعالى: ڍ ەئ وئ وئ ۇئ ڍ))1).  
رابعاً: م�صكلة البحث 

�أر�س���ت �ل�رشيعة �الإ�س���المية قو�عد �لعدل يف �ملجتمع �مل�س���لم على نحو فريد؛ قال 
ہ ہ ھ ھ      ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڍ  تعال���ى: 
)13)؛  ڍ  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ 

وقال ع���ز �س���اأنه:  ڍ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ 
ڄ ڃ      ڃ ڃ ڃ چ ڍ)14), فالعدل "يف �ملجتمع �مل�س���لم عميق �جلذور؛ الأنه منبثق 
عن �رشيعة �إلهية, لي�ست من �سنع فرد, وال من �سنع فئة, فهي مرب�أة من �مليل مع �لهوى, 

�أو �لتعر�ش للخطاأ, ال تظن بها �لظنون")15).
َية( من �الأولويات؛ لتحقيق �لعدل بني �الأفر�د؛ و�حلاجة ما�س���ة  وياأتي مو�س���وع )�لدِّ
َية بني فرتة و�أخرى؛ ومن هذ� �ملنطلق فاإن �ل�س���وؤ�ل �لرئي�ش �لذي  ملعرفة مقد�ر مبلغ �لدِّ

تتمثل فيه م�سكلة �لبحث هي: )ما �الأ�سل يف �لديات؟(.

)1٢) �صورة املائدة, االآية )٢).

)13) �صورة املائدة, االآية )٨).
)14) �صورة الن�صاء, االآية )135).

)15) املجتمع امل�صلم كما يبنيه االإ�صالم يف الكتاب وال�صنة: حممد علي الها�صمي, �س)116).
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خام�ساً: ت�ساوؤلت �لبحث.

يتفرع من �ل�سوؤ�ل �لرئي�ش للبحث, �الأ�سئلة �لفرعية �لتالية:
َية؟ �ش)1(: ما �جلنايات �ملوجبة للدِّ

�ش)2(: ما �أو�ساف �الإبل يف �لديات, وما مقد�ر �لو�جب منها؟ 
�ش)3(: ما �أ�سنان �الإبل باعتبار نوع �جلناية؟

َية من �لبقر, و�لغنم؟ وما �أو�سافها؟  �ش)4(: ما مقد�ر �لو�جب يف �لدِّ
َية باختالف نوع �جلناية؟ �ش)5(: ما  �أ�سنان �لبقر, و�لغنم يف �لدِّ

َية؟ �ش)6(: ما مقد�ر �لو�جب من �لذهب, و�لف�سة يف �لدِّ
َية؟ �ش)7(: ما �أو�ساف �حللل �لو�جبة يف �لدِّ

َية؟  �ش)8(:  من �ساحب �حلق يف �ختيار جن�ش �لدِّ
َية �لو�حدة؟  �ش)9(: ما حكم جمع �أكرث من جن�ش يف �لدِّ

َية يف �لق�ساء �ل�سعودي؟  �ش)10(: ما مر�حل تطور تقدير �لدِّ
�صاد�صاً: املنهج املتبع لكتابة البحث.

�ملق�سود باملنهجية يف �لبحث �لعلمي؛ هي ترتيب �الأفكار, و�ملعلومات؛ ترتيباً منطقياً 
حتى ي�س���تفيد �لباحث وغريه مما ُيكتب, ويوؤلف, وقد �عتمدت على �ملنهج �لو�س���في, 
وهو يعتمد على ذكر �الأدلة, و�لن�س���و�ش, ونتائج �لدر��س���ات, و�لوثائق, ذ�ت �ل�سلة 
باملو�سوع؛ لالعتماد عليها يف �لو�سول �إلى �الأحكام, و�لروؤى �لتي يتبناها �لباحث)16).
و�سوف �تبع يف كتابة �لبحث �لقو�عد �لعلمية �ملتعارف عليها, وفيما يلي �أهم معاملها:
-�أوليت عنايتي �لفائقة بتوثيق �ملادة �لعلمية من م�س���ادرها �الأ�س���يلة؛ فاأ�س���ع عالمة 

)16)  ينظر:مناهج البحث:غازي ح�صني عناية, �س)٨٠-٨1).
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مميزة عند �لنقل �حلريف للن�سو�ش, و�أو�سح يف �لهام�ش �مل�سدر �ملنقول منه.
-عن���د ذكر �الآيات �لقر�آنية �لكرمية, �أو جزء�ً منها؛ فاإين �أذكر ��س���م �ل�س���ورة, ورقم 

�الآية.
-عند ذكر �الأحاديث �لنبوية �ل�رشيف���ة, �أو �الآثار �لكرمية؛ فاإين �أقوم بتخريجها وفق 
�لقو�ع���د �لعلمية �ملعت���ربة؛ و�إذ� تكرر �حلديث �أو �الأثر؛ ف���اإين �كتفي بتخريجه يف �أول 

مو�سع يرد فيه؛ وال �أ�سري لذلك يف مو�طن تكر�ره رغبة يف �الخت�سار.
-عند ورود بع�ش �لكلمات �مل�س���كلة يف �لبحث؛ فاإين �أقوم ب�سبط �لكلمة �مل�سكلة؛ 

حتى ال يقع �لقارئ �لكرمي يف �للب�ش �ملحيل للمعنى.
- �أترج���م لالأع���الم �لو�رد ذكرهم يف ثناي���ا �لبحث؛ مكتفياً بنبذٍة ي�س���رية عن �لَعَلم 

�ملرتَجم له, حتقق �لغر�ش من �إير�د �لرتجمة.
- �أوليت �لهو�م�ش عناية خا�س���ة؛ ملا لها من �أهمية ك���ربى يف خدمة �لبحث, والأنها 

موطن �لتوثيق �لعلمي.
- ال �أذكر يف �لهام�ش معلومات كاملة عن �مل�سدر �ملنقول منه, �سوى عنو�ن �لكتاب, 
و��س���م موؤلفه, مقدماً عنو�ن �لكتاب؛ مكتفياً مبا �أورده من معلومات �ساملة عن �مل�سادر 

و�ملر�جع يف �لفهر�ش �خلا�ش بها.
- �إذ� �س���مل �لهام����ش �لو�حد �أكرث من مرج���ع, فاإين �أقوم برتتيب �ملر�جع ح�س���ب 

حروف �ملعجم.
- �إذ� ��سرتك �لعنو�ن بني كتابني, فاإين �أذكر ��سم �ملوؤلف د�ئماً؛ منعاً لاللتبا�ش.

- �العتناء ب�س���حة �ملكتوب, و�س���المته م���ن �لناحية �لنحوي���ة, و�الإمالئية, ومر�عاة 
ح�سن تنا�سق �لكالم, ورقي �أ�سلوبه.
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- �العتن���اء بعالمات �لرتقيم؛ حتى يكون �لبح���ث �أقرب �إلى �الإتقان, وليكون ذلك 
م�ساعد�ً للقارئ على فهم �لن�سو�ش.

- حر�س���ت على ُح�س���ن �الإخر�ج �لطباعي للبحث, و�العتن���اء بخلوه من �الأخطاء 
غوية, و�لطباعية, وح�سن توزيع �لفقر�ت, و�الهتمام بعناوين �ملباحث, و�ملطالب. �للُّ

- �عتنيت بفهر�ش �مل�سادر و�ملر�جع, ورتبته على حروف �ملعجم.

متهيد

�لتعريف مبفرد�ت �لعنو�ن
املطلب الأول: تعريف الأ�سل

اأواًل: تعريف االأ�صل لغة))1).

  ت���دور معاين �الأ�س���ل لغًة حول �الأ�س���ا�ش, وما يبنى عليه غريه, ق���ال �بن فار�ش))1) 
رحمه �هلل: "�لهمزة, و�ل�س���اد, و�لالم؛ ثالثة �أ�س���ول متباعد بع�سها من بع�ش, �أحدها: 

�أ�سا�ش �ل�سيء, و�لثاين:�حلية, و�لثالث:ما كان من �لنهار بعد �لع�سي"))1).
فاالأ�سل: �أ�سا�ش �ل�سيء؛ و�جلمع �أ�سول؛ ومنه قوله تعالى: ڍ ۆئ ۆئ ۈئ          ۈئ ېئ ېئ 

)17)  ينظـــر مـــادة )اأ�صـــل) يف الكتـــب التالية:تـــاج اللغـــة و�صحـــاح العربية:اإ�صماعيـــل بـــن حمـــاد اجلوهــــري, �ـــس)45), 
العني:اخلليل بن اأحمد الفراهيدي, �س)٢9), القامو�س املحيط:حممد بن يعقوب الفريوزاآبادي, �س)1٢4٢), ل�صان 
العرب:حممد بن مكرم بن علي بن اأحمد االأن�صاري, ال�صهـري بابن َمْنُظور )154/1), امل�صباح املنري:اأحمد بن حممد 

الفيومي, �س)6).
)1٨) هو: اأحمد بن فار�س بن زكريا بن حممد الَقْزويني, ال�صهري بابن فار�س, كنيته: اأبو احل�صني, ولد �صنة )3٢9هـ), من 
اأئمـــة اللغـــة, كان نحوياً على طريقة الكوفيني, ا�صتهر بالكرم, من كتبه: جممل اللغة, ال�صاحبي, حلية الفقهاء, تويف  
رحمـــه اهلل �صنـــة )395هــــ), بالري. ينظـــر: بغية الوعاة يف طبقـــات اللغويني والنحاة: ال�صيوطـــي )35٢/1-353), رقم: 
)6٨٠), البلغة يف تاريخ اأئمة اللغة: الفريوزاآبادي, �س)44), رقم: )5٠), نزهة االألباء يف طبقات االأدباء: عبد الرحمن 

بن حممد االأنباري, �س)٢7٨-٢79), رقم: )1٢6).
)19) املقايي�س يف اللغة: بابن فار�س )1٠9/1), مادة )اأ�صل).
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.((1(
ېئ    ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ ڍ �إبر�هيم: 24 

و�الأ�سل:�أ�س���فل �ل�س���يء)1)), وما يبنى عليه غريه)))), فاأ�س���ل �ل�سجرة �سمي بذلك؛ 
البتناء فروعها عليه.

و�الأ�سل: ما ي�ستند وجود ذلك �ل�سيء �إليه)3)), وما يتفرع عليه, كاالأب بالن�سبة �إلى �البن)4)).

املطلب الثاين: تعريف الأ�سل ا�سطالحًا

ال يخرج �الأ�سل يف �ال�سطالح عن معناه �للغوي؛  فيطلق �الأ�سل وير�د به: "ما يبنى 
عليه غريه")5)).

َية لغة)6)). اأواًل: تعريف الدِّ

يَ���ة بالك�رش: حق �لقتيل)))), وجمعها ديات؛ يقال:ودى �لقاتل �لقتيل َيِديه ديًة؛ �إذ�  �لدِّ
�أعطى وليه �ملال �لذي هو بدل �لنف�ش)))). 

َية, ومل يثاأر بقاتله)))).  ويقال: �ترََّدى ويل �لقتيل: �أخذ �لدِّ
)٢٠) �صورة ابراهيم, االآية )٢4).

)٢1)  ينظر:القامو�س املحيط:الفريوزاآبادي �س)1٢4٢), العني: الفراهيدي, �س)٢9), الكليات: اأيوب بن مو�صى الكفوي, 
�س)1٢٢).

)٢٢) ينظر:الكليات: الكفوي, �س)1٢٢), امل�صباح املنري:الفيومي �س)6).
)٢3) ينظر:امل�صباح املنري:الفيومي �س)6).

)٢4) ينظر:الكليات: الكفوي, �س)1٢٢).
)٢5) �لت�قيف على مهمات �لتعاريف: حممد عبد�لرووؤف �ملناوي, �ص)69).

)٢6) ينظـــر مـــادة )ودي) يف الكتـــب التالية:تـــاج اللغـــة و�صحـــاح العربية:اجلوهــــري, �ـــس)1131-113٢), العـــني: الفراهيـــدي, 
�ـــس)1٠43), القامو�ـــس املحيـــط: الفريوزاآبـــادي, �ـــس)17٢9), ل�صـــان العرب:ابـــن َمْنُظـــور )٢5٨/15-٢61), امل�صبـــاح املنـــري: 
الفيومي, �س)٢5٠-٢51), املعجم الو�صيط:اإبراهيم م�صطفى واآخرون )1٠٢٢/٢), املقايي�س يف اللغة:ابن فار�س )97/6-9٨).
)٢7) ينظر:ل�صـــان العرب:ابن منظور )٢5٨/15), القامو�س املحيط: الفريوز اآبادي, �س)17٢9), امل�صباح املنري:الفيومي, 

�س)٢5٠). 
)٢٨) ينظر:امل�صباح املنري:الفيومي, �س)٢5٠).

)٢9)  ينظر:اأ�صا�س البالغة:حممود بن عمر الزخم�صري, �س)67٠), املعجم الو�صيط: )1٠٢٢/٢).
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َية اأ�صطالحاً.  ثانياً: تعريف الدِّ

َية عند احلنفية.  اأواًل: تعريف الدِّ
َية تكون خمت�سة  َية على بدل �لنف�ش)31), و�لظاهر من ذلك �أن �لدِّ �أطلق فقهاء �حلنفية �لدِّ
َية �أنها تكون يف  بب����دل �لنف�ش, مع �أن فقهاء �حلنفية-رحمهم �هلل-يذكرون يف مباحث �لدِّ
�أطر�ف �الإن�س����ان؛ فنلحظ �أن هذ� �لتعريف لي�ش بدقيق الخت�سا�سه ببدل دون غريه, ولعل 

َية, و�الأر�ش)31). َية بهذ� �لتعريف؛ ليفرقو� بني �لدِّ فقهاء �حلنفية رحمهم �هلل عرفو� �لدِّ
يَة عبارة عما يوؤدى, وقد �س���ار   قال �بن جنيم))3) رحمه �هلل-: "و�أما معناها �رشعاً فالدِّ

هذ� �ال�سم علماً على بدل �لنفو�ش دون غريها, وهو �الأر�ش")33). 
َية باأنها: "��سم ل�سمان جتب مبقابلة �الآدمي, �أو طرف منه")34). وعرفت �لدِّ

َية عند املالكية.  ثانيًا: تعريف الدِّ
عرف���ت باأنها: "مقد�ر معلوم من �ملال على عاقل���ة �لقاتل يف �خلطاأ, وعليه يف �لعمد 

ب�سبب قتل �آدمي حر مع�سوم, ولو بالن�سبة لقاتله عو�ساً عن دمه")35).
)3٠) ينظر:االختيـــار لتعليـــل املختار:عبـــداهلل بـــن حممود املو�صلـــي )44/5), البنايـــة يف �صرح الهداية:حممـــود بن اأحمد 
العينـــي )16٠/13), تبـــني احلقائـــق �صـــرح كنـــز الدقائق:فخـــر الديـــن عثمـــان الزيلعـــي)٢66/7), البحـــر الرائق �صرح 
كنـــز الدقائـــق: زيـــن الديـــن بـــن اإبراهـيـــم بن حممـــد, ال�صهـري بابـــن جنيـــم )37٢/٨), نتائـــج االأفكار يف ك�صـــف الرموز 
واالأ�صرار:�صم�ـــس الديـــن اأحمـــد بن قودر )٢71/1٠), جممـــع االأنهر يف �صرح ملتقى االأبحر:عبـــد الرحمن بن �صليمان 

�صيخ زاده, �س)659). 
)31)  االأر�ـــس: اأن يقـــوم املبيـــع وهو �صامل من العيب ثم يقوم وبه العيب ثم يعرف التفاوت بني القيمتني, فريجع امل�صرتي 

على البائع بح�صته من الثمن. ينظر: تبيني احلقائق: الزيلعي )34/4).
ْيم, ولد �صنة )9٢6هـ), بالقاهرة, فقيه حنفي, اأفتى,  )3٢) هو: زين الدين بن اإبراهيم بن حممد احلنفي, ال�صهري بابن جُنَ
�ـــس يف حيـــاة اأ�صياخـــه, وانتفـــع به خالئق, من كتبـــه: البحر الرائق �صرح كنـــز الدقائق, االأ�صبـــاه والنظائر, الفوائد  وَدرَّ
ينيـــة, تـــويف  رحمـــه اهلل �صنة )97٠هــــ). ينظر: �صـــذرات الذهب: ابن العمـــاد )5٢3/1٠), الكواكـــب ال�صائرة مبناقب  الزَّ

اأعيان املائة العا�صرة: جنم الدين حممد بن حممد الغزي )3/149-14٨).
)33) البحر الرائق: ابن جنيم )75/9).

)34) البناية يف �صرح الهداية:حممود بن اأحمد العيني )13/16٠). 
)35) الفواكه الدواين:اأحمد بن غنيم بن �صامل النفراوي )٢/٢٠3).
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َية �إذ� كانت ملا دون �لنف�ش من �الأع�ساء.  وهذ� تعريف غري جامع؛ الأن فيه �إغفااًل للدِّ
وعرف���ت باأنه���ا: "م���ال يجب بقتل �آدم���ي حر عن دم���ه, �أو بجرحه, مق���دٌر �رشعاً ال 

باالجتهاد")36).
فقول���ه يف �لتعريف "بقتل �آدمي حر" : يخرج غري �الآدمي كقتل فر�ش, ونحوه, وما 

يجب بقتل ذي رق من قيمته. 
وقوله يف �لتعريف "ال باالجتهاد" : يخرج �حلكومة, وهي �الأر�ش غري �ملقدر �رشعاً, 

باالعتد�ء على ما هو دون �لنف�ش.
َية عند ال�صافعية.  ثالثًا: تعريف الدِّ

عرفت باأنها: "�ملال �لو�جب بجناية على �حلر يف �لنف�ش, �أو فيما دونها"))3). 
َية ت�س���مل �جلناية على �لنف�ش, و�جلناية على مادونها؛ ومل  وهذ� �لتعريف يبني �أن �لدِّ
َية باالعتد�ء على �حلر فقط؛  َية؛ وكما �أن �لتعريف قيد �لدِّ يو�سح �لتعريف ملن تكون �لدِّ

و�أخرجت �جلناية على غريه.
َية عند احلنابلة.  رابعًا: تعريف الدِّ

َية باأنها: "�ملال �ملوؤدى �إلى جمني عليه, �أو وليه؛ ب�سبب جناية"))3). عرفت �لدِّ
َية؛ ولكنه �أغفل نوع �جلناية هل هي على  وهذ� �لتعريف �أمت���از ببيان من توؤدى له �لدِّ

)36) مواهـــب اجلليـــل ل�صـــرح خمت�صـــر خليـــل: حممد بن حممـــد بن عبـــد الرحمن املغربـــي, ال�صهـري باحلطـــاب الرعيني 
(.٢57/6(

)37) ينظر: زاد املحتاج ب�صرح املنهاج: عبد اهلل بن ح�صن الكوهجي )76/4), كفاية االأخيار حلل غاية االخت�صار:الأبي بكر 
بن حممد احل�صيني احل�صيني )165/1), فتح الوهاب ب�صرح منهج الطالب:زكريا االأن�صاري )137/1). 

)3٨)   ينظر:�صرح الزرك�صي على خمت�صر اخلرقي:حممد بن عبد اهلل الزرك�صي )116/6), ك�صاف القناع عن منت االإقناع:من�صور 
البهوتي )5/6), املبدع �صرح املقنع: اإبراهـيم بن حممد القد�صي, ال�صهـري بابن مفلح )3٢7/٨), منتهى االإرادات: حممد بن 
اأحمد الفتوحي )4٢1/٢), هداية الراغب ل�صرح عمدة الطالب:عثمان اأحمد البخدي �س)5٢٢), التنقيح امل�صبع يف حترير 

اأحكام املقنع:على بن �صليمان املرداوي �س)359), الرو�س املربع ب�صرح زاد امل�صتقنع:من�صور البهوتي �س)49٢). 
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�لنف�ش فقط, �أم على ما دونها �أي�ساَ.
التعريف املختار:

َية؛ فيمكن تعريفها باأنها:  ومن خالل ما �س���بق من تعريفات �لفقهاء-رحمهم �هلل-للدِّ
�ملال �لو�جب للمجني عليه, �أو وليه يف �جلناية على �لنف�ش, وما دونها.

و�لدية �إذ� �أطلقت فري�د بها �لدية �لكاملة؛ قال عبد�هلل �لب�س���ام رحمه �هلل : "و�لدية �إذ� 
�أطلقت ير�د بها �لدية �لكاملة"))3).

َية، واجلنايات املوجبة لها املبحث الأول: م�سروعية الدِّ

َية املطلب الأول:م�سروعية الدِّ

َية �لكتاب, و�ل�سنة, و�الإجماع. �الأ�سل يف م�رشوعية �لدِّ

اأواًل: من القران الكرمي

قال جل ثناوؤه: ڍ ٱ ٻ        ٻ ٻ ٻ پ پ      پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ       ٿ ٿ    ٹ ٹٹ ٹ ڤ         ڤ ڤ ڤ ڦ    ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ 
ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ ڍ )41).
َية؛ وقد و�س���ف �لقرطبي)41)  وج���ه �لداللة:�أن �الآية �لكرمية �رشيحة يف م�رشوعية �لدِّ

)39)  تو�صيح االأحكام من بلوغ املرام: عبداهلل الب�صام )٢٠9/5). 
)4٠)  �صورة الن�صاء, االآية )9٢).

)41) هـــو: حممـــد بـــن اأحمـــد بـــن اأبي بكـــر  بن َفـــْرح االأن�صـــاري االأندل�صـــي, كنيته:اأبـــو عبداهلل, فقيـــه مالكـــي, مف�صر, من 
كتبه:الكتاب االأ�صنى يف �صرح اأ�صماء اهلل احل�صنى, التذكار يف ف�صل االأذكار, تويف  رحمه اهلل �صنة )671هـ). ينظر:الديباج 

املذهب:ابن فرحون )٢٨7/٢-٢٨٨), رقم )547), �صذرات الذهب:ابن العماد )5٨5-5٨4/7).
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َية  رحم���ه �هلل هذه �الآي���ة باأنها من �أمهات �الأح���كام, وقال: "و�إمنا يف �الآي���ة وجوب �لدِّ
مطلقاً"))4).

ثانياً: ال�صّنة املطهرة

َية عديدة, ومنها: �الأحاديث من �ل�سنة �ملطهرة على م�رشوعية �لدِّ
َية مائة من  1- ما جاء يف كتاب عمرو بن حزم)43) ر�س���ي �هلل عنه: "�أن يف �لنف�ش �لدِّ

�الإبل")44).
2-عن عبد�هلل بن عمرو بن �لعا�رش�س���ي �هلل عنهاأن ر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم قال: 
"اأال واإن قتيل اخلطاأ �س���به العمد ما كان بال�س���وط، والع�س���ا؛ مائة من االإبل اأربعون يف 

بطونها �أوالدها")45).
3-�أن عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه قام خطيباً فقال: "�أال �إن �الإبل قد غلت؛ ففر�سها 
على �أهل �لذهب �ألف دينار, وعلى �أهل �لورق �ثني ع�رش �ألفاً, وعلى �أهل �لبقر مائتي 

)4٢)  اجلامع الأحكام القران: القرطبي )315/5).
)43) هو:عمـــرو بـــن حـــزم بن زيد اخلزرجي, يكنـــى اأبا ال�صحاك, اأول م�صاهـــده اخلندق, وا�صتعملـــه النبي-�صلى اهلل عليه 
و�صلم-على اأهل جنران, تويف-ر�صي اهلل عنه- �صنة)51)؛ وقيل غري ذلك. ينظر:اال�صتيعاب يف معرفة االأ�صحاب:ابن 

عبدالرب, �س)5٠٠), رقم)177٢), االإ�صابة يف معرفة ال�صحابة:ابن حجر, �س)967), رقم )6633).
)44) اأخرجـــه: الن�صائـــي, )45)كتاب:الق�صامة, )47)باب:ذكر حديث عمرو بن حـــزم يف العقول واختالف الناقلني له, رقم 
)4٨53), �ـــس)5٠1), ومالـــك يف املوطـــاأ, )43)كتاب:العقـــول, )1)باب:ذكـــر العقول, رقـــم )1639), �ـــس)651), واالإمام 
اأحمـــد يف م�صنـــده )٢17/٢), قـــال ابن عبد الرب رحمه اهلل يف"التمهيد")33٨/17):"ال خالف عن مالك يف اإر�صال هذا 
احلديـــث بهـــذا االإ�صنـــاد؛ هذا كتاب م�صهور عند اأهـــل ال�صري, معروف ما فيه عند اأهل العلـــم معرفة ت�صتغني ب�صهرتها 
عـــن االإ�صنـــاد؛ الأنـــه اأ�صبه املتواتر يف جميئه؛ لتلقي النا�س اإياه بالقبول واملعرفة", وقال عنه العالمة/ االألباين رحمه 

اهلل يف كتابه"اإرواء الغليل")3٠٠/7), رقم )٢٢43):"�صحيح, وهو مر�صل �صحيح االإ�صناد".
)45) اأخرجه: الن�صائي, )45)كتاب:الق�صامة, )34)باب:ذكر االختالف على خالد احلذاء, رقم)4793), �س)496), قال ابن 
القطان يف كتابه )بيان الوهم واالإيهام) )4٠9/5), برقم )٢576):"هو حديث �صحيح من رواية عبداهلل بن عمرو بن 
العا�س, وال ي�صره االختالف الذي وقع فيه"؛ واحلديث �صححه العالمة/االألباين رحمه اهلل . ينظر: �صحيح �صن 

الن�صائي: االألباين, �س)٢96).
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بقرة, وعلى �أهل �ل�ساء �ألفي �ساة, وعلى �أهل �حللل مائتي حلة")46).

ثالثاً: االإجماع

َية, ومن ن�سو�ش �لفقهاء رحمهم �هلل ما يلي: �أجمعت �الأمة على م�رشوعية �لدِّ
َية, و�أن  1- قال �بن ُقد�َمة))4) رحمه �هلل: "�أجمع �أهل �لعلم على �أن �الإبل �أ�سل يف �لدِّ

دية �حلر �مل�سلم مائة من �الإبل"))4).
2- قال �بن �ملنذر))4) رحمه �هلل: "و�أجمعو� على �أن دية �لرجل مائة من �الإبل")51).

َية  3- قال �بن حزم)51) رحمه �هلل: "و�أي�س���اً فقد �س���ح �أن �الإجماع متيقن على �أن �لدِّ
تكون من �الإبل, و�ختلفو� يف هل تكون من غري ذلك"))5).

َيـــة كم هـــي, رقم)454٢), �س)497), واحلديـــث ح�صنه العالمة/ )46)  اأخرجه:اأبـــوداود, )3٨)كتاب:الديـــات, )16)باب:الدِّ
االألباين رحمه اهلل .ينظر:اإراواء الغليل )3٠5/7), رقم )٢٢47).

)47) هو:موفـــق الديـــن, عبـــداهلل بـــن اأحمـــد بن حممـــد بن ُقداَمـــة املقد�صـــي, كنيته:اأبو حممـــد, ولد �صنة )541هــــ), فقيه 
حنبلي, من كتبه:املغني, املقنع, الكايف, ذم الو�صوا�س, تويف  رحمه اهلل �صنة )6٢٠هـ), بدم�صق. ينظر:الذيل على طبقات 
احلنابلة:ابـــن رجـــب )٢٨1/3-٢9٨), رقـــم )3٠٠), �صـــري اأعالم النبالء:الذهبـــي)165/٢٢-173), رقـــم )11٢), �صذرات 

الذهب:ابن العماد )163-155/7).
)4٨) املغني:ابن قدامة )6/1٢).

)49) هو:حممـــد بـــن اإبراهيـــم بن املنذر الني�صابوري, ال�صهري بابن املنذر, كنيته:اأبـــو بكر, ولد �صنة )٢4٢هـ), فقيه �صافعي, 
حم���دث, نزي���ل مك���ة, م���ن كتبه:�ملب�س����ط, �لإجم���اع, �لإ�س���ر�ف يف �خت���الف �لعلم���اء, ت����يف رحم���ه �هلل �سن���ة )31٨هـ). 
ينظر:�صـــري اأعالم النبـــالء: الذهبي )49٠/14-49٢), رقـــم )٢75), طبقات ال�صافعية الكربى:ابـــن ال�صبكي )3/1٠٢-

1٠٨), رقم )11٨).
)5٠) االإجماع: ابن املنذر, �س)116).

)51) هو:علي بن اأحمد بن �صعيد بن حزم الفار�صي االأ�صل, االأندل�صي, كنيته:اأبو حممد, و�صهرته:ابن حزم, ولد بقرطبة 
�صنـــة )3٨4هــــ), مـــن اأئمـــة الفقـــه الظاهـــري, �صاحب امل�صنفـــات, من كتبه:املحلـــى, الف�صـــل يف امللل واالأهـــواء والنحل, 
جمهرة االأن�صاب, تويف رحمه اهلل �صنة )456هـ). ينظر:�صري اأعالم النبالء:الذهبي)1٨4/1٨-٢1٢), رقم )99), �صذرات 

الذهب:ابن العماد )٢39/5-٢4٢).
)5٢)  املحلى باالآثار:ابن حزم )3٨9/1٠).
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َية  املطلب الثاين: اجلنايات املوجبة للدِّ

�إن و�س���ع �ل�سو�بط �لعامة للم�سائل �لفقهية يعد �أمر�ً مهماً؛ ي�ساعد �لفقيه على �سبط 
�مل�س���ائل؛ و�إتقان فروعها؛ قال �بن رجب)53) رحمه �هلل وهو يتحدث عن �أهمية �لقو�عد 
�لفقهية: "فهذه قو�عد مهمة, وفو�ئد جمة, ت�س���بط للفقيه �أ�سول �ملذهب, وتطلعه من 
ماآخذ �لفقه على ما كان عنه قد تغيب, وتنظم له منثور �مل�س���ائل يف �سلك و�حد, وتقيد 

له �ل�سو�رد, وتقرب عليه كل متباعد")54).
ولق���د حاول بع����ش �لفقهاء-رحمهم �هلل-ح�رش �جلنايات �لتي ت���وؤدي �إلى وجوب 
اِوي)56) رحمه �هلل: "كل من �أتلف �إن�ساناً م�سلماً, �أو ذمياً؛ �أو م�ستاأمناً,  َية)55)؛ قال �حَلجرَّ �لدِّ
�أو مهادناً, مببا�رشة, �أو �س���بب؛ عمد�ً,  �أو خطاأ, �أو �سبه عمد؛ لزمته ديته, �إما يف ماله, �أو 

على عاقلته"))5).
قال �لناظم))5):

)53) هـــو: زيـــن الديـــن, عبدالرحمن بن اأحمد بن عبدالرحمن البغدادي, املعروف بابن رجب, كنيته: اأبو الفرج, ولد �صنة 
)736هــــ), فقيـــه حنبلي, حمدث, من كتبه: ذيـــل طبقات احلنابلة, القواعد الفقهية, لطائـــف املعارف, اخلواتيم, تويف  
د يف طبقات متاأخـــري اأ�صحاب اأحمد: يو�صف بن احل�صن بن  رحمـــه اهلل �صنـــة )795هــــ), بدم�صق. ينظر: اجلوهر املَن�صَّ
د , �س )46-53), رقـــم )57), ال�صحب الوابلة ال�صـحـــب الوابلة على �صرائح  عبـــد الهــــادي احلنبلـــي, ال�صهـري بابـــن املرَْبِ

احلنابلة: حممد بن عبداهلل بن حميد النجدي املكي, ال�صهـري بابن حميد )474/٢-476), رقم )٢96).
)54) تقرير القواعد وحترير الفوائد:ابن رجب )4/1). 

)55) ينظر:املبـــدع �صـــرح املقنع:ابـــن مفلـــح )٢٨3/٨), ك�صـــاف القنـــاع عـــن مـــنت االإقناع:من�صـــور البهوتـــي )5/6), منتهـــى 
االإرادات: الفتوحي )4٢1/٢), هداية الراغب ل�صرح عمدة الطالب:عثمان بن اأحمد النجدي )٢/753).

اِوي املقد�صـــي, كنيته:اأبو النَّجا, ولـــد �صنة )٨95هـ),  )56) هـــو: �صـــرف الديـــن, مو�صـــى بن اأحمد بـــن مو�صى بن �صـــامل احَلجَّ
فقيـــه حنبلـــي, اأ�صويل, من كتبه:زاد امل�صتقنع يف اخت�صار املقنع, حا�صية التنقيح, حا�صية على الفروع, منظومة االآداب 
ال�صرعية, تويف  رحمه اهلل �صنة )96٨هـ). ينظر: ت�صهيل ال�صابلة ملريد معرفة احلنابلة:�صالح بن عبدالعزيز العثيمني 

)15٢4/4-15٢6), رقم )٢59٠), ال�صحب الوابلة : ابن حميد)1134/3-1136), رقم )767).
)57) االإقناع لطالب االنتفاع:احلجاوي )139/4).

)5٨) ينظر:عقد الفرائد خمت�صر نظم ابن عبد القوى:عبدالعزيز بن حمد بن نا�صر بن معمر, �س)٢٠٢)
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   من اأتلف املع�صوم اإن�صًا مبا�صراً      وذا �ص��بب يف �ص�هوة اأو ت�عم�د
   فخذ دي�ة املقتول اأو ع�ص�وه من    املحل كما ياأتي بتف�صيل مق�صد

وقال �الآخر))5):
    من اأتلف االإن�ص���ان اأو ت�صببا          يف هل���كه تع��مدًا فاأوج��با
    عقال يخ�ص�ه يح��ل واخلط��ا               و�صبه عمد فاأحكمن بال خطا

َية هي: فمجمل �جلنايات �ملوجبة للدِّ
َية هنا هي �لعقوبة �لبديلة  َية, و�لدِّ 1- �لقتل �لعمد: فاإذ� �س���قط �لق�سا�ش وجبت �لدِّ

االأولى لعقوبة الق�سا�ض، و�سقوط الق�سا�ض يكون يف جملة اأحوال منها)61):
 �أ- جناية �ل�سبي �أو �ملجنون.

 ب- جناية �الأ�سول �إلى فروعهم �إذ� �سقط �لقود.
ج- �إذ� عفى ويل �الأمر, قاجلل �س���اأنه: ڍ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ڍ )61).
َية عند �حلنفية يف �لعمد يف حالتني))6):    وتكون �لدِّ

 �أ( متكن �ل�سبهة. 
 ب( �لر�سا من �لطرفني.

َي���ة, و�ملالكية ال يرون هذ�   2( �لقت���ل �س���بة �لعمد: فهذ� ال ق�س���ا�ش فيه بل يوجد �لدِّ

)59) ينظر:نيل املراد بنظم منت الزاد:�صعد بن حمد بن عتيق, �س)٢15).
َيـــة يف ال�صريعة االإ�صالمية:اأحمد فتحي بهن�صي, �ـــس)41), الت�صريع اجلنائي االإ�صالمي مقارناً بالقانون  )6٠) ينظـــر: الدِّ

الو�صعي:عبدالقادر عودة )٢/٢61).
)61) �صورة البقرة ,االآية )17٨).

)6٢) ينظر:تبـــني احلقائـــق �صرح كنز الدقائق: الزيلعي )1٢6/6), نتائج االأفكار يف ك�صف الرموز واالأ�صرار:اأحمد بن قودر 
.(٢71/1٠(
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�لنوع من �لقتل؛ فعندهم �لقتل �إما عمد, �أو خطا)63).
 3( �لقتل �خلطاأ: ويلحق به �جلناية �لتي جتري جمرى �خلطاأ)64)؛ كنائم ينقلب يف نومه 
على �أخر فيقتله, ويلحق به-�أي�ساً-�جلناية بالت�سبب نحو من يحفر حفرة؛ فيقع بها �أخر 

فيموت.
َية تكون عقوبة بديلة للق�س���ا�ش يف  4( �أم���ا �لعقوب���ة �إذ� كانت مل���ا دون �لنف�ش, فالدِّ

�لعمد, وعقوبة �أ�سلية يف �جلناية �سبة �لعمد.
يَة عقوبة مالية حتل حمل �لق�سا�ش �إذ� �سقط,    قال عبد �هلل �لب�س���ام رحمه �هلل :"و�لدِّ
اأو امتنع ل�س���بب من االأ�سباب ال�سقوط اأو االمتناع هذا اإذا كانت اجلناية عمداً، وتكون 
َية عقوبة �أ�س���لية �إذ� كانت �جلناية �سبه عمد �أو خطاأ, �سو�ء كانت على �لنف�ش �أو فيما  �لدِّ

دون �لنف�ش")65).

املبحث الثاين: اأ�سول الديات، واأو�سافها

املطلب الأول: اأ�سول الديات  

تناول �لفقهاء رحمهم �هلل �أ�سول �لديات باالهتمام, و�لعناية؛ وذلك ملا لهذ� �ملو�سوع 
م���ن �أهمية عظم���ى, ويلحظ �لناظ���ر يف كت���ب �لفقهاءرحمهم �هلل �أن �أ�س���ول �لديات 
حم�س���ورة يف �أجنا�ش �س���تة: )�الإبل, و�لبقر, و�لغنم, و�لذهب, و�لف�س���ة, و�حللل(؛ 
و�تفق �لفقهاء رحمهم �للهاأن �الإبل �أ�س���ل من �أ�س���ول �لدي���ات)66), ووقع �خلالف يف 

)63) ينظر:الفواكة الدواين: النفراوي )٢٠3/٢-٢٠4), الكايف يف فقة اأهل املدينة املالكي:ابن عبد الرب, �س)11٠٨).
)64) ينظر:املبدع �صرح املقنع:ابن مفلح )٨/٢٨4).

)65) تو�صيح االأحكام من بلوغ املرام: عبداهلل الب�صام )٢٠9/5).
)66) ينظر: االإجماع:ابن املنذر, �س)116), املحلى باالآثار: ابن حزم )3٨9/1), املغني: ابن قدامة )6/1٢). 



117 العدد  |64| رجب 1435هب    

غريها. 
اآراء الفقهاء يف اأ�صول الديات:

َية فقط.  القول االأول: اأن االإبل هي االأ�صل يف الدِّ
 وقال به �ل�س���افعي رحمه �هلل يف �جلديد))6) ))6), ورو�ية ع���ن �الإمام �أحمد))6) رحمه 

�هلل, وهي �ختيار �بن قد�مة)1)) رحمه �هلل.
وقول �بن حزم)1)) رحمه �هلل.

 و�ختيار �ل�سيخ �لعالمة/ حممد بن �إبر�هيم)))) )3))رحمه �هلل, و�ل�سيخ عبد �لرحمن 
�ل�سعدي)4)) )5)) رحمه �هلل.

)67) اجلديد يف املذهب عند االإمام ال�صافعي هو:ما قاله االإمام ال�صافعي مب�صر, اأي بعد دخولها, اأو ما ا�صتقر راأيه عليه فيها, 
واإن كان قد قاله بالعراق اإال يف موا�صع. ينظر:م�صطلحات املذاهب الفقهية:مرمي حممد �صالح الظفريي, �س)٢53).

)6٨) ينظر:االأم:ال�صافعـــي )1٠1/5), رو�صـــة الطالبني وعمـــدة املفتني: النـــووي )٢61/9-٢6٢), زاد املحتاج ب�صرح املنهاج: 
عبـــداهلل بـــن ح�صـــن الكوهجـــي )/76), كفاية االأخيار يف حل غايـــة االخت�صار:الأبي بكر بن حممـــد احل�صيني احل�صني 

)166/1), املهذب:ال�صريازي )٢/196).
)69) ينظر:االإف�صاح عن معاين ال�صحاح: يحي بن حممد بن هبرية )3٨1/٢), االإن�صاف:املرداوي )45/1٠), الفروع:ابن 

مفلح )16/6), املحرر يف الفقه:ملجد الدين اأبي الربكات )٢/145).
)7٠) ينظر:املغني:ابن قدامة )6/1٢). 

)71)  ينظر:املحلى باالآثار:ابن حزم )1٠/3٨٨).
)7٢) هو:حممـــد بـــن اإبراهيـــم بـــن عبداللطيف اآل ال�صيخ, ولـــد �صنة )1311هــــ), بالريا�س, فقيه, م�صـــارك يف عدة علوم, عني 
مفتياً للمملكة العربية ال�صعودية, ثم رئي�صاً للق�صاة, فرئي�صاً للجامعة االإ�صالمية, من كتبه:حتكيم القوانني, جمموعة 
مـــن اأحاديـــث االأحـــكام, ولـــه جمموعة من الفتاوى, تـــويف  رحمه اهلل �صنـــة )13٨9هــــ). ينظر:االأعالم:الزركلي )3٠6/5-
3٠7), علماء جند خالل ثمانية قرون:الب�صام )٢4٢/1-٢63), رقم )7(, معجم �مل�ؤلفن:كحاله )3٢/3), رقم )11477).
)73) ينظر:فتـــاوي ور�صائـــل �صماحـــة ال�صيـــخ حممـــد بـــن اإبراهيـــم اآل ال�صيخ:جمـــع/ حممـــد بـــن عبـــد الرحمن بـــن قا�صم 

 .(33-3٢٨/11(
)74) هو:عبدالرحمـــن بـــن نا�صـــر بن عبداهلل ال�صعـــدي التميمي, املعروف بابن �صعدي, ولد �صنـــة )13٠7هـ), فقيه حنبلي, 
مف�صـــر, واعـــظ, مـــن كتبه:القول ال�صديد يف مقا�صد التوحيد, تي�صري الكـــرمي الرحمن يف تف�صري كالم املنان, تو�صيح 
الكافية ال�صافية, تويف  رحمه اهلل �صنة )1376هـ). ينظر:اأ�صهر اأئمة الدعوة خالل قرنني:اإبراهيم الفار�س, �س )53-
55), رقم )1٠), علماء جند خالل ثمانية قرون:الب�صام )٢1٨/3-٢53), رقم )3٢1), م�صاهري علماء جند وغريهم:اآل 

ال�صيخ, �س )٢56).
)75) ينظر:املختارات اجللية:عبد الرحمن ال�صعدي, �س )116).
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ونلحظ �لفرق بني مذهب �ل�سافعي يف �جلديد, وبني �لرو�ية يف مذهب �أحمد؛ فهما 
و�إن كانا يتفقان على �أن �الإبل �أ�سل ال غري �إال �أن �الإمام �ل�سافعي يف مذهبه �جلديد يرى 
يف غري �الإب���ل �أن توؤخذ قيمة �الإبل من �لدر�هم و�لدنان���ري بالغة ما بلغت, يقول �الإمام 
�ل�سافعي: "ولكن �الأ�سل كما و�سفت فاإذ� �أعوز فالقيمة قيمة ما ال يوجد مما وجب على 

�ساحبه, ولي�ش ذلك �إال من �لدنانري و�لدر�هم")6)).
و�أما �لرو�ية �لتي يف مذهب �أحمد فغري �الإبل توؤخذ قيمة �الإبل من �الأ�سناف �الأخرى 

�سو�ء �لبقر, �أو �لغنم, �أو �لذهب, �أو �لف�سة, �أو �حللل)))).
َية متى قدر عل���ى �الإبل ال يجزئه غريها, و�إن  وعل���ى هذ �لقول فمن وجبت عليه �لدِّ

عجز عنها �نتقل �إلى ما �ساء من �الأ�سناف �الأخرى)))).

اال�صتدالل:
اأواًل:ال�صنة املطهرة

�لق���ر�آن �لكرمي عند ذكر �لديات جاء ب�س���ورة جمملة, ق���ال تعالى:  ڍ ڀ ڀ ڀ 
َية  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ       ٿ ٿ    ٹ ٹ ڍ  ))))؛ ولي�س���ت لفظة �لدِّ
من �الألفاظ �لتي لها مقد�ر يف �للغة, فال بد من �لرجوع �إلى ن�سو�ش �ل�رشع, فجاءت 
�ل�س���نة كا�س���فة ومو�سحة ملا يف �لقر�آن؛ فمما جاء يف �ل�س���نة مما يوؤيد �أن �الإبل �أ�سل يف 

�لديات:
َية مائ���ة من �الإبل"؛ قال  1- حدي���ث عمرو بن حزم ر�س���ي �هلل عنه: "يف �لنف�ش �لدِّ

)76) االأم: ال�صافعي )1٠1/5).
)77) ينظر:االإف�صاح عن معاين ال�صحاح: ابن هبرية )٢/3٨1).

)7٨) ينظر:�صرح الزرك�صي على خمت�صر اخلرقي:الزرك�صي )1٢1/6).
)79) �صورة الن�صاء, االآية )9٢).
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�ل�سوكاين)1)) رحمه �هلل: "و�القت�سار على هذ� �لنوع يدل على �أنه �الأ�سل يف �لوجوب, 
وبقية �الأ�سناف كانت م�ساحلة ال تقدير�ً �رشعياً")1)).

2- �أن عم���ر بن �خلطاب ر�س���ي �هلل عن���ه قام خطيباً فق���ال: "�أال �إن �الإبل قد غلت؛ 
ففر�س���ها على �أهل �لذهب �ألف دينار, وعلى �أهل �ل���ورق)))) �ثني ع�رش �ألفاً, وعلى 
�أهل �لبقر مائتي بقرة, وعلى �أهل �ل�ساء �ألفي �ساة, وعلى �أهل �حللل مائتي حلة"؛ فدل 
َية توؤخذ من �الإبل فهي �أ�س���ل يف  �الأث���ر يف قوله: )�أال �إن �الإبل قد غلت( على �أن �لدِّ

�لديات. 
3- �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قال: "اأال واإن قتيل اخلطاأ �سبه العمد ما كان بال�سوط 

و�لع�سا مائة من �الإبل �أربعون يف بطونها �أوالدها".
4- عن عمرو بن �سعيب)3)) عن �أبيه)4)) عن جده)5)) قال: ق�سى ر�سول �هلل �سلى �هلل 

)٨٠)   هو:حممـــد بـــن علـــي بـــن حممد ال�صـــوكاين ال�صنعـــاين, كنيته:اأبو عبـــداهلل, ولد �صنـــة )1173هـ), يف هجـــرة �َصْوكان 
باليمـــن, فقيـــه جمتهـــد, من كبـــار علماء اليمـــن, تولى ق�صـــاء �صنعاء �صنـــة )1٢٢9هـ), مـــن كتبه:نيل االأوطـــار, الدرر 
البهيـــة يف امل�صائـــل الفقهية, البدر الطالـــع مبحا�صن من بعد القرن ال�صابع, تويف  رحمه اهلل  �صنة )1٢5٠هـ), ب�صنعاء. 
ينظر:االأعالم:الزركلـــي )٢9٨/6), البـــدر الطالع:ال�صـــوكاين, �ـــس )73٢-74٢), رقـــم )4٨٢(, معج���م �مل�ؤلفن:كحاله 

)541/3-54٢), رقم )14٨96).
)٨1)  نيل االأوطار �صرح منتقى االأخبار:ال�صوكاين )61/7).

)٨٢)  الَورُق:الدراهم امل�صروبة. ينظر:تاج اللغة و�صحاح العربية:اجلوهري, �س)1134), مادة )ورق).
)٨3) هو:عمـــرو بـــن �صعيـــب بـــن حممد بـــن عبداهلل بن عمـــرو بن العا�ـــس ال�صهمي احلجـــازي, كنيته:اأبو اإبراهيـــم, االإمام 
املحدث, تابعي, فقيه اأهل الطائف, وحمدثهم, كان يرتدد كثرياً اإلى مكة, وين�صر العلم, تويف  رحمه اهلل �صنة )11٨هـ). 

ينظر:�صري اأعالم النبالء:الذهبي )165/5-1٨٠), رقم )61), �صذرات الذهب:ابن العماد )٢/٨3-٨5).
)٨4)  هو:�صعيـــب بـــن حممـــد بـــن عبداهلل بن عمرو بن العا�ـــس ال�صهمي احلجازي, روى عن جده واأبيـــه, وحدث عنه ابناه 
عمـــرو, وعمـــر, قـــال الذهبـــي:"مل نعلم متـــى تويف, فلعله مـــات بعد الثمانـــني يف دولـــة عبدامللـــك". ينظر:�صري اأعالم 

النبالء:الذهبي )1٨1/5), رقم )6٢).
)٨5)  هـــو: ال�صحابـــي اجلليل/عبـــداهلل بن عمرو بن العا�س ال�صهمي احلجـــازي, كنيته: اأبو حممد, اأ�صلم قبل اأبيه, و�صهد 
بع�س املغازي, كان فا�صاًل, عاملاً, حافظاً, تويف  رحمه اهلل �صنة )63هـ), وقيل )65هـ). ينظر:اال�صتيعاب: ابن عبدالرب, 

�س)4٢1-4٢٢), رقم )144٠), �صري اأعالم النبالء:الذهبي )79/3-94), رقم )17).
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عليه و�سلم �أن من قتل خطاأ فديته من �الإبل مئة, ثالثون بنت خما�ش)6)), وثالثون بنت 
لبون)))), وثالثون حقة)))), وع�رشة بني لبون ذكر")))).

ثانياً: االجماع

�أجمع �لفقهاء رحمهم �هلل على �أن �الإبل �أ�سل من �أ�سول �لديات, وممن نقل �الإجماع 
َية تكون  �بن حزم رحمه �هلل حيث قال: "و�أي�ساً فقد �سح �أن �الإجماع متيقن على �أن �لدِّ

من �الإبل, و�ختلفو� يف هل تكون من غري ذلك")1)).
ومما يدل على �أن غري �الإبل بدل عنها ما يلي:

�أ( حديث عمرو بن �س���عيب عن �أبيه عن جده, وجاء فيه "وكان ر�س���ول �هلل يقومها 
على �أهل �لقرى �أربعمائة دينار, �أو عدلها من �لورق, ويقومها على �أهل �الإبل �إذ� غلت 
رفع قيمتها, و�إذ� هانت نق�ش من قيمتها على نحو �لزمان ما كان, فبلغ قيمتها على عهد 
ر�س���ول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم ما بني �الأربعمائة دينار �إلى ثمامنائة دينار, �أو عدلها من 

�لورق")1)).
فهذ� �حلديث ن�ش يف مو�س���ع �خلالف, فقد بني �أن �الإبل هي �الأ�س���ل يف �لديات, 
)٨6)  بنـــت خما�ـــس: الف�صيـــل اإذا لقحـــت اأمـــه؛ ابن خما�ـــس, واالأنثى بنت خما�س؛ اأو مـــا دخل يف ال�صنة الثانيـــة؛ الأن اأمه 

حلقت باملخا�س. ينظر:القامو�س املحيط:الفريوزاآبادي, �س)٨43), مادة )خم�س).
)٨7)  ابن لبون: ولد الناقة يدخل يف ال�صنة الثالثة, واالأنثى بنت لبون؛ �صمي بذلك الأن اأمه ولدت غريه, ف�صار لها لنب, 

وجمع الذكور كاالإناث بنات اللبون. ينظر:امل�صباح املنري:الفيومي, �س)٢٠9), مادة )لنب).
)٨٨)  حقـــة: التـــي دخلـــت يف ال�صنة الرابعـــة من االإبل, وعند ذلك يتمكـــن من ركوبها, وحتميلهـــا. ينظر:النهاية يف غريب 

احلديث واالأثر:ابن االأثري, �س)٢٢1), مادة )حقق).
(٢1( ماجـــه,  وابـــن  �ـــس)497),  رقـــم)4541),  هـــي؟  كـــم  َيـــة  )16)باب:الدِّ )3٨)كتاب:الديـــات,  داود,  اأخرجه:اأبـــو    (٨9(
كتاب:الديـــات, )6)باب:ديـــة اخلطاأ, رقم)٢63٠), �س)٢٨6), واحلديث ح�صنـــه العالمة/ االألباين  رحمه اهلل . ينظر: 

�صحيح �صن ابن ماجه:االألباين )343-34٢/٢).
)9٠)  املحلى باالآثار: ابن حزم )3٨9/1٠).

)91)  اأخرجه:الن�صائـــي, )45)كتاب:الق�صامـــة, )34)باب:ذكر االختالف على خالد احلـــذاء, رقم )4٨٠1), �س)497-496), 
واحلديث ح�صنه العالمة/االألباين  رحمه اهلل . ينظر: �صحيح �صن الن�صائي: االألباين )3/٢9٨).
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و�أن غريها مقوم, ومعدول بها. 
َية على �أهل �لقرى,  ب( روى �الإمام مالكرحمه �هلل: "�أن عمر ر�س���ي �هلل عنه قوم �لدِّ
فجعلها على �أه���ل �لذهب �ألف دينار, وعلى �أهل �لورق �أثن���ي �ألف درهم"))))؛ فهذ� 

�أي�ساً ن�ش �رشيح حيث جعل عمرر�سي �هلل عنه �الإبل هي �الأ�سل, وغريها مقوم بها.
ج( حديث عمرو بن �سعيب عن �أبيه عن جده �أن عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه قام 
خطيباً فقال: "�أال �أن �الإبل قد غلت؛ ففر�س���ها على �أهل �لذهب �ألف دينار, وعلى �أهل 
�لورق �ثني ع�رش �ألفاً, وعلى �أهل �لبقر مائتي بقرة, وعلى �أهل �ل�ساء �ألفي �ساة, وعلى 
�أهل �حللل مائتي حلة"؛ قال �بن قد�مه رحمه �هلل : "حديث عمرو بن �س���عيب يدل على 
�أن �الأ�س���ل �الإبل, فكان �إيجابه لهذه �ملذكور�ت على �س���بيل �لتقومي؛ لغالء �الإبل, ولو 
كانت �أ�س���واًل بنف�س���ها, مل يكن �إيجابها تقومياً لالإبل, وال كان لغالء �الإبل �أثر يف ذلك, 

وال لذكره معنى")3)).
د( �أن �لتغليظ و�لتخفيف خا�ش باالإبل, مما يدل �أنها �الأ�سل يف �لديات دون غريها)4)). 
القول الثاين: اأن اأ�صول الديات ثالثة فقط هي )االإبل والذهب والف�صة(،  

وكل منها اأ�صل بنف�صه ال ي�صح اأن يزاد فيها اأو ينق�س. 
وهو قول �الإمام �أبي حنيفة)5)) رحمه �هلل, و�الإمام مالك)6)) رحمه �هلل؛ و�إن كان يرى 
�أن على �أهل �لبادية �الإبل, وعلى �أهل �لذهب �لذهب, وعلى �أهل �لف�س���ة �لف�سة؛ قال 

َية, رقم )164٠), �س)651). )9٢)  اأخرجه:االإمام مالك يف املوطاأ, )43)كتاب:العقول, )1)باب:العمل يف الدِّ
)93)  املغني:ابن قدامة )7/1٢). 

)94) ينظر:املبدع �صرح املقنع:ابن مفلح )٢99/٨), املغني:ابن قدامة )7/1٢).
)95) ينظـــر: البحـــر الرائق �صـــرح كنز الدقائق:ابن جنيـــم )373/٨-374), بدائـــع ال�صنائع يف ترتيـــب ال�صرائع: الكا�صاين 

)٢53/7), تبني احلقائق �صرح كنز الدقائق: الزيلعي )٢69/7).
)96)  ينظر: الذخرية: القرايف )35٢/1٢), عيون املجال�س: عبدالوهاب بن علي البغدادي )5/٢٠٢٠).
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َية �الإبل, وال  رحم���ه �هلل: "�الأمر �ملجتمع عليه عندنا, �أنه ال يقبل م���ن �أهل �لقرى يف �لدِّ
م���ن �أهل �لعمود �لذهب وال �لورق, وال من �أه���ل �لذهب �لورق, وال من �أهل �لورق 

�لذهب")))).
وهو قول �الإمام �ل�سافعي رحمه �هلل يف �لقدمي)))) )))), وهو قول عند �حلنابلة)111).

اال�صتدالل:
��ستدلو� على �أن �الإبل �أ�سل يف �لديات, مبا ورد يف �أدلة �لقول �الأول.

و��ستدلو� على �أن �لذهب و�لف�سة من �أ�سول �لديات مبا يلي:
�أ( ما رو�ه �بن عبا�ش-ر�سي �هلل عنه-�أن رجاًل من بني عدي ُقِتل, فجعل �لنبي �سلى 

�هلل عليه و�سلم ديته �أثنى ع�رش �ألفاً)111). 
وجه �لداللة: يف �حلديث جعل ر�س���ول �هلل �س���لى �هلل عليه و�سلم دية �لرجل �ملقتول 

من �لف�سة, فدل على �أنها �أ�سل من �أ�سول �لديات.
وميكن مناق�سة هذ� �لدليل:باأنه و�قعة عني ال عموم لها, ثم �حلديث حمتمل �أن �لف�سة 
هنا �أ�س���ل, وحمتم���ل �أنها بدل, و�الحتم���االن متقابالن, فيرتج���ح �إذ�ً �حتمال �لبدلية؛ 

)97)  املوطاأ: االإمام مالك )64٨/٢).
)9٨)  القـــدمي عنـــد االإمام ال�صافعي هو: ما قالـــه االإمام ال�صافعي بالعراق, اأو قبل انتقاله اإلى م�صر, وهو خالف اجلديد. 

ينظر:م�صطلحات املذاهب الفقهية:مرمي حممد �صالح الظفريي, �س)٢51).
)99) االأم: ال�صافعي )1٠٠/5), رو�صة الطالبني وعمدة املفتني: النووي )٢61/9), املهذب: ال�صريازي )٢/196).

)1٠٠)  ينظر:االإن�صاف:املرداوي )46/1٠), �صرح الزرك�صي على خمت�صر اخلرقي: الزرك�صي )6/1٢٠).
�ـــس)497), والرتمـــذي, )13) رقـــم )4546),  هـــي؟,  كـــم  َيـــة  داود, )3٨)كتاب:الديـــات, )16)باب:الدِّ اأخرجه:اأبـــو   (1٠1(

َية كم هي من الدراهم, رقم احلديث )13٨٨), �س)٢44), والن�صائي, )45)كتاب  كتاب:الديـــات, )٢) باب:مـــا جاء يف الدِّ
َيـــة من الورق, رقـــم احلديث )4٨٠3), �س)497), قال ابن امللقـــن  رحمه اهلل يف "خال�صة  الق�صامـــة, )35)باب:ذكـــر الدِّ
البـــدر املنـــري" )٢7٠/٢):"رواه االأربعـــة, قـــال الن�صائـــي واأبـــو حـــامت وعبداحلق:مر�صـــاًل اأ�صح, ومال ابـــن اجلوزي اإلى 
ت�صحيح رواية الرفع, واأعل ابن حزم طريقة الو�صل مبحمد بن �صلمة الطائفي, وقال:اإنه �صاقط ال يحتج بحديثه", 

واحلديث �صعفه العالمة/االألباين  رحمه اهلل . ينظر:اإرواء الغليل: االألباين )3٠4/7), رقم )٢٢45).
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ملو�فقته ملا تقدم من �أحاديث د�لة �أن �الإبل هي �الأ�سل دون غريها. 
ب( ما جاء يف حديث عمرو بن حزم-ر�س���ي �هلل عنه-؛ وفيه "وعلى �أهل �لذهب 

�ألف دينار".
َية على �أهل �لذهب, وحدد مقد�رها. فاحلديث �أقر �لدِّ

وميكن مناق�س���ة هذ�: باأنه غري �رشيح؛ الحتمال �لبدلية, فاحتمال �أن ر�سول �هلل �سلى 
�هلل عليه و�سلم قال هذ� على �سبيل �لتقومي؛ �حتمال و�رد, ويحتمل �أن ر�سول �هلل �سلى 

�هلل عليه و�سلم ق�سى بها عند عدم وجود �الإبل.
ولقد جاء �رشيحاً �أن �ملر�د �لتقومي يف حديث عمرو بن �س���عيب؛ وفيه "وكان ر�سول 

�هلل �سلى �هلل عليه و�سلم يقومها على �أهل �لقرى".
َية على �أهل �لقرى, فجعلها على �أهل �لذهب �ألف  ج( �أن عم���ر بن �خلطاب قوم �لدِّ

دينار, وعلى �أهل �لورق �أثني ع�رش �ألف درهم.
فدل فعل عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه �أن �لذهب و�لف�سة �أ�سل يف �لديات. 

وميك���ن مناق�س���ة هذ�: باأن �حلديث �رشي���ح �لداللة على �أن �لذهب و�لف�س���ة �أبد�ل, 
َية"؛ ويوؤيد هذ� ما جاء يف حديث عمرو بن �سعيب  ولي�ست �أ�سواًل بدليل قوله "قوم �لدِّ
عن �أبيه عن جده �أن عمر بن �خلطاب ر�س���ي �هلل عنه ق���ام خطيباً فقال: "�أال �إن �الإبل قد 
غلت؛ ففر�س���ها على �أهل �لذهب �ألف دينار, وعلى �أهل �لورق �ثني ع�رش �ألفاً, وعلى 

�أهل �لبقر مائتي بقرة, وعلى �أهل �ل�ساء �ألفي �ساة, وعلى �أهل �حللل مائتي حلة". 
يق���ول �لدكتور رويعي �لرحيلي: "و�حلا�س���ل �أن كثري�ً من �لفقهاء رحمهم �هلل فهمو� 
من �الآثار �ملروية عن عمر ر�س���ي �هلل عنه �أنه قد جعل تلك �الأجنا�ش �ل�س���تة �أ�س���واًل ال 
يجوز �أن يز�د فيها, �أو ينق�ش منها كاالإبل, وهذ� �لفهم ترده �الآثار �ملتكاثرة �لتي ت�س���هد 
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بع�سها لبع�ش, �لد�لة باأن عمر ر�سي �هلل عنه حينما فر�ش تلك �الأجنا�ش �إمنا �أر�د �لتقومي 
ال �لتاأ�سيل؛ �تباعاً لر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم كما �رشح هو بذلك"))11).

د( على فر�ش �أن �لن�ش مل ياأِت مثبتاً للنقدين كاأ�سول, فاإن تقومي عمر ر�سي �هلل عنه 
لالإبل مثبت لها؛ الأن �لذهب, و�لف�س���ة هما قيم �ملتلفات, وال ميكن �أن يكون ذلك على 
�سبيل �لبدل؛ الأن ذلك يكون ربا؛ الأن دية �خلطاأ تكون يف �لذمة, وجعل �لذهب و�لف�سة 
بدل لهم���ا يكون ديناً بدين)113)؛ ومن جهة �أخرى: �أن �الإبل ال ي�س���ح تقوميها بالنقدين, 

و�إال جلاز تقومي �الإبل بالطعام.
 وميكن مناق�سة هذ�: باأنه قيا�ش يف مقابلة �لن�ش فال يلتفت �إليه.

الق��ول الثال��ث: اأن ا�صول الدي��ات خم�صة وه��ي: )االإبل، والبق��ر، والغنم، 
والذهب، والف�صة(، وكل منها اأ�صل بنف�صه فال ي�صح اأن يزاد عليها اأو ينق�س.
وهو �مل�سهور عن �الإمام �أحمد)114), قال �ملرد�وي)115) رحمه �هلل: "هذ� �ملذهب")116).

اال�صتدالل:
َية مائة م���ن �الإبل..وعلى �أهل  1- حدي���ث عمرو بن حزم وفي���ه"و�أن يف �لنف�ش �لدِّ

)1٠٢)  فقه عمر بن اخلطاب موازناً بفقه اأ�صهر املجتهدين:د. رويعي بن رويجح الرحيلي )٢/395).
)1٠3)  ينظر: �ملب�س�ط:�ل�سرخ�سي )٢6/75).

)1٠4)  ينظـــر: التو�صيـــح يف اجلمـــع بـــني املقنـــع والتنقيح:ال�صويكـــي )1169/3), الفروع:ابـــن مفلـــح )16/6), املبـــدع �صرح 
املقنع:ابـــن مفلـــح )٢9٨/٨), املحرر يف الفقه:جمد الدين اأبي الربكات )144/٢), معونة اأويل النهى �صرح املنتهى:ابن 

النجار )335/1٠). 
)1٠5)  هو:عالء الدين, علي بن �صليمان بن اأحمد الدم�صقي املَْرَداِوي, كنيته:اأبو احل�صن, ولد �صنة )٨٢٠هـ), �صيخ احلنابلة 
يف ع�صره, اأ�صويل, من كتبه:االإن�صاف يف معرفة الراجح من اخلالف, حترير املنقول يف متهيد علم االأ�صول, ت�صحيح 
الفـــروع, تـــويف  رحمه اهلل �صنة )٨٨5هـ). ينظر:ت�صهيـــل ال�صابلة ملريد معرفة احلنابلة:�صالح بن عبدالعزيز العثيمني 
د,, �س )99-1٠1), رقم  )1413/3-1415), رقـــم )٢357), اجلوهـــر املن�صـــد يف طبقات متاأخري اأ�صحاب اأحمد: ابن املرَْبِ

)1٠9), ال�صحب الوابلة على �صرائح احلنابلة: ابن حميد )739/٢-743), رقم )449).
)1٠6)  االإن�صاف:املرداوي )45/1٠).
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�لذهب �ألف دينار"؛ وفيه �إثبات �الإبل و�لذهب على �أنها من �أ�سول �لديات.
2- عن �بن عبا�ش ر�س���ي �هلل عنه �أن رجاًل من بني عدي ُقتل فجعل �لنبي �س���لى �هلل 

عليه و�سلم ديته �ثنى ع�رش �ألفاً؛ وفيه �إثبات �أن �لف�سة �أ�سل من �أ�سول �لديات. 
3- روى عطاء))11)عن جابرر�س���ي �هلل عنه قال: "فر�ش ر�س���ول �هلل �س���لى �هلل عليه 
َية على �أهل �الإبل مئة من �الإبل, وعلى �أهل �لبقر مائتي بقرة, وعلى �أهل  و�س���لم يف �لدِّ

�ل�ساه �ألفي �ساة""))11)؛ وفيه �إثبات �أن �الإبل, و�لبقر, و�لغنم من �أ�سول �لديات.
4- حديث عمرو بن �سعيب عن �أبيه عن جده, وفيه "ق�سى ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 

و�سلم على �أهل �لبقر مائتي بقرة, ومن كان دية عقله يف �ل�ساه فاألفي �ساة".
وميكن مناق�س���ة ذلك: باأنها غ���ري �رشيحة يف �أن �لبقر, و�لغنم, و�لذهب, و�لف�س���ة؛ 
�أ�س���ول يف �لدي���ات؛ الحتمال �أن تك���ون مقوم���ة, ومعدولة عن قيمة �الإبل, و�س���ياق 
�الأحاديث �ل�س���ابقة د�ل على هذ�, ويحتمل �أي�س���اً �أن ر�س���ول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم 

ق�سى بتلك �الأ�سناف عند عدم �الإبل.
5-  �أن �حللل ال ت�سلح �أ�ساًل؛ لكونها غري من�سبطة))11).

وميكن �أن يناق�ش: باأنه و�إن كان �س���حيحاً �إال �أنه ال مينع من �أن جتعل مقومة, ومعدولة 
عن �الإبل, وتقدر قيمة كل حلة مبا يتنا�سب مع غالء �الإبل, ورخ�سها.

)1٠7) هو:َعَطـــاُء بـــن اأبـــي َرَباح املكي, كنيته:اأبو حممد, ولد يف خالفة عثمان-ر�صـــي اهلل عنه-, ون�صاأ مبكة, فقيه احلجاز, 
مفتـــي احلـــرم, مـــن اأئمـــة التابعـــني, ا�صتهـــر بفتـــاواه يف املنا�صـــك, تـــويف  رحمـــه اهلل �صنـــة )114هــــ). ينظر:�صـــري اأعالم 

النبالء:الذهبي )7٨/5-٨٨), رقم )٢9), �صذرات الذهب:ابن العماد )٢/71-69).
َية كم هي؟, رقم )4543), �س)497), واحلديث �صعفه العالمة/ )1٠٨) اأخرجه:اأبو داود, )3٨) كتاب:الديات, )16)باب:الدِّ

االألباين  رحمه اهلل . ينظر:اإرواء الغليل: االألباين)3٠3/7), رقم )٢٢44).
)1٠9)  ينظر: ك�صاف القناع عن منت االإقناع:من�صور البهوتي )٢1/6).
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القول الرابع: اأن اأ�صول الديات �صتة وهي: )االإبل، والبقر، والغنم، 
والذهب، والف�صة، واحللل(. 

من �حلنفية)111).
 
وهو قول �أبي يو�سف,  وحممد بن �حل�سن �ل�سيباين

وهو رو�ية عن �أحمد؛ قال �ملرد�وي رحمه �هلل :"وهو من مفرد�ت �ملذهب")111). 
اال�صتدالل:

��ستدلو� بجملة من �الأحاديث �ل�رشيفة, و�الإجماع. 
فا�ستدلو� باأدلة �لقول �الأول يف �أن �الإبل �أ�سل من �أ�سول �لديات. 

و��ستدلو�-�أي�س���اً-باأدلة �لقول �لثاين يف �أن �لذهب و�لف�س���ة �أ�س���الن من �أ�س���ول 
�لديات.

و��ستدلو� باأدلة �لقول �لثالث يف �أن �لبقر و�لغنم من �أ�سول �لديات.
و��ستدلو� �أي�ساً بجملة من �الأحاديث �لتي تثبت �أن �حللل من �أ�سول �لديات, ومنها:
1- �أن عمر ر�س���ي �هلل عنه قام خطيباً فقال: �أال �إن �الإبل قد غلت, ففر�سها على �أهل 
�لذه���ب �ألف دينار, وعلى �أه���ل �لورق �ثنى ع�رش �ألفاً, وعلى �أه���ل �لبقر مائتي بقرة, 

وعلى �أهل �ل�ساه �ألفي �ساه, وعلى �أهل �حللل مائتي حلة.
وفيه �إثبات �أن �حللل من �أ�سول �لديات.

وميك���ن �أن يناق�ش: باأنه لي�ش ب�رشيح �لداللة يف ذلك, بل ظاهر �حلديث �أنها بدل عن 
�الإبل لقوله: "�أال �ن �الإبل قد غلت".

ال�صرائـــع:  ترتيـــب  يف  ال�صنائـــع  بدائـــع  �ـــس)451),  ق٢,  ج4,  ال�صيبـــاين,  احل�صـــن  بـــن  االأ�صل:حممـــد  ينظـــر:    (11٠(
الكا�صـــاين)٢53/7), تبـــني احلقائـــق �صرح كنـــز الدقائـــق: الزيلعـــي )٢69/7), اخلراج:القا�صي اأبو يو�صـــف, �س)167), 

نتائج االأفكار يف ك�صف الرموز واالأ�صرار:�صم�س الدين اأحمد بن قودر )٢99/1٠-3٠٠).
)111)  االإن�صاف: املرداوي )46/1٠).
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َية على �أهل �الإبل مائة  2- عن عطاء �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم ق�سى يف �لدِّ
من �الإبل, وعلى �أهل �لبقر مائتي بقرة, وعلى �أهل �ل�س���اه �ألفي �س���اة, وعلى �أهل �حللل 

مائتي حلة ))11).
وفيه �إثبات �أن �حللل من �أ�سول �لديات.

وميك���ن �أن يناق����ش: باأن �حلديث على فر�ش �س���حته لي�ش بظاه���ر �لداللة؛ الحتمال 
�لبدلية, وهو �الأولى لورود �الأدلة �الأخرى �ملوؤيدة لهذ�. 

3( قالو�: �أجمع �ل�س���حابة على �أن �أ�س���ول �لديات �س���تة على ما ق�س���ى به عمر بن 
�خلطاب ر�سي �هلل عنه  .

قال �ل�رشخ�س���ي)113) رحم���ه �هلل: "وكان مبح�رش من �ل�س���حابة, ومل يحتج عليه �أحد 
منهم بحديث يخالف ذلك, ولو كان فيه حديث �سحيح خالف ما ق�سى به عمر ملا خفي 

عليهم, وملا تركو� �ملحاجة به")114).
وميكن �أن يناق�ش: باأنه غري م�سلم, ولي�ش فيه دليل على �أنهم �إمنا ق�سدو� �لتاأ�سيل. 

َية تختلف  القول اخلام�س: ذهب �صيخ االإ�صالم ابن تيمية رحمه اهلل اأن الدِّ
باإختالف اأحوال النا�س يف جن�صها وقدرها. 

ق���ال �بن تيمية رحمه �هلل: "وهذ� �أقرب �لقولني, وعليه تدل �الآثار, و�أن �لنبي �س���لى 
�هلل عليه و�سلم جعلها مائة الأقو�م كانت �أمو�لهم �الإبل, ولهذ� جعلها على �أهل �لذهب 
َيـــة كم هي؟, رقم )4543), �ـــس)497), وهو حديث مر�صل فاإن  )11٢)  اأخرجـــه: اأبـــو داود, )3٨)كتاب:الديـــات, )16)باب:الدِّ

عطاء  رحمه اهلل مل يدرك النبي �صلى اهلل عليه و�صلم .
)113) ه�: �سم�ص �لأئمة, حممد بن �أحمد بن �أبي �سهل �ل�سرخ�سي, كنيته: �أب� بكر, فقيه حنفي, من كتبه: �ملب�س�ط, �سرح 
ال�صـــري الكبـــري, �صرح خمت�صر الطحاوي. تويف  رحمـــه اهلل �صنة )5٠٠هـ), وقيل: )49٠هـ), وقيل: )4٨3هـ). ينظر: تاج 
وُدوين, �س )٢34-٢35), رقم )٢٠1), اجلواهر امل�صية يف طبقات احلنفية: عبدالقادر  الرتاجم: قا�صم بن ُقْطُلوُبَغا ال�صَّ

بن حممد القر�صي )7٨/3-٨٢), رقم )1٢19).
)114) �ملب�س�ط: �ل�سرخ�سي )٢6/77).
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ذهباً, وعلى �أهل �لف�سة ف�سة, وعلى �أهل �ل�ساه �سياه, وعلى �أهل �لثياب ثياباً, وبذلك 
م�ست �سرية عمر بن �خلطاب وغريه")115).

َية, فاإذ� كانو� من �أهل �حللل- يَة باعتبار ما يغلب على حال من وجبت عليهم �لدِّ فالدِّ
َية حلاًل, فاإنه ميكنهم �أن يقدرو� قيمة مائتي حلة بالذهب,  مث���اًل- ومل ميكنهم �إخر�ج �لدِّ

�أو �لف�سة, ويخرجوها دية, ويح�سل بذلك �الإجز�ء)116).
اال�صتدالل:

1- �إن هذ� �لقول هو �لذي تدل عليه �الآثار, و�أن �لنبي �س���لى �هلل عليه و�سلم جعلها 
مائ���ة الأق���و�م كانت �أمو�لهم �الإبل, وله���ذ� جعلها على �أهل �لذه���ب ذهباً, وعلى �أهل 
�لف�سة ف�سة, وعلى �أهل �ل�ساه �سياه, وعلى �أهل �لثياب ثياباً, وبذلك م�ست �سرية عمر 

بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه))11).
وميكن مناق�س���ة هذ� �لدليل: باأنه قد �سبق �لقول باأن جملة �الأحاديث و�الآثار د�لة على 
�أن �الإبل هي �الأ�سل يف �لديات, وما عد�ها فهو مقوم بها, ومعدول عنها, و�أما �لتحقيق 

يف قول عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه فهو يرى �أن �الإبل هي �الأ�سل فقط.
2- �أن يف هذ� �لقول مر�عاة الأحو�ل �لنا�ش, و�ل�رشيعة جاءت لرفع �حلرج و�مل�سقة.
 وميكن مناق�س���ته: �أن �لقول باأن �الإبل هي �الأ�س���ل يف �لديات, وغريها مقوم بها فيه 

�أي�ساً مر�عاة الأحو�ل �لنا�ش ورفقاً بهم. 
3- يف هذ� �لقول جمع بني �الأدلة, و�لن�سو�ش, و��ستنباطات �لفقهاء. 

وميكن مناق�سته: باأن �جلمع بني �الأدلة يظهر بو�سوح عند �لقول باأن �الإبل هي �الأ�سل 

)115) جمموع الفتاوى: ابن تيمية )٢54/19).
)116) ينظر:تي�صري الفقه اجلامع لالختيارات الفقهية ل�صيخ االإ�صالم ابن تيمية: اأحمد موايف )1374/3).

)117) ينظر: جمموع الفتاوى: ابن تيمية )٢54/19).
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يف �لديات وغريها معدول عنها. 
الرتجيح:

�أن �الأ�س���ل يف �لديات هو �الإبل فقط, وما عد�ها يوؤخذ تقومياً, ومعادلة, وذلك لقوة 
�أدلة هذ� �لقول, وجلمعه بني �لن�سو�ش.

املطلب الثاين: اأو�ساف الديات 

الفرع الأول: الإبل
 

امل�صاألة االأولى: مقدار الواجب من االإبل. 

َي���ة من �الإبل مقد�رها  ج���اءت �الأحاديث �ل�س���حيحة, و�ل�رشيحة يف داللتها باأن �لدِّ
َية مائة من  مائ���ة, كما يف حديث عمرو بن حزمر�س���ي �هلل عنه؛ وفيه "ويف �لنف����ش �لدِّ

�الإبل". 
َية.  �مل�ساألة �لثانية: و�سف �الإبل �لو�جبة يف �لدِّ

�أ�سهب �لفقهاء رحمهم �هلل يف �حلديث عن �أو�ساف �لديات, ومن ذلك و�سف �الإبل 
يَة؛ فا�سرتطو� �أن تكون �سليمة من �لعيوب؛ ملا يف حديث عمرو بن حزم  �لو�جبة يف �لدِّ
َية مائة من �الإبل"؛ و�الإطالق يقت�س���ي �ل�سالمة,  ر�س���ي �هلل عنه؛ وفيه:"ويف �لنف�ش �لدِّ

قال الناظم عند احلديث عن ال�رشوط الواجب توافرها يف االإبل))11):
من كل عيب موجب املالمة       بل اعترب يف ذلك ال�صالمة   

وتو�سيح ذلك كما يلي:

)11٨)  ينظر: نيل املراد بنظم منت الزاد: �صعد بن حمد بن عتيق, �س )٢16).
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َية �الإبل �ملري�سة))11)؛ الأن �ملر�ش ينايف �ل�سالمة)1)1).  1-ال يقبل يف �لدِّ
َية  2-�أن ال يكون بينها معيب)1)1)؛ قال �ل�سافعي رحمه �هلل: "وال يكون للذي عليه �لدِّ
�أن يعط���ي فيها بعري�ً معيباً, عيباً يرد من مثل ذلك �لعيب يف �لبيع؛ الأنه �إذ� ق�س���ى عليه 
ب�س���يء, ب�سفة فبني �أن لي�ش له �أن يوؤدي فيه معيباً, كما يق�سي عليه بدينار, فال يكون له 

�أن يوؤديه معيباً, وكذلك �لطعام يق�سي به عليه وغريه؛ ال يكون �أن يوؤديه معيباً")))1).
3-ال يقبل يف �الإبل �لو�جبة يف �لديات �الأعجف؛ الأنه ينايف �ل�سالمة)3)1), و�لعجف 

هو ذهاب �ل�سمن)4)1).
فيمك���ن القول يف االإبل الواجبة يف الديات عند احلديث عن اأو�س���افها اأنه ي�س���رتط 
�أن تكون خالية من �لعيوب �ملنافية لل�س���المة؛ قال �بن قد�م���ة رحمه �هلل: "وجتب �الإبل 
�سحاحاً, غري مر��ش, وال عجاف, وال معيبة؛ الأنه بدل متلف من غري جن�سه, فلم يقبل 

فيه معيب, كقيمة �ملال")5)1). 
 م�صاألة: هل تعترب يف االإبل الواجبة يف الديات القيمة؟. 

�ختلف �لفقهاء يف هذه �مل�ساألة على قولني:
القول الأول: اأنه ل تعترب قيمة الإبل، فاإذا توافرت ال�شروط املعتربة يف 

االإبل وجب اأخذها. 

)119)  ينظر: رو�صة الطالبني: النووي )٢59/9), مغني املحتاج: ال�صربيني )73/4).
)1٢٠)  ينظر:املبدع �صرح املقنع:ابن مفلح )٨/3٠1).

)1٢1) ينظـــر: االإن�صاف:املـــرداوي )49/1٠), معونـــة اأويل النهـــى �صـــرح املنتهى:ابـــن النجـــار )336/1٠), املمتـــع يف �صـــرح 
املقنع:زين الدين املنجي التنوخي )517/5).

)1٢٢) االأم:ال�صافعي )415/1٢).
)1٢3)  ينظر:املبدع �صرح املقنع:ابن مفلح )٨/3٠1).

)1٢4) ينظر:القامو�س املحيط:الفريوز اآبادي, �س )1٠79).
)1٢5) ينظر:الكايف:ابن قدامة )73/4).
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وهو ظاهر مذهب �الإمام �ل�سافعي)6)1), ومذهب �الإمام �أحمد)))1).
اال�صتدالل:

َية  1- ما جاء يف حديث عمرو بن حزم ر�س���ي �هلل عنه, وجاء فيه: "ويف �لنف�ش �لدِّ
مائة من �الإبل". 

ووجه �لداللة: �أن �لنبي �س���لى �هلل عليه و�س���لم �أطلق �لعدد مائة, ومل يحدد قيمة لها؛ 
فمن قيده فعليه بالدليل)))1). 

2- حديث عمرو بن �س���عيب؛ وفيه "ويقومها على �أثم���ان �الإبل, فاإذ� غلت رفع يف 
قيمتها, و�إذ� هاجت رخ�س���اً نق�ش من قيمتها, وبلغت على عهد ر�س���ول �هلل �س���لى �هلل 
عليه و�س���لم ما بني �أربعمائ���ة دينار �إلى ثمامنائة دينار, �أو عدلها م���ن �لورق ثمانية �آالف 

وهو ظاهر �لداللة.  درهم", 
3- �أن �لنبي �س���لى �هلل عليه و�س���لم قد فرق بني دية �خلطاأ, ودية �لعمد, فدية �لعمد 

مغلظة, ودية �خلطاأ خمففة, و�عتبارها بقيمة و�حدة ت�سوية بينها)))1). 
4- �أن���ه يرتتب على �لق���ول باأن قيمة كل بعري )120( درهم���اً, تغليظ دية �خلطاأ؛ الأن 

�عتبار �بن خما�ش بقيمة حقة �أو جذعة؛ �أمر �ساق)131). 
يَة على �أن كل بعري قيمته )120( درهماً, لكان ذكر �أ�س���نان  5- لو حمل �الأمر يف �لدِّ

)1٢6) ينظر:االأم:ال�صافعـــي )1٠٠/5), كفايـــة االأخيـــار يف حـــل غايـــة االخت�صـــار: احل�صينـــي )166/1), املهذب:ال�صـــريازي 
.(196/٢(

)1٢7) ينظر:االإن�صاف:املـــردواي )61/1٠-6٢), ك�صـــاف القنـــاع عـــن مـــنت االإقناع:من�صـــور البهوتـــي )٢1/6), املبـــدع �صرح 
املقنع:ابـــن مفلـــح )3٠1/٨), املحرر يف الفقه:جمـــد الدين اأبي الربكات )145/٢), املغني:ابـــن قدامة )9/1٢), منتهى 

االإرادات:ابن النجار )٢/4٢9).
)1٢٨)  ينظر:املبدع �صرح املقنع:ابن مفلح )3٠1/٨), املمتع يف �صرح املقنع:زين الدين املنجي التنوخي )517/5).

)1٢9)  ينظر:املبدع �صرح املقنع: ابن مفلح )3٠1/٨), املغني:ابن قدامة )1٢/1٠).
)13٠)  ينظر: املغني:ابن قدامة )1٢/1٠).
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�الإبل عبث, وغري مفيد؛ الأن �ختالف �أ�سنان �الإبل مظنة �ختالف قيمتها)131). 
القول الثاين: اأنه توؤخذ مائة بعري، قيمة كل بعري 120 درهمًا، فاإن مل 

ي�صتطع اإح�صار االإبل، فاإنه  يح�صر اثني ع�صر األفًا من الدراهم، اأو األف 
دينار من الذهب. 

وهو رو�ية عن �الإمام �أحمد))13). 
اال�صتدالل:

1- حديث عمرو بن �س���عيب وفيه: "�أن عمر قام خطيباً فقال: �أال �أن �الإبل قد غلت, 
قال ففر�سها عمر على �أهل �لذهب �ألف دينار, وعلى �أهل �لورق �أثنى ع�رش �ألفاً".

ووجه �لداللة:
�أن عمر بن �خلطاب ر�س���ي �هلل عنه فر�ش �الإب���ل على �أهل �لذهب �ألف دينار, وعلى 

�أهل �لورق �ثنى ع�رش �ألفاً, ويدل على ذلك �أن قيمة �لبعري )120( درهماً. 
وميكن مناق�سته: باأنه �لدليل حجة بعدم �عتبار �لقيمة يف �الإبل؛ الأنه دليل و��سح على 

�أن �الإبل يف حال رخ�سها �أقل قيمة من ذلك.
2- قالو�: �إنها -�أي �الإبل- �أبد�ل حمل و�حد, فيجب �أن تت�س���اوى يف �لقيمة كاملثل 

و�لقيمة يف بدل �لقر�ش, و�ملتلف يف �ملثليات)133). 
وميكن مناق�س���ته: �أننا ال ن�س���لم بهذ�؛ بل �لبدل �إمنا هو �الإبل, وغ���ري �الإبل معترب بها, 

وعلى فر�ش �لت�سليم فهذ� منتق�ش بالذهب و�لف�سة, فاإنه ال يعترب ت�ساويها. 

)131) املرجع ال�صابق.
)13٢)  ينظر: االإن�صاف:املرداوي )4٨/1٠), املغني:ابن قدامة )9/1٢). 

)133)  ينظر:املبدع �صرح املقنع:ابن مفلح )3٠1/٨), املمتع يف �صرح املقنع: التنوخي )517/5).
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الرتجيح:
ال���ذي يرتجح واهلل اأعلم القول االأول اأنه ال تعت���رب قيمة االإبل، فاإذا توافرت ال�رشوط 

�ملعتربة يف �الإبل وجب �أخذها؛ لقوة �أدلته.

امل�صاألة الثالثة: اختالف اأ�صنان االإبل باإعتبار نوع اجلناية. 

لهذ� �ملو�سوع �أهمية بالغة, فمعرفة �أ�سنان �الإبل من �الأهمية مبكان, وما اليتم �لو�جب 
َية يف �الإبل �إال مبعرفة �أ�س���نانها كما جاءت يف  �إال ب���ه فهو و�ج���ب, وال يتاأتى �لوفاء بالدِّ
�لن�سو�ش �ل�رشعية؛ ولهذ� عقد �الإمام �ل�سافعي رحمه �هلل يف كتابه )�الأم( مبحثاً �أ�سماه 
"�أ�سنان �الإبل يف �لعمد, و�سبه �لعمد")134)؛ و�أ�سنان �الإبل تختلف ح�سب نوع �جلناية. 

اأواًل:دية العمد، و�صبه العمد.

�ختلف �لفقهاء يف دية �لعمد, و�سبه �لعمد على قولني:

َية هي )25( بنت خما�س، و)25( بنت لبون، و)25(  القول االأول:اأن الدِّ
حقة، و)25( جذعة)135).

و�إلي���ه ذهب �الإمام �أب���و حنيفة, وتبعه �أبو يو�س���ف)136), وهو مذه���ب �الإمام مالك 

)134) االأم:ال�صافعي )4٠4/1٢).
)135) اجلذعـــة هـــي: من االإبل ما دخلت ال�صنة اخلام�صة, ت�صمى بذلـــك اإذا �صقط �صنها. ينظر:القامو�س املحيط:الفريوز 

اآبادي, �س )915), امل�صباح املنري:الفيومي, �س )36).
)136) ينظـــر: البحـــر الرائـــق �صـــرح كنـــز الدقائق:ابـــن جنيـــم )76/9), بدائـــع ال�صنائـــع يف ترتيـــب ال�صرائـــع: الكا�صـــاين 
)٢54/7), تبـــني احلقائـــق �صرح كنز الدقائق: الزيلعـــي )٢66/7), اللباب يف �صرح الكتاب: امليداين )36/3-37), جممع 

االأنهر:اإبراهيم بن حممد احللبي )4/٢7٢).
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يف �لعم���د �إذ� مل يغلظ))13), ومذهب �الإمام �أحم���د))13), قال �ملرد�وي رحمه �هلل: "هو 
�ملذهب, وعليه جماهري �الأ�سحاب"))13). 

و�الإمام �أبو حنيفة ال يقول بذلك يف �لعمد �إال عند متكن �ل�سبهة)141). 
َية على �الأبوين و�جلد يف قتل تقارنه �سبهه �الأدب)141). وذهب �الإمام مالك يف تغليظ �لدِّ

اال�صتدالل:
1-قال عبد �هلل بن م�سعود ر�سي �هلل عنه: "يف �سبه �لعمد خم�ش وع�رشون حقة, وخم�ش 

وع�رشون جذعة, وخم�ش وع�رشون بنات لبون, وخم�ش وع�رشون بنات خما�ش"))14).
2-ق���ال �لزه���ري)143) رحم���ه �هلل: "يف دية �لعم���د �إذ� قبلت خم����ش وع�رشون بنت 
خما����ش, وخم�ش وع�رشون بنت لب���ون, وخم�ش وع�رشون حق���ة, وخم�ش وع�رشون 

بنات جذعة")144).
َية هي مائة م���ن �الإبل, فلو �أوجبنا �خللف���ات لز�د �لو�جب عن  3-ال خ���الف �أن �لدِّ
)137) ينظـــر: تبـــني امل�صالـــك لتدريـــب ال�صالـــك اإلـــى اأقـــرب امل�صالك:حممـــد ال�صنقيطـــي )43٢/4), جامـــع االأمهـــات: ابن 
احلاجب, �س)5٠٠), الكايف:ابن عبد الرب, �س)11٠٨), الفواكه الدواين: النفراوي )٢٠3/٢ – ٢٠4), مواهب اجلليل 

ل�صرح خمت�صر خليل:احلطاب )٢56/6). 
)13٨) ينظر: ك�صاف القناع عن منت االإقناع:من�صور البهوتي )٢1/6), املبدع �صرح املقنع:ابن مفلح )346/٨-347), املحرر 

يف الفقه:جمد الدين اأبي الربكات )144/٢-145), املغني:ابن قدامة )13/1٢). 
)139)  ينظر:االإن�صاف:املرداوي )1٠/61-6٠). 

)14٠) ينظر:تبـــني احلقائـــق �صرح كنز الدقائق: الزيعلي )٢66/7), نتائج االأفكار يف ك�صف الرموز واالأ�صرار:�صم�س الدين 
اأحمد بن قودر )٢94/1٠). 

)141)  ينظر:الكايف:ابن عبد الرب, �س )11٠9).
)14٢) اأخرجه:اأبـــو داود, )3٨)كتاب:الديـــات, )17)بـــاب:يف دية اخلطاأ �صبه العمد, رقـــم )455٢), �س)49٨), واحلديث قال 

عنه العالمة/االلباين  رحمه اهلل : "�صعيف االإ�صناد".ينظر: �صعيف �صن اأبي داود: االألباين, �س)37٨).
)143) هو: حممد بن م�صلم بن عبيداهلل القر�صي الزهري, كنيته: اأبو بكر, ولد �صنة )5٠هـ), حمدث, فقيه, اأحد االأعالم 
امل�صهورين, تويف  رحمه اهلل �صنة )1٢4هـ). ينظر: �صري اأعالم النبالء: الذهبي )3٢6/5), رقم )16٠), �صذرات الذهب: 

ابن العماد )٢/1٠1-99).
)144) اأخرجه:االإمـــام مالـــك يف املوطـــاأ, )43)كتاب:العقـــول, )3)باب:مـــا جاء يف دية العمد اإذا قبلـــت وجناية املجنون, رقم 

)164٢), �س)65٢).
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�ملائ���ة؛ الأن ما حتمل هو حيو�ن من وجه ولو عر�س���ية �النف�س���ال, ف�س���ار ذلك �إيجاب 
�لزيادة على تقدير �ل�سارع)145). 

4-�إن �ل�س���ارع نهانا عن �أخذ �حلامل يف �ل�سدقات؛ لكونها من كر�ئم �الأمو�ل فكذ� 
�لديات)146). 

5-ال يج���وز �أخذ �حلامل يف �لديات؛ الأن���ه معنى موهوم ال يوقف على حقيقة, فاإن 
�نتفاخ �لبطن قد يكون للحمل, وقد يكون للد�ء))14). 

6-�إن هذ� �لقول هو �ملتيقن؛ الأنه هو �الأقل))14). 
َية )30( حقة, و)30( جذعة, و)40( خلفة))14).  �لقول �لثاين:�أن �لدِّ

وهو مذهب �الإمام �ل�س���افعي)151), وتبعه حممد بن �حل�سن �ل�سيباين من �حلنفية يف 
دية �سبه �لعمد)151), ورو�ية عن �الإمام �أحمد))15), رجحها �أبو �خلطاب)153) )154). 

)145) ينظر: االختيار يف تعليل املختار:املو�صلي )44/5), فتح باب العناية ب�صرح النقاية: القاري )346/3).
)146) ينظر: املبدع �صرح املقنع: ابن مفلح )٢99/٨), املغني:ابن قدامة )15/1٢).

)147) ينظر: االختيار يف تعليل املختار:املو�صلي )45/5).
)14٨) ينظر: فتح باب العناية ب�صرح النقاية: القاري )346/3).

)149) اخللفـــة: بك�صـــر الـــالم  هـــي احلمـــل مـــن االإبـــل. ينظر:القامو�ـــس املحيط:الفـــريوز اآبـــادي, �ـــس )1٠4٢), امل�صبـــاح 
املنري:الفيومي, �س )6٨).

)15٠) ينظـــر: زاد املحتـــاج ب�صـــرح املنهـــاج: الكوهجـــي )76/4-77), فتـــح الوهـــاب ب�صـــرح منهـــج الطالب:زكريـــا االأن�صـــاري 
)137/1), كفاية االأخيار يف حل غاية االخت�صار: احل�صيني )165/1), املهذب:ال�صريازي )٢/195).

)151) ينظـــر: البنايـــة يف �صرح الهدايـــة: العيني )1٢5/1٠), حتفة الفقهاء:ال�صمرقندي )137/3), اللباب يف �صرح الكتاب: 
امليداين )37-36/3). 

)15٢)  ينظـــر: االإن�صاف:املـــرداوي )6٠/1٠), املبـــدع �صـــرح املقنع:ابـــن مفلـــح )347/٨), املحـــرر يف الفقه:جمـــد الدين اأبي 
الربكات )145/٢), املغني: ابن قدامة )14/1٢). 

)153) هو:حمفـــوظ بـــن اأحمـــد بن ح�صن الَكْلـــَوَذايِن, كنيته:اأبو اخلطاب, ولد �صنة )43٢هــــ), �صيخ احلنابلة يف ع�صره, من 
كتبه:�لهد�ي���ة, روؤو����ص �مل�سائ���ل, �لنت�س���ار يف �مل�سائ���ل �لكب���ار, �لتهذي���ب يف �لفر�ئ�ص, ت����يف  رحمه �هلل �سن���ة )51٠هـ). 
ينظر:الذيـــل علـــى طبقـــات احلنابلة: ابن رجـــب )٢7٠/1-٢9٠), رقـــم )61), �صري اأعالم النبـــالء: الذهبي )19/34٨-

35٠), رقم )٢٠6).
)154) ينظر:االإن�صاف:املردواي )1٠/6٠).
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اال�صتدالل:
1-حديث عبد �هلل بن عمرو بن �لعا�ش-ر�س���ي �هلل عنهما-�أن ر�س���ول �هلل �سلى �هلل 
عليه و�س���لم قال: "اأال اإن دية اخلطاأ �س���به العمد، ما كان بال�سوط والع�سا مائة من االإبل، 

�أربعون يف بطونها �أوالدها".
2-حديث عقبة بن �أو�ش عن رجل من �أ�سحاب �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قال:خطب 
�لنبي �س���لى �هلل عليه و�س���لم يوم فتح مكة فقال: "اأال واإن يف قتيل خطاأ العمد بال�سوط 

و�لع�سا و�حلجر مائة من �الإبل منها �أربعون ثنية �إلى بازل)155) عامها كلهن خلفة".
3-حديث عمرو بن �س���عيب عن �أبيه عن جده �أن ر�س���ول �هلل �س���لى �هلل عليه و�سلم 
َية, وهي  قال: "من قتل متعمد�ً دفع �إلى �أولياء �ملقتول فاإن �ساءو� قتلوه, و�إن �ساءو� �لدِّ

ثالثون حقة, وثالثون جذعة, و�أربعون خلفة وما �سوحلو� عليه لهم")156).
4-عن عمرو بن �س���عيب �أن رجاًل م���ن بني مدلج يقال له قتادة حذف �بنه ب�س���يف, 
فاأ�ساب �ساقيه, َفُنِزَي يف جرحه فمات, فقدم �رش�قة بن جع�سم على عمر بن �خلطاب, 
فذكر ذلك له, فقال له عمر:�عدد على ماء قديد))15) ع�رشين ومئة بعري حتى �أقدم عليك, 
فلما قدم عليه عمر بن �خلطاب �أخذ من تلك �الإبل ثالثني ِحقة, وثالثني جذعة, و�أربعني 

)155)  بـــازل: اإذا دخـــل يف التا�صعـــة فهو بازل, واالأنثى بازل. ينظر:الدر النقي يف �صرح الفاظ اخلرقي:يو�صف بن ح�صن بن 
عبد الهادي احلنبلي )3٢٠/٢).

َية كم هي من االإبـــل, رقم)13٨7), �س)٢44), ابن  )156)  اأخرجه:الرتمـــذي, )13)كتاب:الديـــات, )13)باب:مـــا جاء يف الدِّ
َية, رقم)٢6٢6), �ـــس)٢٨6), قال املنهاجي  رحمه اهلل  ماجـــه, )٢1)كتاب:الديـــات, )3)باب:من قتل عمـــداً فر�صوا بالدِّ
:"فـــاإن قيـــل فمـــا معنـــى قوله )منها اأربعـــون خلفة يف بطونها اأوالدهـــا)؛ وقد علم اأن اخللفة ال تكـــون اإال حاماًل؟ قلنا 
له:تاأويـــالن؛ اأحدها:اأنـــه اأراد التاأكيـــد يف الـــكالم, وذلـــك جائـــز لقولـــه تعالى )ف�صيام ثالثـــة اأيام يف احلـــج و�صبعة اإذا 
رجعتم تلك ع�صرة كاملة)؛ والثاين:اأن اخللفة ا�صم للحامل التي مل ت�صع؛ وا�صم التي و�صعت ويتبعها ولدها ؛ فاأراد 

جواهر العقود ومعني الق�صاة واملوقعني وال�صهود: حممد بن اأحمد املنهاجي )٢7٠/٢-٢71). اأن مييز بينهما". 
)157)  ُقَدْيد: واد فحل من اأودية احلجاز, وهو مو�صع بني مكة واملدينة, بني خلي�س ورابغ. ينظر: معجم معامل احلجاز: 

عاتق بن غيث البالدي )99-96/7).
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خلفة, ثم قال �أين �أخو �ملقتول؟ قال ها �أنا ذ�, قال: خذها, فاإن ر�س���ول �لله�س���لى عليه 
و�سلم قال: "لي�ش لقاتل �سيء"))15).

5-ق���ال جماهد))15) رحمه �هلل: "ق�س���ى عمر يف �س���به �لعمد ثالث���ني حقة, وثالثني 
جذعة, و�أربعني خلفة مابني ثنية �إلى بازل عامها")161).

ثانيًا: دية اخلطاأ
�ختلف �لفقهاء رحمهم �هلل يف دية �خلطاأ على قولني:

�لقول �الأول: دية �خلطاأ �أخما�س���اً على �لنحو �لتايل: )20(بنت خما�ش, و)20( �بن 
خما�ش,  و)20( بنت لبون,  و)20(حقه,   و)20(جذعة. 

و�إليه ذهب �الإمام �أبو حنيفة)161), و�الإمام �أحمد))16).

اال�صتدالل:
1-عن عبد�هلل بن م�س���عود ر�س���ي �هلل عنه قال: قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: 
"يف دية �خلطاأ ع�رشون حقة, وع�رشون جذعة, وع�رشون بنت حما�ش, وع�رشون بنت 

)15٨) اأخرجه:مالـــك يف املوطـــاأ, )43)كتاب:العقـــول, )17)باب:مـــا جـــاء يف مـــرياث العقـــل والتلغيـــظ فيـــه, رقـــم )1677), 
�س)665-664).

)159)  هو:جماهـــد بـــن جـــرب املكـــي, مولـــى بنـــي خمـــزوم, كنيته:اأبـــو احلجـــاج, اأحد اأئمـــة التابعـــني, من م�صاهـــري القراء, 
واملف�صريـــن, اأكـــر االأخـــذ عـــن ابـــن عبا�ـــس -ر�صـــي اهلل عنـــه-, تويف  رحمـــه اهلل �صنـــة )1٠٢هــــ), وقيل )1٠3هــــ), مبكة. 

ينظر:�صري اأعالم النبالء:الذهبي )449/4-457), رقم )175), �صذرات الذهب:ابن العماد )٢/19-٢٠).
)16٠)  اأخرجه:اأبـــو داود, )3٨)كتاب:الديـــات, )17)بـــاب:يف دية اخلطاأ �صبه العمد, رقـــم احلديث )455٠), �س)49٨), قال 

�صعيف �صن اأبي داود: االألباين, �س)379). العالمة/ االألباين  رحمه اهلل : "�صعيف اال�صناد موقوف". 
)161)  ينظر:البنايـــة يف �صـــرح الهداية: العينـــي )1٢٨/1٠), حتفة الفقهاء:ال�صمرقندي )136/3), جممع االأنهر: احللبي 

.(٢74/4(
)16٢)  ينظـــر: املبـــدع �صرح املقنع:ابن مفلح )34٨/٨), املغني:ابن قدامة )19/1٢), منتهى االإرادات:ابن النجار )٢/4٢9), 

هداية الراغب ل�صرح عمدة الطالب:عثمان بن اأحمد النجدي �س)5٢3).



 العدد |64| رجب 1435هب138

لبون, وع�رشون بني خما�ش ذكر")163).
2- �أن �ل�س���ارع �حلكيم جعل �بن �للب���ون ينزل منزلة بنت �ملخا�ش؛ فهو على طريق 
�لب���دل يف �لزكاة حيث �أخذ مكانها كاإيج���اب )20( �بن لبون مع )20( بنت خما�ش؛ 
كاإيج���اب )40( بنت خما�ش؛ فال يجم���ع بني �لبدل و�ملب���دل يف و�جب؛ وذلك الأن 

موجبهما و�حد)164).
3- قالو�: �إن قولنا هو �الأخف؛ الإقامة �بن خما�ش مقام �بن لبون؛ وهذ� يتنا�سب مع 

حال �جلاين باعتبار كونه خمطئاً)165). 
4-�أن هذ� �لقول هو �الأقل, و�لزيادة عليه ال تثبت �إال بدليل)166).

�لقول �لثاين: دية �خلطاأ �أخما�س���اً عل���ى �لنحو �لتايل )20(بنت خما�ش, و)20(بنت 
لبون, و)20(�بن لبون و)20(حقة ,  و)20(جذعة. 

و�إليه ذهب �الإمام مالك))16), و�الإمام �ل�سافعي))16).

َية كم هي؟, رقم )4545), �س)497), الرتمذي, )13)كتاب:الديات,  )163)  اأخرجه:اأبو داود, )3٨)كتاب:الديات, )16)باب:الدِّ
َيـــة كم هي االإبل, رقم)13٨6), �ـــس)٢44), الن�صائي, )45)كتاب:الق�صامة, )35)باب:ذكر اأ�صنان دية  )1)باب:ماجـــاء يف الدِّ
اخلطاأ, رقم)4٨٠٢), �س)497), ابن ماجه, )٢1) كتاب:الديات, )6)باب:دية اخلطاأ, رقم)٢631)؛ �س)٢٨6-٢٨7), وفيه 
احلجـــاج بـــن اأرطـــاة وهو م�صهور بالتدلي�ـــس؛ ولكنه �صرح بالتحديـــث يف �صن ابن ماجه,  وفيه خ�صـــف بن مالك الطائي 

نيل االأوطار: ال�صوكاين)٨7/3).  جمهول, قال ال�صوكاين:"وال�صحيح اأنه موقوف على عبداهلل بن م�صعود". 
)164)  ينظر: املغني: ابن قدامة )1٢/٢٠-٢1).

)165)  ينظر: االختيار يف تعليل املختار:املو�صلي )45/5).
)166)  ينظر: املغني: ابن قدامة )٢1/1٢).

)167)  قـــال االإمـــام مالـــك  رحمـــه اهلل :"ابـــن �صهاب, و�صليمان بـــن ي�صار, وربيعه بـــن اأبي عبدالرحمن كانـــوا يقولون:دية 
اخلطـــا ع�صـــرون بنـــت خما�ـــس, وع�صـــرون بنت لبـــون, وع�صـــرون ابن لبـــون ذكـــراً, وع�صرون حقـــة, وع�صـــرون جذعة". 
املوطـــاأ, )43)كتاب:العقـــول, )4) باب:دية اخلطاأ يف القتل, رقم)1645), �ـــس)65٢). وينظر: جواهر العقود: املنهاجي 
)٢71/٢), الفواكـــه الـــدواين: النفـــراوي )٢٠4/٢), الكايف:ابـــن عبدالرب, �س)11٠٨), مواهـــب اجلليل ل�صرح خمت�صر 

خليل:احلطاب )6/ ٢56). 
)16٨) ينظـــر: رو�صـــة الطالبـــني: النـــووي )٢55/9), زاد املحتـــاج ب�صـــرح املنهـــاج: الكوهجـــي )77/4- 7٨), فتـــح الوهـــاب 
ب�صـــرح منهـــج الطالب:زكريـــا االأن�صـــاري )137/1), كفايـــة االأخيـــار يف حـــل غايـــة االخت�صـــار: احل�صينـــي )165/1), 

املهذب:ال�صريازي )٢/196).
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اال�صتدالل:
1-�أن �لنبي �س���لى �هلل عليه و�س���لم ودى �لذي قتل بخيرب مبائة من �إبل �ل�سدقة))16), 

ولي�ش يف �أ�سنان �ل�سدقة �بن خما�ش)1)1).
َية يف قتيل خبري؛ �إمنا هي دية �لعمد؛ و�خلالف يف دية �خلطاأ)1)1). ونوق�ش: �أن �لدِّ

2-ما روى �بن م�س���عود ر�سي �هلل عنه �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قال: "دية �خلطاأ 
�أخما�س���اً: ع�رشون حقة, وع����رشون بنات خما�ش, وع�رشون جذع���ة, وع�رشون بنات 

لبون, وع�رشون بني لبون")))1).
3- �بن خما�ش �سن ال مدخل له يف �لزكاة؛ فال يكون له مدخل يف �لديات)3)1). 

املطلب الثاين: البقر والغنم 

امل�صاألة االأولى: مقدار الواجب من البقر والغنم 

اأواًل: مقدار الواجب من البقر.
ال خالف عند �لقائلني باأن �لبقر �أ�سل م�ستقل من �أ�سول �لديات)4)1)؛ باأنها )200( بقرة.
)169) اأخرجه:اأبـــو داود, )3٨)كتاب:الديات, )9)باب:يف ترك القود بالق�صامة, رقم )45٢3), �س)495), واحلديث �صححه 

العالمة/ االألباين  رحمه اهلل . ينظر: �صحيح �صن اأبي داود: االألباين )95/3).
)17٠)  ينظر: فتح باب العناية ب�صرح النقاية: القاري )346/3).

)171)  ينظر: املغني: ابن قدامة )٢1/1٢).
)17٢)  �صـــن الدارقطنـــي :)17٢/3). قـــال ابـــن امللقن  رحمـــه اهلل  يف )خال�صة البـــدر املنري) )٢6٨/٢):"قـــال الدارقطني 
والبيهقـــي واملو�صلـــي واخلطابـــي: يف اإ�صناده جمهول, وقال الرتمـــذي والبزار: ال نعرفه مرفوعـــاً اإال من هذا الوجه, 

وقال عبداحلق: اإ�صناده �صعيف, قال الدارقطني: حديث �صعيف غري ثابت عند اأهل املعرفة باحلديث".
)173)  ينظر: املغني: ابن قدامة )1٢/٢٠).

ال�صرائـــع:  ترتيـــب  يف  ال�صنائـــع  بدائـــع  جنيـــم)9/7٨),  ابـــن  الدقائـــق:  كنـــز  �صـــرح  الرائـــق  البحـــر  للحنفيـــة:  ينظـــر:    (174(
الكا�صاين)٢54/7), تبني احلقائق �صرح كنز الدقائق:الزيلعي)٢69/7) نتائج االأفكار يف ك�صف الرموز واالأ�صرار:�صم�س الدين 
اأحمد بن قودر)٢99/1٠), للحنابلة:�صرح الزرك�صي على خمت�صر اخلريف:الزرك�صي)1٢6/6), الكايف:ابن قدامة )74/4ـ75), 
ك�صاف القناع عن منت االإقناع:البهوتي)19/6), املبدع �صرح املقنع:ابن مفلح )34٨/٨), منتهى االإرادات:الفتوحي)4٢٨/٢).
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وم�ستند ذلك عدة �أحاديث منها:
1-حديث عمرو بن �سعيب؛  وفيه"على �أهل �لبقر مائتي بقرة".

2-حديث جابر-ر�سي �هلل عنه-؛ وجاء فيه"وعلى �أهل �لبقر مائتي بقرة".
3-حديث عمرو بن �سعيب عن �أبيه عن جده؛ وفيه"ق�سى ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 

و�سلم على �أهل �لبقر مائتي بقرة".
ثانيًا: مقدار الواجب من الغنم.

ال خالف عند �لقائلني باأن �لغنم �أ�سل م�ستقل من �أ�سول �لديات)5)1)؛ باأنها )2000( 
�ساة.

وم�ستند ذلك عدة �أحاديث منها:
1-حديث عمرو بن �سعيب؛ وفيه "وعلى �أهل �ل�ساء �ألفي �ساة".

2-حديث جابر ر�سي �هلل عنه؛ وفيه "وعلى �أهل �ل�ساء �ألفي �ساة".
3-عن عطاء بن �أبي رباح رحمه �هلل �أن ر�س���ول �هلل �س���لى �هلل عليه و�س���لم ق�سى يف 
َية على �أهل �الإبل مائة من �الإبل, وعلى �أهل �لبقر مائتي بقرة, وعلى �أهل �ل�ساء �ألفي  �لدِّ

�ساة, وعلى �أهل �حللل مائتي حلة.

امل�صاألة الثانية: اأو�صاف كل من البقر والغنم 

اأواًل: البقر. 
من كونها �سليمة من �لعيوب؛ حلديث "وعلى 

 
ي�س���رتط يف البقر ما ي�سرتط يف االإبل

)175) ينظر:للحنفية: تبني احلقائق �صرح كنز الدقائق:الزيلعي)٢69/7), نتائج االأفكار يف ك�صف الرموز واالأ�صرار:�صم�س 
الدين اأحمد بن قودر)٢99/1٠), للحنابلة:�صرح الزرك�صي على خمت�صر اخلريف:الزرك�صي)1٢6/6), ك�صاف القناع عن 

منت االإقناع:البهوتي)19/6), املبدع �صرح املقنع:ابن مفلح )34٨/٨). 
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فاالإطالق هنا يف العدد يقت�سي ال�سالمة من كل عيب، في�سرتط  �أهل �لبقر مائتي بقرة"، 
يف �لبقر �لو�جب يف �لديات �أن ال يكون فيه مري�ش؛ وذلك الأن �ملر�ش ينافى �ل�سالمة؛ 

َية مري�ش, وال معيب بعيب")6)1). قال �لنووي رحمه �هلل: "ال يجزيء يف �لدِّ
 وال يقبل يف �لبقر �لو�جب يف �لديات �الأعجف؛ الأنه ينايف �ل�سالمة, و�لعجف هو 

ذهاب �ل�سمن)))1).
وهذ� �إن دل على �س���يء؛ فاإمن���ا يدل على عظمة �لت�رشيع �لذي ير�عي م�س���لحة كل 
م���ن �جلاين, و�ملجني عليه, فال يوؤخذ من �أمو�ل �جل���اين؛ �لكرمي, و�ل�رشيف منها؛ الأن 
في���ه �إ�رش�ر به, وال يوؤخذ �لرديء, و�ملعيب؛ الأن فيه �رشر�ً على �ملجني عليه؛ بل يوؤخذ 

�ل�سليم من �لعيوب.

ثانيًا:الغنم. 
ي�س���رتط يف الغن���م الت���ي تدفع يف الدي���ات اأن تك���ون �س���ليمة من العي���وب)))1)؛ 

فاالطالق يقت�سي �ل�سالمة من كل عيب.  حلديث"وعلى �أهل �ل�ساء �ألفي �ساة", 
ف���ال يوؤخذ من �لغن���م �لهرمة)))1), وهي �لكبرية �لطاعنة يف �ل�س���ن؛ الأن فيها �إجحافاً 
باملجن���ي علي���ه, وال ذ�ت �لع���و�ر بفتح �لعني على �الأف�س���ح؛ الأن �لع���و�ر عيب منفي 

لل�سالمة)1)1).
 وال يوؤخذ من �لغنم �لكر�ئم؛ الأن فيه �جحاف باجلاين,  وال �الأكولة؛ وهي �لتي تاأكل 

)176)  رو�صة الطالبني: النووي )٢59/9). 
)177) ينظر: مغني املحتاج: اخلطيب ال�صربيني )73/4). 

)17٨) ينظر: معونة اأويل النهى: ابن النجار )336/1٠).
)179) ينظر: االإقناع لطالب االنتفاع: احلجاوي )4٠4/1), االإن�صاف: املرداوي )3/4٨).

)1٨٠) ينظر: االإقناع لطالب االنتفاع: احلجاوي )4٠4/1), االإن�صاف: املرداوي )4٨/3), الهداية: اأبو اخلطاب, �س)1٢7).
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كثري�ً فتكون �سمينة)1)1).
برَّى, وهي �لتي تربي ولدها؛ ملا فيه من �ل�رشر بولدها)))1).   وال يوؤخذ من �لغنم �لرُّ

وخال�س���ة ما �سبق �أنه ال يوؤخذ من �لغنم �لدينء, وال يوؤخذ �لكرمي منها �إال �إذ� ر�سي 
رب �ملال؛ الأنه �ساحب �حلق, وهذ� قيا�ساً على �لزكاة)3)1).  

امل�صاألة الثالثة: اختالف اأ�صنان البقر والغنم  باختالف نوع اجلناية  
اأواًل: اأ�صنان البقر

وقع �خلالف بني فقهاء �حلنابلة)4)1) يف �أ�سنان �لبقر باعتبار نوع �جلنايات:
�لقول �الأول: �أنه يوؤخذ من �لبقر �لن�سف م�سنات)5)1), و�لن�سف �أتبعة)6)1), وال فرق 

بني �لعمد, وغريه.
و�إليه ذهب �حلنابلة)))1).

)1٨1) ينظـــر: االإقناع لطالـــب االنتفاع: احلجاوي )4٠4/1), التذكرةيف الفقه:ابن عقيل, �س)77), امل�صتوعب: حممد بن 
عبداهلل ال�صامري )3/٢٢٨).

)1٨٢) ينظـــر: االإن�صـــاف: املـــرداوي )4٨/3), امل�صتوعـــب: حممد بـــن عبداهلل ال�صامـــري )٢٢٨/3), الهدايـــة: اأبو اخلطاب, 
�س)1٢7).

)1٨3) ينظر: امل�صتوعب: حممد بن عبداهلل ال�صامري )3/٢٢٨).
ل يف امل�صاألة من فقهاء املذاهب االأربعة �صوى احلنابلة؛ فاإن من َعدَّ البقر, والغنم  )1٨4) مل اأجد-ح�صب اإطالعي-من َف�صَّ
مـــن اأ�صـــول الديات-وهو قول اأبي يو�صف وحممد بن احل�صن مـــن احلنفية, وامل�صهور من مذهب احلنابلة-فاإنه يذكر 
اأنهـــا )٢٠٠) مـــن البقـــر, و)٢٠٠٠) مـــن الغنـــم؛ وبـــدون تف�صيل يف ذكـــر اأ�صنانها, وهـــذا العدد حمل اتفاق بـــني الفقهاء 
القائلـــني بـــه. ينظـــر: للحنفيـــة: بدائـــع ال�صنائـــع يف ترتيـــب ال�صرائـــع: الكا�صـــاين)٢53/7), تبني احلقائـــق �صرح كنز 

الدقائق: الزيلعي )٢69/7), للحنابلة: االإن�صاف:املرداوي )45/1٠).
)1٨5) قـــال االأزهـــري: "امل�صنـــة: التي �صارت ثنية, ويجذع البقر يف ال�صنة الثانية, ويثنى يف ال�صنة الثالثة...ثم هي رباع يف 
ال�صنـــة الرابعـــة, و�صد�ـــس يف اخلام�صة ثـــم �صالغ يف ال�صاد�صة, وقد ق�صى اأ�صنانه, يقـــال: �صالغ �صنة, و�صالغ �صنتني فما 

نقاًل عن: الرد النقي يف �صرح األفاظ اخلرقي: يو�صف بن ح�صن احلنبلي )٢/3٢3 -3٢4). زاد". 
)1٨6) التبيـــع هـــو: ولـــد البقـــرة يف ال�صنة االأولى, واالأنثى تبيعة, وجمع املذكر اأتبعة, وجمـــع االأنثى تباع, و�صمي تبيعاً الأنه 

يتبع اأمه. ينظر: امل�صباح املنري: الفيومي, �س)٢٨).
)1٨7)  ينظـــر: االإن�صاف:املـــرداوي )61/1٠), �صرح الزرك�صي على خمت�صر اخلرقي:الزرك�صي )1٢6/6-1٢7), الفروع:ابن 

مفلح )16/6), املبدع �صرح املقنع:ابن مفلح )34٨/٨), الهداية: اأبو اخلطاب, �س)5٢4).
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اال�صتدالل:
علل���و� ذلك: باأنه هو �لعدل)))1)؛ الأنه لو �أخذ �لكل م�س���نات؛ لكان فيه �إجحاف على 

�جلاين, ولو �أخذ �لكل تبعات؛ لكان فيه �إجحاف على �ملجني عليه)))1).
�لقول �لثاين: هناك من فرق بني �لعمد وغريه, ومنهم �أبو يعلى)1)1)من �حلنابلة)1)1), 
فقال �لعمد و�سبه �لعمد �لن�سف م�سنات و�لن�سف �أتبعه, ويف �خلطاأ �أثالثاً تبيع, وتبيعة, 

وم�سنة.
 ولعله قال بهذ�؛ الأن �خلطاأ يحتمل �لتخفيف)))1). 

وميكن �أن نلحظ �لفرق هنا بني �الإبل و�لبقر: ففي �الإبل جاءت �الأدلة عامة بكونها مائة 
من �الإبل, ومن ثم جاءت �الأحاديث �لكثرية حول �أ�سنان �الإبل, وكذ� �أقو�ل �ل�سحابة, 
�أما يف �أ�س���نان �لبقر؛ فالو�سع خمتلف؛ لعدم ورود �الأحاديث �لتي تو�سح �أ�سنان �لبقر 

بل جاءت باأنها مائتي بقرة ب�سفة مطلقة.  

ثانيًا:اأ�صنان الغنم  
وقع �خلالف يف �أ�سنان �لغنم باعتبار نوع �جلنايات:

)1٨٨)  ينظر: املبدع �صرح املقنع: ابن مفلح )3٠٠/٨).
)1٨9)  ينظر: الهداية: اأبو اخلطاب, �س)5٢4).

راء البغدادي, املعروف بابن الفراء, ال�صهري بالقا�صي اأبي يعلى, ولد  )19٠) هو: حممد بن احل�صني بن حممد بن َخلَف الفَّ
�صنة )3٨٠هـ), فقيه حنبلي, اأ�صويل, من كتبه: اجلامع ال�صغري يف الفقه, العدة يف اأ�صول الفقه, االأحكام ال�صلطانية, 
تـــويف  رحمـــه اهلل �صنـــة )45٨هــــ). ينظـــر: �صـــري اأعالم النبـــالء : الذهبـــي)٨9/1٨-9٢), رقـــم )4٠), املق�صـــد االأر�صد يف 

ترجمة اأ�صحاب االإمام اأحمد: ابن مفلح )395/٢-396), رقم )9٢3).
)191)  ينظر: االإن�صاف:املرداوي )61/1٠), �صرح الزرك�صي على خمت�صر اخلرقي:الزرك�صي )1٢6/6).

)19٢)  ينظر: املبدع �صرح املقنع: ابن مفلح )3٠٠/٨).
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القول االأول:  يوؤخذ من الغنم الن�صف ثنايا)3)1)، والن�صف اأجذعة)4)1)، 
وال فرق بي العمد وغريه. 

و�إلي���ه ذهب �حلنابل���ة)5)1)؛ قال �مل���رد�وي رحمه �هلل :"هذ� �ملذه���ب, وعليه جماهري 
�الأ�سحاب")6)1).

اال�صتدالل:
 علل���و� ذلك: باأن���ه �لعدل, الأنه لو �أخذ �ل���كل ثنايا؛ لكان في���ه �إجحاف على �ملجني 

عليه)))1). 
الق��ول الثاين: فرق القا�صي اأب��و يعلى من احلنابلة)))1) ب��ي العمد، و�صبه 
العم��د، واخلطاأ؛ فف��ي العمد، و�صب��ه العمد؛ الن�صف ثناي��ا، والن�صف 

اأجذعة، ويف اخلطاأ اأثالثًا:جذعة، وجذع من ال�صاأن، وثنية من املعز. 
ولعله قال بذلك للتخفيف يف دية �خلطاأ)))1). 

الفرع الثالث:الذهب والف�صة  

مقدار الواجب من الذهب والف�صة:
وقع �خلالف بني �لفقهاء رحمهم �هلل حول �ملقد�ر �لو�جب من �لذهب و�لف�س���ة يف 
)193)  الثنـــي مـــن املعـــز: مـــا كمـــل �صنة, ودخـــل يف الثانيـــة. ينظر:القامو�ـــس املحيط:الفـــريوز اآبادي, �ـــس )1637-1636), 

امل�صباح املنري:الفيومي, �س)33).
)194) اجلـــذع: مـــن ال�صـــاأن فهو مالـــه �صتة ا�صهـــر, واالأنثى جذعـــة. ينظر:القامو�ـــس املحيط:الفريوز اآبـــادي, �س)915), 

امل�صباح املنري:الفيومي, �س)36).
)195) ينظـــر: االإن�صاف:املـــرداوي )61/1٠), �صرح الزرك�صي على خمت�صر اخلرقي: الزرك�صي )1٢6/6-1٢7), الفروع:ابن 

مفلح )16/6), املبدع �صرح املقنع:ابن مفلح )34٨/٨).
)196) االإن�صاف: املرداوي )61/1٠). 

)197) ينظر: املبدع �صرح املقنع: ابن مفلح )3٠٠/٨-3٠1), معونة اويل النهى: ابن النجار )336/1٠).

)19٨) ينظر: االإن�صاف:املرداوي )61/1٠), �صرح الزرك�صي على خمت�صر اخلرقي:الزرك�صي )1٢6/6).
)199) ينظر: املبدع �صرح املقنع: ابن مفلح )3٠1-3٠٠/٨).
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�أ�سول �لديات على ثالثة �أقو�ل:
القول االأول: اأن على اأهل الذهب األف دينار، وعلى اأهل الورق ع�صرة اآالف درهم.

و�إليه ذهب �الإمام �أبو حنيفة, و�أهل �لعر�ق)11)).
اال�صتدالل:

1-م���ا جاء يف كتاب �أبي بكر بن حزم؛ وفيه: "وعلى �أهل �لذهب �ألف مثقال")11))؛ 
وهو و��س���ح �لداللة باأن مقد�ر �لذهب �ألف دينار, وه���ذ� يتفق مع �لقول �لثاين حول 

مقد�ر �لذهب. 
1-ما رو�ه �بن حزم رحمه �هلل ب�سنده �أن عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه و�سع �لديات, 
فو�س���ع على �أهل �لذهب �ألف دينار, وعلى �أهل �لورق ع�رشة �آالف درهم))1))؛ وفيه: 
�أن مقد�ر �لف�س���ة ع�رشة �آالف درهم. وميكن �أن يناق�ش باأنه: حممول على �سبيل �لتقومي 
عن �الإبل؛ فن�س���اب �لف�س���ة يف �لزكاة مقدر مبائتي درهم, ون�س���اب �لذهب بع�رشين 

دينار. 
يَة منهما على �سبيل �لتقومي من  فيعلم مما �س���بق �أن كاًل من �لذهب و�لف�س���ة توؤخذ �لدِّ
قيمة �الإبل)13)), فلي�ش �ملر�د من �الأحاديث �ل�س���ابقة من كون مقد�ر �لذهب �ألف دينار, 

ومقد�ر �لف�سة ع�رشة �آالف درهم, �لتاأ�سيل؛ بل �ملر�د �لتقومي.
القول الثاين: اأن على اأهل الذهب األف دينار، وعلى اأهل الورق اأثنا ع�صر 

)٢٠٠) ينظر: البحر الرائق �صرح كنز الدقائق:ابن جنيم )77/9), بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�صرائع: الكا�صاين )٢54/7), 
تبـــني احلقائـــق �صرح كنز الدقائق: الزيلعـــي )٢6٨/7), اخلراج:اأبو يو�صف, �س )167), نتائـــج االأفكار يف ك�صف الرموز 

واالأ�صرار: ل�صم�س الدين اأحمد بن قودر )1٠/٢9٨-٢99).
)٢٠1) املثقال: وزنه درهم وثالثة اأ�صباع درهم, وكل �صبعة مثاقيل ع�صرة دراهم. ينظر: امل�صباح املنري: الفيومي, �س )3٢).

)٢٠٢) املحلى باالآثار: ابن حزم )399/1٠).
)٢٠3) ينظر: النجم الوهاج: الدمريي )٨/467). 
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األف درهم.
و�إلي���ه ذهب �الإمام مالك)14)), و�الإمام �ل�س���افعي يف �لقدمي)15)), وهو �مل�س���هور من 

مذهب �الإمام �أحمد)16)). 
اال�صتدالل:

1-م���ا جاء يف كتاب �أبي بكر بن حزم وفي���ه "وعلى �أهل �لذهب �ألف مثقال"؛ وفيه 
بيان �أن مقد�ر �لذهب �ألف دينار. 

2-ما روى عن �بن عبا�ش-ر�سي �هلل عنه-: �أن رجاًل من بني عدي قتل فجعل �لنبي 
�سلى �هلل عليه و�سلم ديته �ثنى ع�رش �ألفاً. 

َية على �أهل  3-م���ا قاله �الإمام مالك يف"�ملوطاأ" �أنه بلغه �أن عمر بن �خلطاب قوم �لدِّ
�لقرى فجعلها على �أهل �لذهب �ألف دينار, وعلى �أهل �لورق �ثنى ع�رش �ألف درهم.

4-حديث عمرو بن �س���عيب عن �أبيه عن جده, وج���اء فيه"وعلى �أهل �لذهب �ألف 
دينار, وعلة �أهل �لورق �ثنى ع�رش �ألفاً".

وميكن �أن تناق�ش:  باأنها حممولة على �سبيل �لتقومي ال �لتاأ�سيل. 
1-قالو�: �إن مقد�ر �لذهب �ألف دينار, و�لدينار معدول باثني ع�رش درهماً, يوؤيد هذ� 
�أن عمر ر�سي �هلل عنه فر�ش �جلزية على �لغني �أربعة دنانري, �أو ثمانية, �أو �أربعني درهماً, 

)٢٠4) ينظر:تبـــني امل�صالـــك لتدريب ال�صالك اإلى اأقرب امل�صالك: ال�صنقيطي)434/4), جواهر العقود: املنهاجي )٢7٢/٢-
٢73), الفواكه الدواين: النفراوي )٢٠3/٢), الكايف:ابن عبد الرب, �س)11٠٨), مواهب اجلليل ل�صرح خمت�صر خليل: 

احلطاب )٢57/6). 
)٢٠5) ينظـــر:االأم: ال�صافعـــي )1٠٠/5), رو�صـــة الطالبـــني وعمـــدة املفتـــني: النـــووي )٢61/9), زاد املحتـــاج ب�صـــرح املنهاج: 

الكوهجي )٨٢/4),كفاية االأخيار يف حل غاية االخت�صار: احل�صيني )166/1), املهذب: ال�صريازي )٢/196).
)٢٠6) ينظـــر: االإف�صـــاح عـــن معـــاين ال�صحـــاح: ابـــن هبـــرية )3٨1/٢), االإن�صـــاف: املـــرداوي )5٨/1٠), الفروع:ابـــن مفلح 
)16/6), ك�صـــاف القنـــاع عـــن مـــنت االإقناع: البهوتـــي )1٨/6-19), املبـــدع �صرح املقنـــع: ابن مفلـــح )345/٨), املحرر يف 

الفقه: ملجد الدين اأبي الربكات )144/٢), املغني: ابن قدامة )7/1٢-٨), منتهى االإرادات: الفتوحي)4٢٨/٢).



147 العدد  |64| رجب 1435هب    

وعلى �ملتو�س���ط دينارين, �أو �أربعة وع�رشين درهماً, وعلى �لفقري دينار�ً, �أو �ثنى ع�رش 
درهماً؛ وهذ� �أولى مما ذكر يف ن�ساب �لزكاة))1)). 

   ويناق�ش: �أن كاًل من �لذهب و�لف�سة يوؤخذ �ملقد�ر منهما معدواًل عن قيمة �الإبل))1))؛ 
وال يلزم �أن يكون ن�س���اب �أحدهما معدواًل بن�س���اب �الآخر, كما يف �ل�سائمة من بهيمة 

�الأنعام, فلي�ش ن�ساب �سيء منها معدول بن�ساب غريه))1)). 
القول الثالث: ال يوؤخذ من اأهل الذهب، وال من اأهل الورق اإال قيمة االإبل. 

وهو ظاهر مذهب �الإمام �ل�سافعي)11)), وهو مذهب �الإمام �أحمد)11)).
اال�صتدالل:

1- �أن عم���ر قام خطيباً فقال: �أال �إن �الإبل قد غلت, ففر�س���ها عمر على �أهل �لذهب 
�أل���ف دينار, وعلى �أهل �لورق �أثنى ع�رش �ألفاً, وعلى �أهل �لبقر مائتي بقرة, وعلى �أهل 

�ل�ساه �ألفي �ساة, وعلى �أهل �حللل مائتي حلة.
 ووجه �لداللة:

 ق���ال �الإمام �ل�س���افعي رحمه �هلل: "ثم قومها عمر ر�س���ي �هلل عن���ه على �أهل �لذهب 
و�لورق, فالعلم حميط -�إن �س���اء �هلل تعال���ى- �أن عمر ال يقومها �إال قيمة يومها, ولعله 
َية �حلالة كلها يف �لعمد, و�إذ� قومها عمر قيمة يومها فاإتباعه �أن تقوم كلما وجبت  قوم �لدِّ

)٢٠7) ينظر:املغني: ابن قدامة )1٢/٨).
)٢٠٨) ينظر: النجم الوهاج: الدمريي )٨/467). 

)٢٠9) ينظر: املغني: ابن قدامة )1٢/٨). 
)٢1٠) ينظـــر: االأم:ال�صافعـــي )1٠٠/5), كفايـــة االأخيـــار يف حـــل غايـــة االخت�صـــار: احل�صينـــي )46٢/٢), املهذب:ال�صريازي 

.(196/٢(
)٢11) ينظـــر: االإن�صاف:املـــردواي )61/1٠-6٢), ك�صـــاف القنـــاع عن مـــنت االإقناع:من�صـــور البهوتـــي )٢1/6), املبدع �صرح 
املقنع:ابـــن مفلـــح )3٠1/٨), املحرر يف الفقه:جمـــد الدين اأبي الربكات )145/٢), املغني:ابـــن قدامة )9/1٢), منتهى 

االإرادات:ابن النجار )٢/4٢9).
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على �إن�سان قيمة يومها"))1)).
2- كل ما �سمن بنوع من �ملال وتعذر, وجبت قيمته كذو�ت �الأمثال)13)). 

3- الأن �الإبل �إذ� �أجز�أت �إذ� قلت قيمتها, ينبغي �أن جتب و�إن كرثت قيمتها)14)).
الرتجيح:

ونالحظ من خالل ما �س���بق:�أن �لقول �الأول و�لثاين يتفقان على مقد�ر �لذهب �ألف 
دين���ار, قال �بن قد�م���ة رحمه �هلل: "ومل يختلف �لقائلون بهذه �الأ�س���ول يف قدرها من 
�لذه���ب, وال من �س���ائرها, �إال �ل���ورق")15))؛ ووقع �خلالف بينهم يف مقد�ر �لف�س���ة, 

ومن�ساأ �خلالف يرجع �إلى قيمة �لدينار هل هو )10( در�هم, �أم )12( درهماً)16)). 
و�لر�جح -و�هلل �أعلم- هو �لقول �لثالث, فاالأ�س���ل يف �لديات �الإبل فقط؛ وغريها 

معدول عنها. 

الفرع الرابع: احُللل 

امل�صاألة االأولى: تعريف احللل. 

�حللل:جمع ُحلة بال�سم, وهي �إز�ر, ورد�ء))1)). 
وهناك عدة تف�سري�ت للمر�د باحللة على �لنحو �لتايل:

1-�حُللة ال تكون �إال من من جن�ش و�حد))1)).
)٢1٢) االأم: ال�صافعي )5/1٠٠).

)٢13) ينظر: كفاية االأخيار يف حل غاية االخت�صار: احل�صيني )٢/461).
)٢14) املرجع ال�صابق.

)٢15) ينظر:املغني: ابن قدامة )7/1٢).
)٢16) ينظر:�صبل ال�صالم: االأمري ال�صنعاين )35-33/4).

)٢17) ينظر:تاج اللغة و�صحاح العربية: اجلوهري, �س)٢57), القامو�س املحيط:الفريوز اآبادي, �س)1٢74). 
)٢1٨) ينظر:امل�صباح املنري:الفيومي, �س )57), املعجم الو�صيط )194/1).
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2-�حُللة ال تكون �إال من ثوبني, ومل تقيد باأن تكون من جن�ش و�حد))1)). 
3-�حللة كل ثوب جيد جديد تلب�سه غليظ, �أو دقيق, وال يكون �إال من ثوبني)1))).

4-�حللة ثوب له بطانة)1))). 
5-�حُللة هي �لثوب �جليد ما مل ُيلب�ش, فاإذ� لُب�ش مل يقع عليه ُحلة �إال مع غريه))))). 
وقيل �س���ميت ُحلة؛ الأن كل و�حد من �لثوبني حل عل���ى �الآخر؛ وقيل:الأنها حتل عند 

طيها)3))).
و�حُللل �إذ� �أطلقت فاملر�د بها ُحلل �أهل �ليمن؛ وذلك الأن ما مل يكن له حد يف �ل�رشع 

فريجع فيه �إلى �لعرف)4))).

امل�صاألة الثانية: مقدار الواجب من احللل. 

�ختلف �لفقهاء رحمهم �هلل حول �ملقد�ر �لو�جب من �حللل يف �لديات, على قولني:
�لقول �الأول: �أن �ملقد�ر �لو�جب هو مائتي ُحلة. 

من �حلنفية)5))),  ورو�ية عن 
 
وهو قول �أبي يو�س���ف,  وحممد بن �حل�س���ن �ل�س���يباين

)٢19) ينظر:القامو�س املحيط:الفريوز اآبادي, �س )1٢74), ل�صان العرب:ابن منظور )3/3٠٢).
)٢٢٠) ينظر:ل�صان العرب:ابن منظور )3/3٠٢).

)٢٢1) ينظر:القامو�س املحيط:الفريوز اآبادي, �س )1٢74), املعجم الو�صيط )194/1).
)٢٢٢) ينظر:الدر النقي يف �صرح األفاظ اخلرقي:يو�صف بن ح�صن احلنبلي )٢/1٢7).

)٢٢3) ينظر:الفروع:ابن مفلح )16/6).
)٢٢4) ينظر: للحنفية: البحر الرائق �صرح كنز الدقائق:ابن جنيم )374/٨), بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�صنائع:الكا�صاين 
)٢54/7), للحنابلة: االإن�صاف:املرداوي )63/1٠), الفروع:ابن مفلح )11٠/6), ك�صاف القناع يف منت االإقناع:البهوتي 

)٢1/6), املبدع �صرح املقنع:ابن مفلح )35٠/٨), املحرر يف الفقه:جمد الدين اأبي الربكات )٢/144). 
ال�صرائـــع:  ترتيـــب  يف  ال�صنائـــع  بدائـــع  �ـــس)451),  ق٢,  ج4,  ال�صيبـــاين,  احل�صـــن  بـــن  االأ�صل:حممـــد  ينظـــر:   (٢٢5(
الكا�صاين)٢53/7), تبني احلقائق �صرح كنز الدقائق: الزيلعي )٢69/7), اخلراج:اأبو يو�صف, �س)167), نتائج االأفكار 

يف ك�صف الرموز واالأ�صرار:�صم�س الدين اأحمد بن قودر )1٠/3٠٠).
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�الإمام �أحمد)6))).
و��ستدلو� بعدة �أدلة منها:

1- حديث عمرو بن �سعيب عن �أبيه عن جده؛ وفيه "وعلى �أهل �حللل مائتي ُحلة".

وجه �لداللة: �حلديث ن�ش �رشيح على �أن مقد�ر �لو�جب من �حللل هو مائتي حلة.
وميكن �أن يناق�ش:

باأن���ه لي�ش ب�رشي���ح �لداللة, بل ظاهر �حلدي���ث �أنها بدل عن �الإب���ل؛ لقوله يف بد�ية 
�حلديث "�أال �إن �الإبل قد غلت".

2- عن عطاء بن �أبي رباح رحمه �هلل �أن ر�س���ول �هلل �س���لى �هلل عليه و�سلم ق�سى يف 
َية على �أهل �الإبل مائة من �الإبل, وعلى �أهل �لبقر مائتي بقرة, وعلى �أهل �ل�ساه �ألفي  �لدِّ

�ساه, وعلى �أهل �حللل مائتي حلة.
وجه �لداللة: �حلديث ن�ش �رشيح على �أن مقد�ر �لو�جب من �حللل هو مائتي حلة.

وميكن �أن يناق�ش:
باأنه على فر�ش �سحته فهو حممول على �لبدلية.

�لقول �لثاين:�أنها معدولة عن قيمة مائة من �الإبل بالغة ما بلغت. 
وقال به �ل�سافعي يف �جلديد))))), ورو�ية عن �الإمام �أحمد))))).

وقد �سبق �ال�ستدالل له.
َية. �مل�ساألة �لثالثة: �أو�ساف �حللل �لو�جبة يف �لدِّ

)٢٢6)  ينظر: االإن�صاف:املرداوي )46/1٠).
)٢٢7) ينظر:االأم:ال�صافعـــي )1٠1/5), رو�صـــة الطالبني وعمدة املفتني:النـــووي )٢61/9-٢6٢), زاد املحتاج ب�صرح املنهاج: 

الكوهجي )/76).
)٢٢٨) ينظـــر: االإن�صاف:املـــرداوي )45/1٠), الفروع:ابـــن مفلح )16/6), املبدع �صـــرح املقنع:ابن مفلح )٢99/٨), املحرر يف 

الفقه:ملجد الدين اأبي الربكات )٢/145).
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ي�سرتط يف احُللل التي تدفع يف الديات اأمور منها:
1-�أن يكون كل حلة مكونة من بردين؛ �إز�ر, ورد�ء))))).

2-�أن تكون �س���حيحة, �سليمة من �لعيوب؛ الأن �إطالق �لعدد )مائتي ُحلة( يقت�سي 
�ل�سالمة من كل عيب)31)).

3-اأن الثوبني من جن�ض واحد، وبع�سهم مل ي�سرتط ذلك)31)).
4-�أن تكون جديدة))3)). 

وهل ي�سرتط يف كل ُحلة اأن تبلغ )60( درهماً ؟. 
يف �مل�ساألة قوالن:

القول االأول:اأنه ي�سرتط ذلك؛ فتعترب القيمة يف احللل.
باأن تبلغ كل ُحلة )50( درهماً؛  وهو رو�ية عن �الإمام �أبي حنيفة)33)).

�أو �أن تبلغ كل ُحلة )60( درهماً, وهو رو�ية عن �الإمام �أحمد)34)). 
 ومن �أدلتهم:

1-حديث عمرو بن �س���عيب عن �أبيه عن جده؛ وفي���ه: "�أال �إن �الإبل قد غلت, قال: 
ففر�س���ها عمر على �أهل �لذهب �ألف دينار, وعلى �أهل �ل���ورق �أثنى ع�رش �ألفاً, وعلى 
�أهل �حُللل مائتي حلة"؛ ففي �حلديث فر�ش على �أهل �لورق �أثنى ع�رش �ألفاً؛ فدل ذلك 

)٢٢9) ينظـــر: تبيـــني احلقائـــق �صرح كنز الدقائـــق: الزيلعي )٢69/7), تكملة البحر الرائق �صـــرح كنز الدقائق: حممد بن 
ح�صـــني الطـــوري القـــادري )7٨/9), فتح بـــاب العناية: القـــاري )344/3), الهدايـــة يف �صرح بداية املبتـــدي: املرغيناين 

.(461/4(
)٢3٠)  ينظر: االإن�صاف: املرداوي )49/1٠).

)٢31)  ينظر: الفروع:ابن مفلح )16/6).
)٢3٢)  ينظر: االإن�صاف: املرداوي )46/1٠), ك�صاف القناع عن منت االإقناع: من�صور البهوتي )٢1/6).

)٢33)  ينظر: البناية �صرح الهداية: العيني )16٨/13), فتح باب العناية ب�صرح النقاية: القاري )344/3). 
)٢34)  ينظر: التذكرة يف الفقه: ابن عقيل, �س)٢٨6), املغني: ابن قدامة )11/1٢), الهداية: اأبو اخلطاب, �س)5٢4).
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�أن قيمة كل حلة �ستون درهم. 
2-اأن االأ�س���ل هو ت�س���اوي االأبدال، في�س���رتط يف كل ُحلة اأن تكون قيمتها �س���تون 

درهماً؛ لتبلغ �أثنى ع�رش �ألفاً)35)).
القول الثاين:اأنه ال ي�سرتط ذلك؛ فال تعترب القيمة يف ذلك)36)). 

ق���ال �ملرد�وي رحم���ه �هلل: "ينبغي اأن يوؤخ���ذ املتعارف، ب�رشط اأن تكون �س���حيحة، 
�سليمة من �لعيوب, من غري نظر �إلى قيمة �لبتة"))3)).

 ومن �أدلتهم:
1-حديث "وعلى �أهل �حُللل مائتي ُحلة"؛ فالنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �أطلق �لعدد, 

ومل يحدد قيمة لكل ُحلة, فمن قيده فعليه بالدليل. 
2-�إنه يرتتب على �لقول باأن كل ُحلة قيمتها )60( درهماً, ت�س���وية بني �لقتل �لعمد, 

و�خلطاأ))3)). 
�لرتجي���ح: ع���دم حتديد قيمة للُحلل, بل هي معدولة عن قيم���ة مائة من �الإبل بالغة ما 

بلغت لالأحاديث �ل�سابقة. 

)٢35) ينظر:املبدع �صرح املقنع:ابن مفلح )35٠/٨), املمتع يف �صرح املقنع: التنوخي )5/51٨).
)٢36) ينظـــر: التو�صيـــح يف اجلمـــع بـــني املقنـــع والتنقيـــح: ال�صويكـــي )117٠/3), التنقيح امل�صبـــع يف حترير اأحـــكام املقنع: 

املرداوي, �س)431).
)٢37) ينظر: االإن�صاف: املرداوي )49/1٠).

)٢3٨) ينظر: املبدع �صرح املقنع: ابن مفلح )٨/3٠1).
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املبحث الثالث: الآثار املرتتبة على تعدد اأ�سول الديات

َية املطلب الأول: بيان من �ساحب احلق يف اختيار جن�س الدِّ

َية ال يخلو))3)): �إن �ساحب �حلق يف �ختيار جن�ش �لدِّ
1-�إما �أن يكون �جلاين: قال فخ���ر �لدين �لزيلعي)41)) رحمه �هلل: "ثم �خليار يف هذه 
�الأنو�ع �لثالثة-�أي �الإبل و�لذهب و�لف�س���ة-�إلى �لقاتل؛ الأن���ه هو �لذي يجب عليه, 

فيكون �خليار �إليه كما يف كفارة �ليمني")41)).
َية من  2-�أو �لعاقلة))4)): قال �بن قد�مة رحمه �هلل: "�أي �س���يء �أح����رشه َمْن عليه �لدِّ
�لقات���ل, �أو �لعاقلة, من هذه �الأ�س���ول؛ لزم �لويل �أخذه, ومل يك���ن له �ملطالبة بغريه, 
�س���و�ء كان من �أهل ذلك �لنوع, �أو مل يكن؛ الأنها �أ�سول يف ق�ساء �لو�جب, يجزيء 
و�حد منها, فكانت �خلرية �إلى من وجبت عليه, كخ�سال �لكفارة, وك�ساتي �جلرب�ن يف 

�لزكاة مع �لدر�هم")43)). 

)٢39) ينظـــر: لل�صافعيـــة: رو�صة الطالبني: النووي )٢6٠/9), كفاية االأخيار يف حل غاية االخت�صار: احل�صيني )٢/461), 
للحنابلة: معونة اأويل النهى: ابن النجار )335/1٠), املمتع يف �صرح املقنع:التنوخي )49٢/5), الهداية: اأبو اخلطاب, 

�س)5٢3).
ْيلَعي, كنيته: اأبو عمر, فقيه حنفي, َدرَّ�س, واأفتى, من كتبه: تبيني  َجن الزَّ )٢4٠) هو: فخر الدين, عثمان بن علي بن حِمْ
احلقائـــق �صـــرح كنز الدقائق, بركـــة الكالم على اأحاديث االأحكام, �صرح اجلامع الكبري, تـــويف  رحمه اهلل �صنة )743هـ), 
بالقاهـــرة. ينظـــر: تـــاج الرتاجـــم: قلطوبغا, �ـــس )٢٠4), رقـــم )16٠), اجلواهر امل�صيـــة يف طبقات احلنفيـــة: القر�صي 

)519/٢-5٢٠), رقم )9٢5).
)٢41) تبني احلقائق �صرح كنز الدقائق:الزيلعي )٢69/7).

)٢4٢) العاقلـــة هم:مـــن يحملون دية اخلطاأ, وهم ع�صبة الرجل, وعنـــد بع�صهم: اأهل ديوانه, وعند اآخرين: اأهل ن�صرته. 
ينظر: معجم لغة الفقهاء: اأ.د/حممد روا�س قلعجي, اأ.د/حامد قنيبي, اأ/ قطب م�صطفى �صانو, �س)٢71).

)٢43) املغني:ابن قدامة )1٢/٨).
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َية, وعلى �ملجني عليه, �أو ويل �ملجني عليه؛  فهوؤالء هم �لذين يخت���ارون جن�ش �لدِّ
قب���ول ما يقدمه اجلاين، اأو العاقلة اإذا حتققت فيه ال�رشوط املطلوبة؛ ولكن هل ي�س���رتط 
َي���ة اأن تكون من جن�ض اإبل اجلاين، اأو العاقلة اأم ال ي�س���رتط  يف االإب���ل الواجبة يف الدِّ

هذ�؟

 فامل�ساألة فيها قوالن: 

القول االأول: اأن االإبل ال يعترب فيها اأن تكون من جن�س اإبل اجلاين. 
وقال به جمع من �لفقهاء,  و�ختاره �بن قد�مة رحمه �هلل)44)). 

 
�ال�ستدالل:

َية مائة م���ن �الإبل"؛ فقد �أطلق �الإب���ل فمن قيدها فعليه  1-حدي���ث "ويف �لنف�ش �لدِّ
بالدليل. 

2-�أنها بدل �ملتلف فلم يخت�ش بجن�ش ماله, كبدل �س���ائر �ملتلفات, ثم �أنها حق لي�ش 
�سببه �ملال؛ فلم يعترب كونه من جن�ش ماله)45)). 

َية هو جرب �ملف���وت, و�جلرب ال يخت�ش بجن�ش مال من وجب  3-�أن �ملق�س���ود من �لدِّ
عليه, ثم �أنها لو وجبت من جن�ش �ملال؛ لوجبت يف �ملري�س���ة من �ملر��ش, و�ل�س���غرية 

من �ل�سغار)46)).

)٢44) املرجع ال�صابق: )11/1٢).
)٢45) املغني:ابن قدامة )11/1٢).

)٢46) املرجع ال�صابق.
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القول الثاين: اأن الواجب عليه من جن�س اأبل اجلاين.؛ فاإن مل يكن له اإبل 
فمن غالب اإبل البلد.

من �حلنابلة))4)). 
 
وهو قول �ل�سافعية))4)), و�ختاره �لقا�سي �أبو يعلى

اال�صتدالل:
�إنها جتب من جن�ش �إبل �جلاين, �أو �لعاقلة؛ الأنها جتب على �س���بيل �ملو��س���اة, فيجب 

كونها من جن�ش مالهم؛ كالزكاة يف نوع �لن�ساب))4)).
وميكن �أن يناق�ش:

َية وجوبها على �س���بيل �ملو��س���اة غري �س���حيح؛ الأن وجوبها على  �أن قوله���م: �إن �لدِّ
َية يف �س���بيل  �س���بيل جرب �لغائب, كبدل �ملال �ملتلف؛ ثم �إن هناك فرق بني �لزكاة و�لدِّ
�لوجوب, فالزكاة جتب على �س���بيل �ملو��ساة؛ لي�سارك �لفقر�ء �الأغنياء فيما �أنعم �هلل به 
َية الأنه بدل  عليهم؛ فكان مقت�س���ى ذلك كونه من جن�ش �أمو�لهم, و�الأمر يختلف يف �لدِّ

متلف, فال وجه لتخ�سي�سه بجن�ش مال �جلاين �أو �لعاقلة)51)). 
الرتجيح:

�ل���ذي يرتجح -و�هلل �أعلم- �لقول �الأول �أن �الإب���ل ال يعترب فيها �أن تكون من جن�ش 
�إبل �جلاين؛ لقوة �أدلته. 

)٢47) ينظـــر: رو�صـــة الطالبـــني: النـــووي )٢6٠/9), مغنـــي املحتاج:ال�صربينـــي )74/4), النجـــم الوهـــاج يف �صـــرح املنهـــاج: 
الدمريي )463/٨), الو�صيط يف املذهب: الغزايل )6/33٠).

)٢4٨) ينظر:املغني ابن قدامة )11/1٢).
)٢49) ينظر: مغني املحتاج:ال�صربيني )74/4), النجم الوهاج يف �صرح املنهاج: الدمريي )٨/463),  

)٢5٠) املغني:ابن قدامة )1٢/1٢).



 العدد |64| رجب 1435هب156

املطلب الثاين: بيان حكم جمع اأكرث
َية الواحدة   من جن�س يف الدِّ

َية يجب �أن تكون من �س���نف و�حد من �الأ�سناف �ملذكورة, فال يحق للجاين, �أو  �لدِّ
َية �لو�حدة, وذلك الأمور: �لعاقلة؛ �أن جتمع �أ�سنافاً متعددة يف �لدِّ

1-�أن يف ه���ذ� خمالفة لظاهر �لن�س���و�ش �لتي جاءت �رشيحة بتحديد ن�س���اب كل 
جن����ش, كما يف حديث عمرو بن �س���عيب عن �أبيه عن جده وفي���ه: "�إن عمر قام خطيباً 
فق���ال" �أال �إن �الإبل قد غلت, قال: ففر�س���ها عمر على �أه���ل �لذهب �ألف دينار, وعلى 
�أهل �لورق �أثنى ع�رش �ألفاً, وعلى �أهل �لبقر مائتي بقرة, وعلى �أهل �ل�س���اه �ألفي �س���اة, 

وعلى �أهل �حللل مائتي ُحلة".
َي���ة �لو�حدة �أمر ال ين�س���بط؛ مما ي���وؤدي �إلى كرثة  2-�أن جم���ع ع���دة �إجنا�ش يف �لدِّ

�خل�سومة, و�لنز�ع بني �لنا�ش. 
َية  َية �لو�حدة, �أما حرية �ختيار جن�ش �لدِّ هذ� ما يتعلق بجم���ع �أكرث من جن�ش يف �لدِّ

فهو مبني على خالف �لعلماء حول �أ�سول �لديات:
3-�الإمام �أبو حنفية رحمه �هلل يرى �أن �الأ�سول ثالثة: )�الإبل, و�لذهب, و�لف�سة()51))؛ 

فالقاتل خمري يف �أي هذه �الأنو�ع �لثالثة, يخرج �أيها �ساء؛ كما يف كفارة �ليمني.
4- و�أما عند �ل�س���احبني من �حلنفية))5)) فاالأ�س���ول �س���تة: )�الإبل, و�لبقر, و�لغنم, 

)٢51)  ينظـــر: البحـــر الرائـــق �صرح كنز الدقائق: ابن جنيم )373/٨-374), بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�صرائع: الكا�صاين 
 .(٢53/7(

ال�صرائـــع:  ترتيـــب  يف  ال�صنائـــع  بدائـــع  �ـــس)451),  ق٢,  ج4,  ال�صيبـــاين,  احل�صـــن  بـــن  حممـــد  االأ�صـــل:  ينظـــر:   (٢5٢(
الكا�صاين)٢53/7), تبني احلقائق �صرح كنز الدقائق: الزيلعي )٢69/7), اخلراج:اأبو يو�صف, �س)167), نتائج االأفكار 

يف ك�صف الرموز واالأ�صرار:�صم�س الدين اأحمد بن قودر )٢99/1٠-3٠٠). 
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و�لذهب, و�لف�س���ة, و�حللل(؛ فاجلاين خمري بني هذه �الأنو�ع �ل�س���تة يخرج �أيها �ساء؛ 
يَة من �أي نوع �س���اء من  "فاإن للقاتل �خليار يف �أد�ء �لدِّ يقول �س���احب "نتائج �الأفكار": 
َية, ال من غري �أنو�عها كما �رشح���و� به, فعلى قولهما يتمكن �لقاتل من �أد�ئها  �أن���و�ع �لدِّ
م���ن نوع �لبقر �أو نوع �لغن���م �أو نوع �حللل, كما يتمكن من �أد�ئه���ا من �الأنو�ع �لثالثة 
�ملتف���ق عليها وهي �الإبل و�لعني و�لورق, وعلى قوله يف رو�ية كتاب �لديات ال يتمكن 
م���ن �أد�ئها �إال من هذه �الأنو�ع �لثالثة")53))؛ وقول �ل�س���احبني هو رو�ية عند �حلنابلة, 
و�إن كان �مل�س���هور عند �حلنابلة)54)) �أن �الأ�س���ول خم�س���ة عد� �حُلل���ل, يخري �جلاين يف 

�إخر�ج �أيها �ساء. 
5-و�أم���ا �الإمام مالك رحمه �هلل ي���رى �أن على �أهل �لبادية �الإب���ل ال غري, وعلى �أهل 
�لذه���ب؛ �لذهب ال غري, وعل���ى �أهل �لورق؛ �لورق ال غري, فق���ال رحمه �هلل: "�الأمر 
َية �الإبل, وال م���ن �أهل �لعمود  �ملجتم���ع عليه عندن���ا �أنه ال يقبل من �أهل �لق���رى يف �لدِّ
�لذه���ب, و�لورق, وال من �أهل �لذه���ب �لورق, وال من �أهل �ل���ورق �لذهب")55))؛ 

َية بقر وال غنم وال عر�ش")56)). وقال: "بذلك م�ست �ل�سنة, وال يوؤخذ يف �لدِّ
6-�الإمام �ل�س���افعي رحمه �هلل يرى �أن �الأ�سل �الإبل, فاإذ� فقدت ففي �لقدمي:))5)) �أنه 
ينتق���ل �إلى �ألف دينار �أو �ثن���ي ع�رش �ألف درهم على �لتخيري بينهم���ا, ويف �جلديد: �أنه 

)٢53) نتائج االأفكار يف ك�صف الرموز واالأ�صرار: �صم�س الدين اأحمد بن قودر )٢76/1٠).
)٢54) ينظـــر: التو�صيـــح يف اجلمـــع بـــني املقنـــع والتنقيح:ال�صويكـــي )1169/3), الفـــروع: ابـــن مفلـــح )16/6), املبدع �صرح 
املقنع:ابـــن مفلـــح )٢9٨/٨), املحرر يف الفقه:جمد الدين اأبي الربكات )144/٢), معونة اأويل النهى �صرح املنتهى:ابن 

النجار )335/1٠). 
)٢55) املوطاأ: االإمام مالك, �س)65٢).

)٢56) اخلر�صي على خمت�صر �صيدي خليل:حممد اخلر�صي )7/3٠).
)٢57) ينظر: االأم: ال�صافعي )1٠٠/5), رو�صة الطالبني وعمدة املفتني: النووي )٢61/9), املهذب: ال�صريازي )٢/196).
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ينتقل �إلى �لقيمة بالغة ما بلغت))5))؛ قال �الإمام �ل�سافعي رحمه �هلل: "فاإذ� �أعوز, فالقيمة 
ما ال يوجد مما وجب على �ساحبه, ولي�ش ذلك �إال من �لدنانري و�لدر�هم"))5)).

7-�أم���ا �الإمام �أحمد فامل�س���هور عنده �أن �أ�س���ول �لديات خم�س���ة)61)): )�الإبل, 
و�لبقر, و�لغنم, و�لذهب, و�لف�سة(؛ فاجلاين خمري بني هذه �الأنو�ع �ل�ستة يخرج 

�أيها �ساء.
8-ومن �عترب �الإبل هي �الأ�سل يف �لديات, و�أن غريها بدل عنها, فال يعدل عن 
�الإب���ل �إلى غريه���ا �إال يف حالة فقدها, �أو تعذر وجودها, ق���ال �بن قد�مة رحمه �هلل 
:"و�إن قلنا:�الأ�سل �الإبل خا�سة, فعليه ت�سليمها �إليه-�أي �إلى �ملجني عليه-, و�أيهما 

�أر�د �لعدول �إلى غريها فلالأخر منعه؛ الأن �حلق متعني فيها فا�ستحقت")61)).

َية يف الق�ساء ال�سعودي املبحث الرابع: تقدير  الدِّ

�حلم���د هلل, فقد �منت علينا بكثري م���ن �لنعم و�ملنن, ومن �أهمه���ا �أن جعل هذه �لبالد 
-حر�س���ها �هلل- مطبقة الأحكام �ل�رشيعة �الإ�سالمية, ولقد حر�ش �لق�ساة على هذ� �الأمر 
َية يف �لق�س���اء �ل�س���عودي يظهر هذ� �الأمر  حر�س���اً كبري�ً, ولعل �حلديث عن تطور �لدِّ

بجالء.

)٢5٨)  ينظر: االأم: ال�صافعي )1٠1/5), رو�صة الطالبني وعمدة املفتني:النووي )٢61/9-٢6٢), زاد املحتاج ب�صرح املنهاج: 
الكوهجي )/76), كفاية االأخيار يف حل غاية االخت�صار: احل�صني )166/1), املهذب:ال�صريازي )٢/196).

)٢59) االأم: ال�صافعي )1٠1/5)
)٢6٠) ينظـــر: التو�صيـــح يف اجلمـــع بـــني املقنـــع والتنقيح:ال�صويكـــي )1169/3), الفروع:ابـــن مفلـــح )16/6), املبـــدع �صـــرح 
املقنع:ابـــن مفلـــح )٢9٨/٨), املحرر يف الفقه:جمد الدين اأبي الربكات )144/٢), معونة اأويل النهى �صرح املنتهى:ابن 

النجار )335/1٠). 
)٢61) املغني: ابن قدامة )1٢/٨).
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َية يف الق�صاء ال�صعودي. اأواًل: االأ�صل يف تقدير الدِّ

بناًء على �الأمر �ل�سامي �لربقي رقم )43108(, وتاريخ )2 /10 /1432ه�( �لقا�سي 
باملو�فقة على قر�ر �لهيئة �لعامة للمحكمة �لعليا رقم )2( يف )14 /7 /1431ه�(, فاإن 
َية �الإبل, و�أن دية �خلطاأ �أخما�ش, ودية �لعمد و�سبهه �أثالثاً, ويجوز �إعادة  �الأ�س���ل يف �لدِّ

تقييمها ح�سب �أقيامها يف كل زمن.
َية يف الق�صاء ال�صعودي))6)). ثانياً: مراحل تطور تقدير الدِّ

يف �لقرن �لثالث ع�رش �لهجري, ويف عهد �الإمام/عبد �لعزيز بن حممد بن �س���عود 
َية ملائ���ة من �الإبل نحو ثمامنائة ريال فرن�س���ي,  �آل �س���عود)63)) رحم���ه �هلل  كان تقدير �لدِّ
و��ستمر �لعمل على ذلك بقية مدة �آل �سعود بالدرعية, وكذلك بقية �لقرن �لثالث ع�رش, 

و�أو�ئل �لر�بع ع�رش. 
َية  و�أو�س���ح �ل�سيخ/عبد �هلل بن حممد بن عبد �لوهاب)64)) رحمه �هلل  باأن مقد�ر �لدِّ
مائة ناقة, تقدر بقيمة ثمامنائة ريال)65)), ثم عندما مت �سم �حلجاز, وذلك عام )1343ه�(, 
يف عه���د �مللك/عبد�لعزي���ز بن عبد �لرحمن �آل �س���عود, ومت �رشب �ل�س���كة �جلديدة 
)٢6٢) ينظـــر: فتـــاوى ور�صائـــل ال�صيـــخ حممد بن اإبراهيم بن عبـــد اللطيف اآل ال�صيخ: جمع حممد بـــن عبد الرحمن ابن 

قا�صم )11/3٢٨-33٢). 
)٢63) هو:عبدالعزيـــز بـــن حممـــد بـــن �صعـــود اآل �صعود, من اأمراء اآل �صعـــود يف دولتهم االأولى, تولى االإمـــارة بعد وفاة اأبيه 
�صنة)1179هـ), ات�صع نطاق الدولة يف اأيامه, كان فار�صاً, �صديد الباأ�س, كرمياً, قتل  رحمه اهلل �صنة )1٢1٨هـ) بالدرعية. 
ينظر:االأعالم:الزركلـــي )٢7/4), تاريـــخ بع�س احلوادث الواقعة يف جند ووفيات بع�س االأعيان واأن�صابهم وبناء بع�س 

البلدان من )7٠٠هـ اإلى 134٠هـ):اإبراهيم بن �صالح بن عي�صى, �س )9٨).
)٢64) هو:عبداهلل بن حممد بن عبدالوهاب التميمي, ولد �صنة )1165هـ) بالدرعية, من اأئمة الدعوة, ن�صاأ يف بيت والده, 
مـــن كتبه:جـــواب اأهل ال�صنة النبويـــة يف نق�س كالم ال�صيعة والزيدية, الكلمات النافعـــة يف املكفرات الواقعة, خمت�صر 
ال�صرية النبوية, تويف  رحمه اهلل �صنة )1٢44هـ), بالقاهرة. ينظر:اأ�صهر اأئمة الدعوة خالل قرنني:اإبراهيم الفار�س, 
�ـــس)15-٢٢), رقـــم)3), علماء جنـــد خالل �صتة قرون:عبـــداهلل الب�صام )169/1-179), رقـــم)٢), م�صاهري علماء جند 

وغريهم:عبدالرحمن بن عبداللطيف اآل ال�صيخ, �س)4٨).
)٢65) ينظر: الدرر ال�صنية يف االأجوبة النجدية: عبد الرحمن بن حممد بن قا�صم )4٠1/7-4٠٢)
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َية تقدر بثمامنائة ريال عربي.  �ل�سعودية من �لف�سة؛ ق�سى �لق�ساة لفرتة ق�سرية, باأن �لدِّ
ثم �إن بع�ش �لق�ساة قام بتقديرها بنحو �ألف ريال عربي. 

َية �إلى ثالثة �آالف؛  ثم بعد �س���نو�ت �رشح بع�ش �لق�ساة, باأنه ال منا�ش من ترفيع �لدِّ
ثم تي�رش رفعها �إلى �أربعة �آالف ريال. 

ثم ملا دخل عام )1374ه�(, ويف عهد �مللك/�س���عود بن عبد �لعزيز �آل �سعود رحمه 
�هلل ر�أى �إعادة �لنظر يف هذه �مل�س���األة, وقد الحظ �أن �لف�سة قد �أ�سبحت رخي�سة جد�ً, 
حيث �إن �الأمة قد تكون قيمتها ثالثني �ألف ريال, وكان للتطور �أثره �لو��س���ح يف �حلياة 
فاأفتى �ل�سيخ/حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�سيخ رحمه �هلل ؛ وبناء على �أن �الإبل هي �الأ�سل 
َية:�أن دية �لعمد و�س���به �لعمد �أرباعاً:)25(بنت خما�ش, )25(بنت لبون, )25( يف �لدِّ

حقة, )25(جذعة. 
وقدرها بعد �سوؤ�ل �أهل �خلربة يف ذلك �لوقت ب�) 18.000( ريال عربي �سعودي. 

و�أن دية �خلطاأ �أخما�ساً:)20( بنت خما�ش, )20( بني خما�ش ذكر, )20( بنت لبون, 
)20( حقة, )20( جذعة؛ وقدرها بعد �س���وؤ�ل �أهل �خلربة يف ذلك �لوقت ب�) 16.000( 

ريال عربي �سعودي. 
وقال رحمه �هلل: "وهذ� �لتقومي باعتبار دون �لو�س���ط, وي�ستمر �لعمل على هذ� ما مل 
تتغري قيمتها �حلالي���ة, بزيادة كثرية, �أو نق�ش كبري, فاإن تغريت وجب جتديد �لتقومي كما 

َية �الإبل باأعيانها تعني على �أولياء �لدم قبولها")66)). �إنه �إن قدم من وجبت عليه �لدِّ
َية يف  َية الختالف قيمة �الإبل, ففي ع���ام )1390ه�( قدرت �لدِّ وق���د تغريت قيمة �لدِّ

�لعمد و�سبه �لعمد ب�)27000( ريال عربي �سعودي. 

)٢66) فتاوى ور�صائل ال�صيخ حممد بن اإبراهيم بن عبد اللطيف اآل ال�صيخ: )11/331-33٠).
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ويف دية �خلطا ب�)24000( ريال عربي �سعودي؛ وذلك:بناء على قر�ر جمل�ش �لق�ساء 
�الأعلى رقم )100( يف )1390/11/6ه�(؛ و�ملوؤيد من �ملقام �ل�سامي رقم)21374( 

يف )1390/11/24ه�(.
َية يف �لعمد  َية الختالف قيمة �الإبل, ففي عام )1396ه�( قدرت �لدِّ ثم تغريت قيمة �لدِّ
و�سبه �لعمد ب�)45.000( ريال عربي �سعودي, ويف دية �خلطاأ ب�) 40.000( ريال عربي 
�سعودي؛ وذلك:- بناء على قر�ر هيئة كبار �لعلماء رقم )50( يف )1396/8/20ه�(؛ 

و�ملوؤيد من �ملقام �ل�سامي رقم)2021/4/4( يف )1396/10/18ه�(.
َية يف �لعمد  َية الختالف قيمة �الإبل ففي عام )1401ه�( قدرت �لدِّ ثم تغريت قيمة �لدِّ
و�سبه �لعمد ب� )110.000( ريال, ويف دية �خلطاأ ب� )100.000( ريال؛ وذلك:بناء على 

قر�ر جمل�ش �لق�ساء �الأعلى بهيئته �لعامة رقم )133( يف )1401/9/3ه�(.
و�أخري�ً �سدر تعميم لكافة �ملحاكم من �ملجل�ش �الأعلى للق�ساء هذ� ن�سه:

ف�سيلة �ل�سيخ..... �سلمه �هلل,,,  �ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته: 
�أ�ساأل �ملولى تعالى يل ولكم �لتوفيق و�ل�سد�د لكل خري, �أما بعد: تلقيت �الأمر �ل�سامي 
�لربقي ذ� �لرقم )43108(, و�لتاريخ )2 /10 /1432ه�( �لقا�س���ي باملو�فقة على قر�ر 

�لهيئة �لعامة للمحكمة �لعليا رقم )2( يف )14 /7 /1431ه�(, �ملت�سمن ما ياأتي:
َية �الإبل, و�أن دية �خلطاأ �أخما�ش, ودية �لعمد و�سبهه �أثالث,  �أواًل: �أن �الأ�س���ل يف �لدِّ

ويجوز �إعادة تقييمها ح�سب �أقيامها يف كل زمن.
ثانياً: تكون دية �خلطاأ )300.000( ثالثمائة �ألف ريال �س���عودي, ودية �لعمد و�س���بهه 

)400.000(  �أربعمائة �ألف ريال �سعودي.
ثالثاً: تكون دية ما دون �لنف�ش من �الأع�س���اء و�ملنافع و�ل�س���جاج بن�سبة ما ذكر يف دية 
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�لعمد و�خلطاأ.
ر�بعاً: تكون دية �ملر�أة �مل�س���لمة على �لن�س���ف من دية �لرجل �مل�س���لم, ودية جر�حها 
و�أطر�فه���ا كدي���ة �لرجل حتى �لثلث ثم تكون على �لن�س���ف من دي���ة �أطر�ف وجر�ح 

�لرجل.
خام�ساً: ي�رشي هذ� �لتقدير على كل حالة مل يحكم فيها قبل �لعمل به.

َية؛ لتغري قيمة  �ساد�ساً: ي�ستمر �لعمل على هذ� �لتقدير مامل ي�سدر �أمر بتغيري تقدير �لدِّ
�الإبل بزيادة �أو نق�ش ملحوظ يوجب �إعادة �لتقدير ح�سب �لزمان.

�سابعاً: يعمل بهذ� �لقر�ر �بتد�ًء من تاريخ مو�فقتنا عليه..�لخ.
�آمل �الطالع و�عتماد �لعمل مبوجبه, وجتدون برفقه �س���ورة من �الأمر �ل�سامي �لكرمي 

�مل�سار �إليه.
و�هلل يحفظكم, و�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته.

رئي�ش �ملجل�ش �الأعلى للق�ساء د.�سالح بن عبد�هلل بن حميد
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اخلامتة

�حلم���د هلل �لذي من �عت�س���م بحبله وفق���ه, وهد�ه, ومن �عتمد علي���ه حفظه ووقاه, 
�أحمده �س���بحانه, و�أ�س���كره, و�أثني عليه, و��ستغفره, و�أ�س���هد �أن ال �إله �إال �هلل وحده ال 
�رشيك له, وال نعبد �إال �إياه, و�أ�س���هد �أن نبينا حممد�ً عبده ور�س���وله وم�سطفاه, �سلى 
�هلل وبارك عليه, وعلى �آله, و�س���حبه, و�لتابعني, ومن �س���ار على نهجه, وهد�ه, و�سلم 

ت�سليماً كثري�ً.
�أما بعد:

َية يف �ل�رشيعة �الإ�سالمية لها �ساأن عظيم يف حل �ملنازعات؛ و�إنهاء �خلالفات؛  فاإن �لدِّ
فله���ا مكانة كربى يف �أبو�ب �لق�س���اء؛ فهي حكم �رشعي له �س���لة وثيق���ة بحياة �لنا�ش 
مبا����رشة؛ وهي من �أهم �ملو��س���يع �لتي يجب عل���ى كل فرد �أن يعرفه���ا ليعرف حرمة 

�لنف�ش, وقيمتها, ومكانتها, و�أنه لي�ش من �ل�سهل �مل�سا�ش بها.
 وم���ع نهاية هذ� �لبحث �لذي خ�س���ت غماره؛ فاإين �أقدم بع����ش ثماره؛ و�أرجو ملن 

يقر�أه عظيم �لفائدة. 

النتائج:

1-تع���ددت �الأر�ء حول �أ�س���ول �لدي���ات؛ و�لر�جح منها �أن �الإبل هي �الأ�س���ل يف 
�لديات فقط, وغريها مقوم, ومعدول بها. 

2-�أن �الإبل هي �الأ�سل �لوحيد من �أ�سول �لديات �ملجمع عليه. 
3-ال يعت���رب يف االإب���ل القيمة، بل مت���ى توافرت ال�رشوط املعت���ربة يف االإبل؛ وجب 

�أخذها.
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4-البق���ر والغنم يوؤخذ ما يوازي قيمة مائة من االإبل، وي�س���رتط فيها ما ي�س���رتط يف 
�الإبل. 

5-�لذهب و�لف�س���ة ال يوؤخذ منها �إال قيمة مائة من �الإبل؛ ويوؤخذ من �حللل ما يعادل 
قيمة مائة من �الإبل بالغة ما بلغت. 

6-ي�س���رتط يف احُللل التي تدفع يف الديات اأن تكون كل ُحلة مكونة من بردين اإزار 
ورد�ء, و�أن تكون �سحيحة, و�سليمة من �لعيوب, و�أن يكون �لثوبان من جن�ش و�حد, 

وبع�سهم مل ي�سرتط ذلك، واأن تكون جديدة. 
َية ال يخلو: �إما �أن يكون �جلاين, �أو �لعاقلة.  7-�ساحب �حلق يف �ختيار جن�ش �لدِّ

َية �لو�حدة �أ�سنافاً  َية يجب �أن تكون من �سنف و�حد, وال يجوز �أن جتمع �لدِّ 8-�لدِّ
متعددة. 

َية  َية يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية قد مر مبر�حل متعددة �رتفعت فيها �لدِّ 9-تطور �لدِّ
ح�سب غالء �الإبل, ورخ�سها, كان �آخرها عام )1432ه�( فكانت دية �خلطاأ )300.000( 
ثالثمائ���ة �ألف ريال �س���عودي, ودية �لعمد و�س���بهه )400.000(  �أربعمائ���ة �ألف ريال 

�سعودي.

املقرتحات :

من خالل ما �سبق يت�س���ح تغري �أ�سعار �الإبل؛ تبعاً للغالء, و�لرخ�ش, لذ� فاإين �أقرتح 
َية, جتتمع كل ثالث �أو خم�ش �سنو�ت.  تاأليف جلنة �رشعية؛ لتقدير �لدِّ

 




