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 / فمسطين جامعة القدس -دعوة وأصول الدينبكالوريوس 
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 جامعة القدس /كمية الدعوة وأصول الدين /برنامج الفقو والتشريع وأصولو
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 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العميا

 برنامج الفقو والتشريع وأصولو

 

 

 

 إجازة الرسالة

 ةاإلسالمي الشريعةأصول الدية في 

 مقارنةفقيية دراسة 

 

 إسالم أسيد خميل القطواسم الطالب: 

  13031141الرقم الجامعي:

 سميم عمي الرجوبالمشرف: د. 

من أعضاء لجنة المناقشة المدرجة أسماؤىم   22/5/2012: نوقشت ىذه الرسالة وأجيزت بتاريخ
 وتواقيعيم:

  التوقيع:    سميم عمي الرجوبد.  المناقشة:  رئيس لجنة .1

  التوقيع:  د. أحمد عبد الجواد  ممتحنًا داخميًا:  .2

  التوقيع        د. لؤي الغزاوي   خارجيًا: ممتحناً  .3

 
 فمسطين –القدس 
م2012 /ه1438



 

 اإلىداء

 :ىذا البحث المتواضعأىدي 

وأصول الدين في جامعة القدس  إلى روح والدي رحمو اهلل تعالى، األستاذ في كمية الدعوة
 ومن الرعيل األول فييا.

 
إلى والدتي العزيزة "أم عتاب" حفظيا اهلل ...العطاء الذي ال ينضب والحب الذي ال 

التي ما بخمت عمينا من وقتيا وتوجيياتيا لنكون عمى ما نحن عميو اليوم بفضل و ينتيي، 
 اهلل.
 

 إلى إخوتي جميعا حبًا وتقديرا.
 وابنتي حفظيما اهلل ورعاىما العزيزةإلى زوجتي 

 
 إلى ىؤالء جميعا أىدي بحثي ىذا

 

 

 إسالم أسيد خميل القطوالباحث:                         

 جامعة القدس

 



 أ
 

 

 

 

 

 

 إقرار

 

وأّنيا نتيجة أبحاثي الخاّصة، سالة أّنيا ُقّدمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير، أقّر أنا ُمِعّد الرّ 
باستثناء ما تّمت اإلشارة إليو حيثما ورد، وأّن ىذه الدراسة، أو أّي جزء منيا، لم يقدم لنيل درجة عميا 

  ألّي جامعة أو معيد آخر.

 

 

  التوقيع:

 إسالم أسيد خميل القطواالسم: 

 م 22/5/2012التاريخ:  

 

 

 

 

 



 ب
 

 :والّتقديرالّشكرُ 

وجل أواًل وأخرًا، ثم الشكر ألصحاب الفضل األستاذ الدكتور حسام الدين  بداية الشكر هلل عز
الشكر لألخ الشيخ كذلك و  ، عفانة الذي أشار عمي بعنوان ىذه الرسالة ووجيني لمكتابة فيو

 غسان ماضي من مديرية أوقاف طولكرم .
 

 إلى أعضاءِ  جيلِ والتب االمتنانِ  وعظيمِ  والتقديرِ  الشكرِ  وال يسعني إال أن أتقدم بخالصِ 
وعمى رأسيم مشرفي  ،القدس بجامعةِ  وِ وأصولِ  والتشريع الفقوِ  في برنامج ماجستيرالتدريس  ىيئةِ 

 .عموموو وبحفظو اهلل ونفعنا ب الدكتور سميم الرجوبالفاضل 

وال يفوتني أن أتقدم بالشكر الخاص لألستاذين المذين تفضال بالموافقة عمى مناقشة ىذه 
لؤي الغزاوي من جامعة الخميل، والدكتور الفاضل أحمد عبدالجواد من  الدكتور الفاضلالرسالة: 

 جامعة القدس.

خواني وزمالئي الذين مّدوا يد  أُ  كما العون لي  سجل تقديري وعرفاني لجميع أساتذتي وا 
 دراستي ىذه. في مرحمةِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ج
 

 الممخص

، فييا الفقياء في أصول الديةاألقوال التي اختمف تيدف ىذه الدراسة إلى حصر 
 : وخاتمة فصول وثالثةفكان بحثي مشتماًل عمى مقدمة 

تحدثت في المقدمة عن أىمية البحث وأسباب اختياره، والدراسات السابقة لو، مع 
 توضيحي لمنيجي في البحث، وخطواتو، ومحتواه.

مفيوم الدية لغة واصطالحا، وكذلك مشروعية الدية في الكتاب  وتناولت فييا
 .الدية ومقاصد الشريعة اإلسالميةفي تشريعوموجباتيا وشروطيا، والسنة واإلجماع، 

لغة وذلك بتعريف األصل األصول التي تؤخذ منيا الدية ،  عن تحدثت وكما
حدثت عن أوصاف األصول، وكذلك تف الفقياء في ىذه اختالالتفصيل في واصطالحا و 

 ىذه األصول ومقاديرىا واآلثار المترتبة عمى تعددىا.

وأخيرا تناول ىذا البحث موضوع تقويم أصول الدية بالنقود، وكذلك كان الحديث 
لنتائج ا أّما الخاتمة فقد اشتممت عمى أىمّ ، و بالدينار األردني أصلفيو عن مقدار كل 

النفس من أىم مقاصد الشريعة اإلسالمية، وأن أىم النتائج أن حفظ والتوصيات، وكان من 
اإلبل ىي األصل المتفق عميو بين الفقياء في الدية، وأن دية المرأة تتساوى مع دية 

 الرجل.

وفي ختام ىذا البحث توصية عامة لمدعاة والمدرسين بالحديث عن احكام الدية 
اإلصالح أن تكون  لبينا حرص اإلسالم عمى عدم إراقة الدماء، وكذلك التوصية لرجال

أحكاميم المتعمقة بالديات مستمدة من كتاب اهلل عز وجل وسنة رسولو صمى اهلل عميو 
 وسمم.

 

 

 
 



 د
 

Principles of blood money in Islam – comparative study  

Prepared By: Islam Osayd Khalil Al-Qatu  
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Abstract 

 

The purpose of this research is to study the differences of the Islamic jurists’ 

deductions in the topic of blood money. This study is comprised of an 

Introduction, 3 chapters and, a conclusion.  

In the Introduction, I discussed the importance of this research, reasons of 

choosing this topic, and literature review. Additionally, I explained the 

approach, steps and the content of the research. I alsodiscussed the definition 

of blood money, its references in Quran and the Sunnah, its conditions and 

applications, and the reasons behind its legislation in Islam.  

Then I discussed the sources from which blood money should be taken from, 

by defining these sources and discussing the differences between the Islamic 

jurists in defining these sources. I also described these sources and its shares 

and the consequences of its multiplicity. Then I discussed the quantification 

the distribution of the blood money and its value in Jordanian Dinar.  

In the conclusion, I explained the results and the recommendations of this 

research. And the most important ones were; that the preservation of human 

life is one of the most important priorities of Islamic rulings, Camels are the 

ubiquitous method of payment of blood money between Islamic jurists, and 

blood money is the same for a male or a female.  

Finally, a message for all Islamic preachers and teachers by discussing the 

principles of blood money we convey that Islam’s priority is preservation of 

life. Another message for reconciliation officers to apply the Islamic 

guidelines their rulings  
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 جامعة القدس

 الدراسات العمياعمادة 

 برنامج الفقو والتشريع وأصولو

 

 

 

 إجازة الرسالة

 ةاإلسالمي الشريعةأصول الدية في 

 مقارنةفقيية دراسة 

 

 إسالم أسيد خميل القطواسم الطالب: 

  13031141الرقم الجامعي:

 سميم عمي الرجوبالمشرف: د. 

أعضاء لجنة المناقشة المدرجة أسماؤىم  من  22/5/2012: نوقشت ىذه الرسالة وأجيزت بتاريخ
 وتواقيعيم:

  التوقيع:    سميم عمي الرجوبد.  المناقشة:  رئيس لجنة .1

  التوقيع:  د. أحمد عبد الجواد  ممتحنًا داخميًا:  .2
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 اإلىداء

 :ىذا البحث المتواضعأىدي 

إلى روح والدي رحمو اهلل تعالى، األستاذ في كمية الدعوة وأصول الدين في جامعة القدس 
 ومن الرعيل األول فييا.

 
إلى والدتي العزيزة "أم عتاب" حفظيا اهلل ...العطاء الذي ال ينضب والحب الذي ال 

التي ما بخمت عمينا من وقتيا وتوجيياتيا لنكون عمى ما نحن عميو اليوم بفضل و ينتيي، 
 اهلل.
 

 إلى إخوتي جميعا حبًا وتقديرا.
 وابنتي حفظيما اهلل ورعاىما إلى زوجتي العزيزة

 
 أىدي بحثي ىذاإلى ىؤالء جميعا 

 

 

 إسالم أسيد خميل القطوالباحث:                         

 جامعة القدس

 



 أ
 

 

 

 

 

 

 إقرار

 

سالة أّنيا ُقّدمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير، وأّنيا نتيجة أبحاثي الخاّصة، أقّر أنا ُمِعّد الرّ 
أو أّي جزء منيا، لم يقدم لنيل درجة عميا باستثناء ما تّمت اإلشارة إليو حيثما ورد، وأّن ىذه الدراسة، 

  ألّي جامعة أو معيد آخر.

 

 

 التوقيع:

 إسالم أسيد خميل القطواالسم: 

  م22/5/2012التاريخ:  

 

 

 

 

 



 ب
 

 :والّتقديرالّشكرُ 

بداية الشكر هلل عز وجل أواًل وأخرًا، ثم الشكر ألصحاب الفضل األستاذ الدكتور حسام الدين 
الشكر لألخ الشيخ كذلك و  ، الذي أشار عمي بعنوان ىذه الرسالة ووجيني لمكتابة فيو عفانة

 غسان ماضي من مديرية أوقاف طولكرم .
 

 إلى أعضاءِ  والتبجيلِ  االمتنانِ  وعظيمِ  والتقديرِ  الشكرِ  وال يسعني إال أن أتقدم بخالصِ 
وعمى رأسيم مشرفي  ،القدس بجامعةِ  وِ وأصولِ  والتشريع الفقوِ  في برنامج ماجستيرالتدريس  ىيئةِ 

 .عموموو وبحفظو اهلل ونفعنا ب الدكتور سميم الرجوبالفاضل 

وال يفوتني أن أتقدم بالشكر الخاص لألستاذين المذين تفضال بالموافقة عمى مناقشة ىذه 
 لؤي الغزاوي من جامعة الخميل، والدكتور الفاضل أحمد عبدالجواد من الدكتور الفاضلالرسالة: 

 جامعة القدس.

خواني وزمالئي الذين مّدوا يد  أُ  كما العون لي  سجل تقديري وعرفاني لجميع أساتذتي وا 
 دراستي ىذه. في مرحمةِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ج
 

 الممخص

، األقوال التي اختمف فييا الفقياء في أصول الديةتيدف ىذه الدراسة إلى حصر 
 : وخاتمة فصول وثالثةفكان بحثي مشتماًل عمى مقدمة 

تحدثت في المقدمة عن أىمية البحث وأسباب اختياره، والدراسات السابقة لو، مع 
 توضيحي لمنيجي في البحث، وخطواتو، ومحتواه.

مفيوم الدية لغة واصطالحا، وكذلك مشروعية الدية في الكتاب  وتناولت فييا
 .الدية ومقاصد الشريعة اإلسالميةفي تشريعوموجباتيا وشروطيا، والسنة واإلجماع، 

لغة وذلك بتعريف األصل األصول التي تؤخذ منيا الدية ،  عن تحدثت وكما
تحدثت عن أوصاف األصول، وكذلك ف الفقياء في ىذه اختالالتفصيل في واصطالحا و 

 ىذه األصول ومقاديرىا واآلثار المترتبة عمى تعددىا.

وأخيرا تناول ىذا البحث موضوع تقويم أصول الدية بالنقود، وكذلك كان الحديث 
لنتائج ا أّما الخاتمة فقد اشتممت عمى أىمّ ، و بالدينار األردني أصلفيو عن مقدار كل 

النفس من أىم مقاصد الشريعة اإلسالمية، وأن أىم النتائج أن حفظ والتوصيات، وكان من 
اإلبل ىي األصل المتفق عميو بين الفقياء في الدية، وأن دية المرأة تتساوى مع دية 

 الرجل.

وفي ختام ىذا البحث توصية عامة لمدعاة والمدرسين بالحديث عن احكام الدية 
اإلصالح أن تكون  لبينا حرص اإلسالم عمى عدم إراقة الدماء، وكذلك التوصية لرجال

أحكاميم المتعمقة بالديات مستمدة من كتاب اهلل عز وجل وسنة رسولو صمى اهلل عميو 
 وسمم.
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The purpose of this research is to study the differences of the Islamic jurists’ 

deductions in the topic of blood money. This study is comprised of an 

Introduction, 3 chapters and, a conclusion.  

In the Introduction, I discussed the importance of this research, reasons of 

choosing this topic, and literature review. Additionally, I explained the 

approach, steps and the content of the research. I alsodiscussed the definition 

of blood money, its references in Quran and the Sunnah, its conditions and 

applications, and the reasons behind its legislation in Islam.  

Then I discussed the sources from which blood money should be taken from, 
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and the consequences of its multiplicity. Then I discussed the quantification 

the distribution of the blood money and its value in Jordanian Dinar.  

In the conclusion, I explained the results and the recommendations of this 

research. And the most important ones were; that the preservation of human 

life is one of the most important priorities of Islamic rulings, Camels are the 

ubiquitous method of payment of blood money between Islamic jurists, and 

blood money is the same for a male or a female.  

Finally, a message for all Islamic preachers and teachers by discussing the 

principles of blood money we convey that Islam’s priority is preservation of 

life. Another message for reconciliation officers to apply the Islamic 

guidelines their rulings  

 



  1 

 المقدمة
كأشيد أف ال إلو إال  ،رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى المبعكث رحمة لمعالميفالحمد لٌمو    

صمى ا عميو كعمى آلو كصحبو الٌمو  ك حده ال شريؾ لو كأشيد أفَّ محمدان عبده كرسكلو 

 :بإحساف إلى يـك الديف، أما بعد: فيقكؿ ا تعالىكمف تبعيـ أجمعيف 

اؿ} يىا أىي    بىثَّ ًمٍنييمىا ًرجى يىا كى ٍكجى مىؽى ًمٍنيىا زى ـٍ ًمٍف نىٍفسو كىاًحدىةو كىخى مىقىكي ـي الًَّذم خى بَّكي ًن  يىا النَّاسي اتَّقيكا رى
ًقيبان{ ـٍ رى مىٍيكي ـى ًإفَّ المَّوى كىافى عى ا ًنسىاءن كىاتَّقيكا المَّوى الًَّذم تىسىاءىليكفى ًبًو كىاٍْلىٍرحى كىًثيران كى

1  

 حفظ النفس مف الضركرات اإلسالميةالشريعة  تعدٌ ك  ،عمى حياة اإلنساف اإلسالـ حرصلقد  

كلقد كثرت  ،شريعتنا الغراء فالركح اإلنسانية مقدسة فيعمييا،  الخمس التي يجب الحفاظ

مىٍف يىٍقتيٍؿ ميٍؤًمنن  منياتىديؿ  عمى تحريـ االعتداء عمييا،  التي نصكص الكتاب كالسنة ا قكلو تعالى: }كى

ا{ لىعىنىوي كىأىعىدَّ لىوي عىذىابنا عىًظيمن مىٍيًو كى اًلدنا ًفييىا كىغىًضبى المَّوي عى ـي خى يىنَّ زىاؤيهي جى ميتىعىمِّدنا فىجى
2 . 

شرعٍت مف اْلحكاـ ما يجمب المصالح ليا، كيدفع أنيا الشريعة اإلسالمية بالنفس  كمف عناية   

  مف قد تسكؿ لو نفسو مس النفس البشرية ؿكفي ىذه التشريعات تحذير لكالمفاسد عنيا، 

 بالسكء.  

                                                           
 .1ية اْل ،سكرة النساء 1
 .93، اْلية النساءسكرة  2



  2 

لف يزاؿ المؤمف في »عف ابف عمر رضي ا عنيما قاؿ: قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ: ف

1 «مف دينو ما لـ يصب دما حرامان  فسحة
 

يجمع بيف العقكبة  كىي تشريع النفس البشرية،مف أسباب حفظ  الدية شٌرعت لتككف سبباف    

تعكيض لما فات مف جبر لمنفكس ك  أخرلمف جية ك ، عفيي مف جية زجر كرد ضتعكيكال

  .اْلنفس أك اْلعضاء

مبينا اْلصكؿ التي تجب فييا الدية  ،عف أصكؿ الدياتكسكؼ أبحث في رسالتي ىذه    

ف كانت اْلخرل فمف فإف أصبت فمف ا كا   كمفصال أقكاؿ المذاىب الفقيية حكؿ ىذه اْلصكؿ،

 .شيطافنفسي كال

 أىمية الموضوع

 تكمف أىمية بحثي ىذا في عدة نقاط كىي:

 يتعمؽ بحفظ أغمى ما يممؾ اإلنساف كىي نفسو. .1

 بياف مدل حرص شريعتنا الغراء عمى حفظ اْلركاح البشرية. .2

 ك أصكؿ الدية .الكثير مف الناس يجيمكف أحكاـ القتؿ   .3

 تؿ عمدا أـ خطأ.بياف اْلصكؿ التي تقكـ عمييا الدية بغض النظر أكاف الق .4

 

                                                           
، باب قكؿ ا عز كجؿ "كمف يقتؿ مؤمنا متعمدا كتاب الديات ،صحيح البخاري، محمد بف اسماعيؿ: البخارم 1

.تحقيؽ: محمد زىير بف 6/2524 .6469حديث رقـ  ىػ .1422، 1الناشر: دار طكؽ النجاة ،طفجزاؤه جينـ"، 

 ناصر الناصر.
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 مشكمة البحث:

ماء، كمػػف خػػالؿ ىػػذا البحػػث سػػأحاكؿ االجابػػة ديعػػاله ىػػذا البحػػث قضػػية فقييػػة حساسػػة تتعمػػؽ بالػػ

 عف مجمكعة مف التساؤالت :

 صكؿ الديات في الشريعة اإلسالمية ؟ما ىي أ .1

 ؟ كيؼ نقدر أصناؼ الدية اْلخرل في حاؿ أف اإلبؿ أصؿ كحيد لمدية .2

 ؟ ة في كؿ نكع كما ىي صفاتياما ىي مقادير الدي .3

 منيجية البحث:

أراء الفقياء في المذاىب  المنيه الكصفي التحميمي، حيث جمعفي ىذا البحث  الباحث اتبع  

بمناقشتيا اـ كؿ فريؽ ثـ ق راء الفقياء في كؿ مسائؿ البحث مع ذكر دليؿآلتعرضت المعتمدة ك 

 .إلى الرأم الراجح منيا كصؿحتى 

 بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية في اليامش . لى مصادرىاااآليات  تـ عزك .1

 مف كتب السنة  كالحكـ عمييا إف كانت في غير الصحيحيف. اْلحاديث النبكية تخريهتـ  .2

بالمقارنة بيف أدلة أصحاب كالقياـ  ،آراء المذاىب كأدلتيـ في كؿ مسألة تـ عرض  .3

 .المذاىب, كمناقشتيا كترجيح الرأم الذم أراه أقرب لمصكاب

 .لممصادر اْلصيمة ما أمكنني ذلؾ  تـ الرجكع .4

 ا لمصادرىا.اْلثار كأقكاؿ السمؼ الصالح كعزكتي تـ تخريه .5
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ؽ المراجع التي الذيف كرد ذكرىـ في البحث مع تكثي غير المشيكريف ْلعالـا ةتـ ترجم .6

 .خذ منيا سيرتيـأي 

 الدراسات السابقة:

راسات ثير مف الدراسات، إال أف ىذا الدة كتب فيو الكمف خالؿ بحثي كجدث أف مكضكع الدي

تحدثت عف الدية بشكؿ عاـ أك بجزئية معينة تتعمؽ بأحكاـ الديات، كلـ تنفرد أيان منيا بتفصيؿ 

  :الحديث عف أصكؿ الدية، كمف ىذه الدراسات

تأليؼ الدكتكر عكض أحمد  الدية بيف العقكبة كالتعكيض في الفقو اإلسالمي المقارف .1

 إدريس

رسالة ماجستير الجامعو   تقدير الدية تغميظا ك تخفيفا في ضكء مقاصد الشريعة .2

 اإلسالمية غزة. مف اعداد ايماف عمي شريتح

دية المرأة المسممة في الشريعة اإلسالمية  رسالة ماجستير جامعة النجاح اعداد  3

 محمد اسماعيؿ أبك شالؿالطالب 

https://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhusG_vurSAhUG7RQKHWluAtQQFggeMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.riyadhalelm.com%2Fbook%2F32%2F166_dyah.pdf&usg=AFQjCNHNBMexGUDsqUKeHLw26sy_MQoDJA&bvm=bv.150120842,d.d24
https://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhusG_vurSAhUG7RQKHWluAtQQFggeMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.riyadhalelm.com%2Fbook%2F32%2F166_dyah.pdf&usg=AFQjCNHNBMexGUDsqUKeHLw26sy_MQoDJA&bvm=bv.150120842,d.d24
http://library.iugaza.edu.ps/thesis/96149.pdf
http://library.iugaza.edu.ps/thesis/96149.pdf


  5 

 خطة البحث

ثالثة إلى مقارنة(  فقيية دراسة -في الشريعة اإلسالمية ىذه اْلطركحة) أصكؿ الٌديةقسمت 

 عمى النحك التالي: كخاتمة فصكؿ

 تعريف الدية وشروطيا وموجباتيا ووقت أدائيا.: الفصل األول

 المبحث اْلكؿ: تعريؼ الدية لغة كاصطالحا  

 الثاني: مشركعية الدية في الكتاب كالسنة كاإلجماع  المبحث   

 المبحث الثالث: مكجبات الدية كشركطيا  

 المبحث الرابع: مقاصد الشريعة مف تشريع الدية  

 المطمب اْلكؿ: مفيـك المقاصد   

 مقاصد الديةالثاني: المطمب   

 تحدثت عن اختالف الفقياء في أصل الدية.الثاني: الفصل 

 اْلصؿ لغة كاصطالحا كؿ :اْلالمبحث  
 ةصكؿ الديأ: اختالؼ الفقياء في  المبحث الثاني  
 مف كؿ نكع كمقاديرىا يةالد أصناؼ : أكصاؼ المبحث الثالث  
   يةالمترتبة عمى تعدد أصكؿ الد اآلثار:  لرابعالمبحث ا  

 تحدثت عن تقويم أصول الدية بالنقود. :الفصل الثالث

 ـ لغة كاصطالحاالمبحث اْلكؿ:  التقكي  

 المبحث الثاني: مقدار كتقكيـ كؿ صنؼ بالدينار االردني  
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 الفصل األول: تعريف الدية ومشروعيتيا وشروطيا

 المبحث اْلكؿ: تعريؼ الدية لغة كاصطالحا  

 المبحث الثاني: مشركعية الدية في الكتاب كالسنة كاإلجماع    

 المبحث الثالث: مكجبات الدية كشركطيا  

 المبحث الرابع: مقاصد الشريعة مف تشريع الدية
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 مفيوم الدية لغة المطمب األول:

حؽ القتيؿ، كقد كديتو كديا. الدية كاحدة الديات، كالياء عكض مف الكاك، تقكؿ: ىي  الدِّيةي "      

ذا أمرت منو قمت: د فالنا  كديت القتيؿ أديو دية إذا أعطيت ديتو، كاتديت أم أخذت ديتو، كا 

  1" كلالثنيف ديا، كلمجماعة دكا فالنا

كاْلرش  ،كاشتقاؽ الدية مف اْلداء؛ ْلنيا ماؿ مؤدل في مقابمة متمؼ ليس بماؿ كىك النفس"     

الكاجب في الجناية عمى ما دكف النفس مؤدل أيضان، ككذلؾ القيمة الكاجبة في سائر المتمفات؛ 

ف أىؿ المغة ال يطردكف االشتقاؽ في جميع مكاضعو إال أف الدية اسـ خاص في بدؿ النفس؛ ْل

 2."لقصد التخصيص بالتعريؼ

القاتؿ القتيؿ يديو دية إذا أعطى كليو الماؿ الذم ىػك بدؿ  ل: الدية مف كد3كقاؿ الزمخشرم

 4.صؿ كدية مثؿ كعدةكفاؤىا محذكفة كالياء عكض , كاْل النفس ,

 

 
                                                           

/  15. ج 15 - 3بيركت،دار صادر ط 83ص 15ج: لسان العرب.ابف منظكر، محمد بف مكـر اإلفريقي 1
 .383ص

 .59ص 26ـ،.ج1993 -ىػ 1414: بيركت، دار صادر،المبسوط.السرخسي، محمد بف أحمد:  2
رزمي، الزمخشرم مف ىك محمكد بف عمر بف محمد بف أحمد، أبك القاسـ، الخكا ىػ(538 - 467الزمخشرم ) 3

، كقدـ  . كلد في زمخشر مف قرل خكارـز كبار المعتزلة. مفسر، محدث، متكمـ، نحكم، مشارؾ في عدة عمـك
، عبد الحي بف 118/  4بغداد كسمع الحديث كتفقو، كرحؿ إلى مكة فجاكر بيا كسمي جار ا. شذرات الذىب 

ىػ(،حققو: محمكد اْلرناؤكط،خرج 1089ح )المتكفى: أحمد بف محمد ابف العماد العىكرم الحنبمي، أبك الفال
 بيركت -أحاديثو: عبد القادر اْلرناؤكط، دار ابف كثير، دمشؽ 

 .298،المكتبة العصرية، صُـ، طََِِ، المصباح المنيرالزمخشرم،   4
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 مفيوم الدية شرعا المطمب الثاني:

 لمدية : -رحميـ ا -ت تعريفات الفقياء لقد تعدد

 الدية عند الحنفية :

الدية ما يؤدل، كلما كاف القتؿ يكجب ماال يدفع إلى :" االختيار كتابو في 1عبد ا المكصميقاؿ 

نما خص بما يؤدل بدؿ النفس دكف غيرىا مف المتمفات ; ْلف االسـ يشتؽ  اْلكلياء سمي دية، كا 

  2 ".يطردكنو لمتعريؼ بالتخصيص كال

 .4: كقد صار ىذا اإلسـ عمما عمى بدؿ النفكس دكف غيرىا3قاؿ ابف نجيـ

  5كقاؿ الزيمعي: " ىك اسـ الماؿ الذم ىك بدؿ النفس".

 

                                                           

؛ ىك عبد ا بف محمكد بف مكدكد، أبك الفضؿ؛ مجد الديف. مف أىؿ المكصؿ ىػ( 683 - 599)المكصمي 1
مف كبار الحنفية. كاف شيخا فقييا عالما فاضال مدرسا عارفا بالمذىب، كانت مشاىير الفتاكل عمى حفظو. 
، كرحؿ إلى دمشؽ فأخذ عف جماؿ الديف الحصيرم. تكلى القضاء بالككفة ثـ عزؿ  حصؿ عند أبيو مبادئ العمـك

 مير: الناشر ؛106الفكائد البيية ص :القرشي،عبد ا .كلـ يزؿ يفتي كيدرس إلى أف مات كدخؿ بغداد كدرس بيا
 .كراتشي – خانو كتب محمد

تبيين الحقائق .الزيمعي،فخر الديف عثماف: 44ص 5ج اإلختيار لتعميل المختارالمكصمي،عبدا بف محمكد:  2
 .35ص 5،جشرح كنز الدقائق

رس في حياة شيكخو كتكفي عاـ أفتى كد ،ىػ بالقاىرة926ىك زيف الديف بف ابراىيـ بف حمد الحنفي، كلد سنة  3
 .10/512ابف العماد،  ،ىػ . شذرات الذىب970

. 2ط ، دار الكتاب اإلسالمي،372ص 8،جالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابف نجيـ، زيف الديف بف ابراىيـ:  4
 بدكف سنة نشر.

5
ٍمًبيِّ المؤلؼ: كح اتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيمعي، عثماف بف عمي بف محجف فخر الديف :   اشية الشِّ

ىػ( الحاشية: شياب الديف أحمد  743عثماف بف عمي بف محجف البارعي، فخر الديف الزيمعي الحنفي )المتكفى: 
ٍمًبي  )المتكفى:   -ىػ( المطبعة الكبرل اْلميرية  1021بف محمد بف أحمد بف يكنس بف إسماعيؿ بف يكنس الشِّ

 .6/126ص ىػ. 1313، 1بكالؽ، القاىرة الطبعة: ط
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 وعند المالكية :

ىي مقدار معمكـ مف الماؿ عمى عاقمة القاتؿ في الخطأ كعميو في العمد بسبب قتؿ آدمي حرٍّ 

 1. معصكـ عكضان عف دمو

 فيا الشافعية بقوليم:وعر 

 2.دكنيا الدية اسـ الماؿ الكاجب بجناية عمى الحر فػي نفػس أك فيمػا  

 3.ي عميو أك أكليائو بسبب الجنايةإلى المجن لجمع دية كىي الماؿ المؤدفالديات  :وعند الحنابمة

 التعريف المختار

الجناية  ىعم إطالقيامفكا في لكنيـ اخت،مف خالؿ تعريفات الفقياء  يالحظ أنيا متقاربة لحد كبير

كسماىا الشافعية  ،4رشاأكقد أطمؽ الحنفية كالمالكية عمى ما دكف النفس ما دكف النفس،  في

 كىذا االختالؼ سببو راجع لفيـ النصكص. كالحنابمة دية،

 ،معصكـ بسبب قتؿ آدمي حرو تطمؽ عمى الماؿ الكاجب  بأنيا الدية كبناء عمى ذلؾ يمكف تعريؼ

  .عف دمو عكيضاعقكبة كت

                                                           
 -ىػ 186،1415ص  2، جالفواكو الدواني عمى رسالة ابن أبي زيد القيروانيالنفراكم: أحمد بف غانـ،  1

 ـ،دار الفكر، بيركت.1995
 ،، تحقيؽ مكتب البحكث كالدراسات502ص2.جاإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاعالشربيني: محمد بف أحمد،  2

 دار الفكر، بيركت.

مه.بدكف سنة  6. الناشر: دار الكتب العممية.كشاف القناع عن متن اإلقناعبف يكنس:  البيكتى، منصكر 3
 .5ص 6نشر.ج

 (.1/31ىك الماؿ الكاجب عمى ما دكف النفس. الجرجاني: التعريفات ) :اْلرش 4
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 المبحث الثاني:

 مشركعية الدية في الكتاب كالسنة كاإلجماع

 مشروعية الدية في الكتاب المطمب األول:

 لقد ثبتت مشركعية الدية مف خالؿ آيات ا في كتابو.

مىٍف قىتىؿى ميٍؤًمنان  قاؿ تعالى:) طىأن كى مىا كىافى ًلميٍؤًمفو أىٍف يىٍقتيؿى ميٍؤًمنان ًإالَّ خى قىبىةو ميٍؤًمنىةو كى طىأن فىتىٍحًريري رى خى

ـٍ كىىيكى ميٍؤًمفه فىتىٍحرً  دَّقيكا فىًإٍف كىافى ًمٍف قىٍكـو عىديكٍّ لىكي مَّمىةه ًإلىى أىٍىًمًو ًإالَّ أىٍف يىصَّ ًديىةه ميسى قىبىةو ميٍؤًمنىةو كى يري رى

ـٍ ًميثىاؽه فىًديىةه مي  بىٍينىيي ـٍ كى ٍف كىافى ًمٍف قىٍكـو بىٍينىكي ـٍ يىًجٍد كىاً  ٍف لى قىبىةو ميٍؤًمنىةو فىمى تىٍحًريري رى مَّمىةه ًإلىى أىٍىًمًو كى سى

ًكيمان( ًميمان حى كىافى المَّوي عى ٍيًف ميتىتىاًبعىٍيًف تىٍكبىةن ًمٍف المًَّو كى ـي شىٍيرى  1.فىًصيىا

  دلت ىذه اآلية عمى مشركعية الدية في القتؿ الخطأ.كجو الداللة: 

رِّ كىٱٍلعىٍبدي ًبٱٍلعىٍبًد كىٱٍْلي أىي يىا ٱلَّذً يىػ   )  ر  ًبٱٍلحي اصي ًفى ٱٍلقىٍتمىى ٱٍلحي ـي ٱٍلًقصى مىٍيكي نثىى  ًبٱٍْلينثىى  يفى ءىامىنيكا كيًتبى عى

كًؼ كىأىدىآءه ًإلىٍيًو  ۥفىمىٍف عيًفىى لىوي  ـٍ كى ذ بإحسافًمٍف أىًخيًو شىٍىءه فىٱتِّبىاعه ًبٱٍلمىٍعري بِّكي رىٍحمىةه  ًلؾى تىٍخًفيؼه مِّف رَّ

ًف ٱٍعتىدىل  بىٍعدى ذى   .2( عىذىابه أىًليـه  ۥًلؾى فىمىوي     فىمى

خيو شيء" كالمقصكد بالعفك في ىذه أكجو الداللة: اف الشاىد ىنا قكلو تعالى: "فمف عفي لو مف 

 .3الٌدية في العمدأف يقبؿ اآلية 

                                                           
 .92سكرة النساء، اْلية 1
 .187سكرة البقرة، اْلية   2
 .367ص  3، ججامع البيان في تأويل القرآنالطبرم: 3
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كرحمة بكـ مما كاف محتكما  يقكؿ تعالى إنما شرع لكـ أخذ الدية في العمد تخفيفا مف ا عميكـ" 

كتب عمى بني إسرائيؿ القصاص في : 1ابف عباس عمى اْلمـ قبمكـ مف القتؿ أك العفك كما قاؿ

القتمى كلـ يكف فييـ العفك فقاؿ ا ليذه اْلمة "كتب عميكـ القصاص في القتمى الحر بالحر 

أف يقبؿ الدية في العمد ذلؾ كالعبد بالعبد كاْلنثى باْلنثى فمف عفي لو مف أخيو شيء" فالعفك 

تخفيؼ مما كتب عمى بني إسرائيؿ مف كاف قبمكـ كقاؿ قتادة "ذلؾ تخفيؼ مف ربكـ" رحـ ا ىذه 

اْلمة كأطعميـ الدية كلـ تحؿ ْلحد قبميـ فكاف أىؿ التكراة إنما ىك القصاص كعفك ليس بينيـ 

يقكؿ  ،ة القصاص كالعفك كاْلرشأرش ككاف أىؿ اإلنجيؿ إنما ىك عفك أمركا بو كجعؿ ليذه اْلم

 2.´تعالى فمف قتؿ بعد أخذ الدية أك قبكليا فمو عذاب مف ا أليـ مكجع شديد

  :كأف الدية بدؿ عنو، فميذا قاؿ ،في القتؿ 3كفي ىذه اآلية دليؿ عمى أف اْلصؿ كجكب القكد

أك عفا بعض  ،تؿ إلى الديةأم: عفا كلي المقتكؿ عف القا ) فىمىٍف عيًفيى لىوي ًمٍف أىًخيًو شىٍيءه )

 4اْلكلياء, فإنو يسقط القصاص, كتجب الدية, كتككف الخيرة في القكد كاختيار الدية إلى الكلي

                                                           

عبد ا بف عباس بف عبد المطمب بف ىاشـ، صحابي جميؿ، كابف عـ النبي  ىػ( 68 -ؽ ىػ  3ابف عباس ) 1

ماـ التفسير كترجماف القرآف، كلد ببني ىاشـ قبؿ اليجرة بثالث سنيف، كتكفي سنة  محمد، حبر اْلمة كفقيييا كا 

 .332الذىبي،محمد أحمد: سير أعالـ النبالء. مؤسسة الرسالة.صـ. ٧٩٨

، 2،تحقيؽ سامي بف محمد سالمة،ط491ص1،جتفسير القرآن العظيمابف كثير: إسماعيؿ بف عمر،  2

 دار طيبة لمنشر كالتكزيع.. ـ 1999 - ىػ1420

ف حمؿ عميو كاف مجازا. ابف اليماـ،كماؿ الديف  :كالقكد 3 اسـ لفعؿ ىك جزاء القتؿ دكف ما يجب شرعا، كا 

 .10/223مه. 10الفكر. الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ .  محمد: فتح القدير. الناشر: دار

4
هؤسسة الزسالة  ،1، ط84ص1، جٌاىوالسعدي: عثدالزحوي تي ًاصز، تيسيز الكزين الزحوي في تفسيز كالم ال  

 م.2000،تيزوت.
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 واإلجماع مشروعية الدية في السنة المطمب الثاني:

 كرد في السنة النبكية أحاديث كثيرة في مشركعية الٌدية كمنيا: 

مٍف قيتؿى لو قتيؿه  صمى ا عميو كسمـ: "رضي ا عنو عف رسكؿ ا 1عف ابي ىريرة -

ما أف ييقادى أىؿ اٍلقتيؿً  ،فيكى بخيًر النظريًف؛ ًإمَّا أف ييعقىؿى   2."ًكا 

ف أ"أال  ، أف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ خطب الناس يكـ الفتح فقاؿ3عف ابف عمر -

ربعكف في أيا الخطأ شبو العمد ما كاف بالسكط كالعصا مائة مف اإلبؿ منالقتؿ دية 

 4.بطكنيا أكالدىا"

                                                           
 ىك عبد الرحمف بف صخر. مف قبيمة دكس كقيؿ في اسمو غير ذلؾ. صحابي. ىػ( 59ؽ ىػ  21أبك ىريرة ) 1

ىػ كىاجر إلى المدينة. كلـز النبي صمى ا عميو كسمـ. فركل عنو 7راكية اإلسالـ. أكثر الصحابة ركاية. أسمـ 

أكثر مف خمسة آالؼ حديث. كاله أمير المؤمنيف عمر البحريف، ثـ عزلو لميف عريكتو. ككلي المدينة سنكات في 

محمكد بف محمد بف عمي بف فارس، الزركمي خير الديف بف  .80/  4ركمي خالفة بني أمية، اْلعالـ لمز 

 ـ. 15،2002ط دار العمـ لممالييف،،ىػ(1396الدمشقي )المتكفى: 
 (. 1/33( )112صحيح البخارم، كتاب العمـ، باب كتابة العمـ، رقـ الحديث ) 2

 ىك عبد ا بف عمر بف الخطاب، أبك عبد الرحمف. قرشي عدكم. صاحب ىػ( 73 -ؽ ىػ  10ابف عمر ) 3

رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ. نشأ في اإلسالـ، كىاجر مع أبيو إلى ا كرسكلو. شيد الخندؽ كما بعدىا. أفتى 

الناس ستيف سنة.شيد فتح إفريقية. كؼ بصره في آخر حياتو. كاف آخر مف تكفي بمكة مف الصحابة. ىك أحد 

 246/  4 .اْلعالـ الزركمي:المكثريف مف الحديث عف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ.
عادؿ مرشد،  -ق(، مسند احمد، تحقيؽ شعيب اْلرنؤكط 241احمد بف حنبؿ، ابك عبد ا الشيباني، )ت: 4

 -ىػ  1421كآخركف، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد ا بف عمرك بف العاص، مؤسسة الرسالة، 

 .٦٧ِ/ ٨«: اإلركاء»الحديث صححو اْللباني في  .88/ص11ـ. ج2001
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عف أبيو عف جده أف رسكؿ ا صمى ا  1بف حـز  ركل أبك بكر بف محمد بف عمرك -

عميو كسمـ كتب إلى أىؿ اليمف كتابان فيو الفرائض كالسنف كالديات كبعث بو مع عمرك 

إلى فقرئت عمى أىؿ اليمف ىذه نسختيا: مف محمد النبي صمى ا عميو كسمـ  2بف حـز

عيف ذم ري  قىٍيؿً   - 3شرحبيؿ بف عبد كالؿ، كنعيـ بف عبد كالؿ، كالحارث بف عبد كالؿ

مف اعتبط مؤمنان قتالن عف بينةو، فإنو  : "أما بعد، ككاف في كتابو إف -كمعافر كىمداف

ده إال أف يرضى أكلياء المقتكؿ، كأف في النفس الدية مائة مف اإلبؿ، كفي اْلنؼ إذا  قىكى

الدية، كفي المساف الدية، كفي الشفتيف الدية، كفي البيضتيف الدية، كفي  أكعب جدعو

مب الدية، كفي العينيف الدية، كفي الًرجؿ الكاحدة نصؼ الدية،  الذىكر الدية، كفي الصي

كفي المأمكمة ثمث الدية، كفي الجائفة ثمث الدية، كفي المنقمة خمس عشرة مف اإلبؿ، 

الًرجؿ عشره مف اإلبؿ، كفي السف خمسه مف اإلبؿ، كفي كؿ أصبعو مف أصابع اليد ك 

                                                           

 ىػ كىك أمير المدينة كقاضييا لسميماف بف عبد36أبك بكر  محمد بف عمرك بف حـز اْلنصارم، كلد عاـ  1

 10/223ىػ. سير أعالـ النبالء 120كىك أحد صغار التابعيف كتكفي سنة  العزيز الممؾ ثـ لعمر بف عبد

اًرٌم النجارم. ]الكفاة:  -بيك محمد كقيؿ: أى  -عمرك بف حـز بف زيد بف لىٍكذاف بف حارثة، أىبيك الٌضٌحاؾ  2 اٍْلىٍنصى

مىى نجراف، كىىيكى ابف سبع عشرة سىنىة، كبعثو  60 - 51 مَّـى عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ق[،شيد الخندؽ، كاستعممو النبي صى

فِّيى سىنىة ثالث، كقيؿ: سىنىة أربع، كقيؿ: سىنىة إحدل  ا بكتاب ًفيًو فرائض ًإلىى اليمف.تيكي الذىبي، شمس كخمسيف.أيضن

 . المحقؽ: الدكتكر بشار عٌكاد معركؼتاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاىير َواألعالمالديف أبك عبد ا محمد: 

 .2/528ـ. 2003الناشر: دار الغرب اإلسالمي. الطبعة: اْلكلى، 

 كسمـ بحديث الصدقة الطكيؿ.كىؤالء الثالثة مف أقياؿ اليمف، كىـ الذيف كتب إلييـ الٌنبٌي صٌمى المَّو عميو  3

العسقالني، أحمد بف عمي: اإلصابة في تمييز الصحابة. تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى محمد معكض. 

 .3/307ىػ. 1415 -بيركت. الطبعة: اْلكلى  –الناشر: دار الكتب العممية 
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كفي المكضحة خمسه مف اإلبؿ، كأف الرىجؿ يقتؿ بالمرأة، كعمى أىؿ الذىب ألؼ 

 1."دينار

اف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ قضى في امرأتيف مف ىذيؿ اقتتمتا، فرمت إحداىما  -

بطنيا، فاختصمكا إلى اْلخرل بحجر فأصاب بطنيا كىي حامؿ فقتمت كلدىا الذم في 

 3عبد أك امة.2النبي فقضى اف دية ما في بطنيا غرة 

 مف شيء عندكـ ىؿ: عنو ا رضي لعمي قمت: قاؿ عنو، ا رضي 4جحيفة أبي عف -

 فيما إال أعممو ما النسمة، كبرأ الحبة، فمؽ كالذم ال»: قاؿ ا؟ كتاب في ما إال الكحي

: قاؿ الصحيفة؟ في كما: قمت ،«الصحيفة ىذه يف كما القرآف، في رجال ا يعطيو

 5.«بكافر مسمـ يقتؿ ال كأف اْلسير، كفكاؾ العقؿ،»

                                                           
حقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة، . تالمجتبى من السنن = السنن الصغرى لمنسائيالنسائي، أحمد بف شعيب :  1
 -قاؿ اْللباني: صحيح لغيره  .57ص  8ـ.ج1986 – 1406حمب.  –، مكتب المطبكعات اإلسالمية2ط
 (.122« )اإلركاء»
الباجي، سميماف الغرة اسـ كاقع عمى اإلنساف ذكرا كاف أك أنثى، كقاؿ مالؾ في المجمكعة الغرة عبد أك كليدة. 2

 .7/80.ىػ 1332 .1.ط بجكار محافظة مصر -الناشر: مطبعة السعادة . المنتقى شرح المكطإ بف خمؼ:
 .135/ ص7. كتاب الطب، باب الكيانة، جصحيح البخاريالبخارم:  3

صمي ا عميو كسمـ  -ىك كىب بف عبد ا بف مسمـ بف جنادة، أبك جحيفة، السكائي. صحابي، تكفي النبي   4

لعمي، فكاف . كسكف الككفة ككلي بيت الماؿ كالشرطة -عميو كسمـ  صمى ا -كىك مراىؽ. ركل عف النبي  -

،اإلصابة في تمييز الصحابة، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف 642/  3]اإلصابة يدعكه " كىب الخير ".

دار الكتب ،ىػ( تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى محمد معكض852أحمد بف حجر العسقالني )المتكفى: 

 ق.1415، 1، بيركت، طالعممية

 (.3047رقـ الحديث) .69/ ص4،كتاب الطب، باب فكاؾ اْلسير، جصحيح البخاريالبخارم: 5 
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كجو الداللة: في ىذه اْلحاديث داللة كاضحة كصريحة عمى مشركعية الدية، كقد بينت بعض 

 ىذه اْلحاديث قيمة الدية في القتؿ شبو العمد.

 اإلجماع

بالجممة. مف الجنايات عمى النفس كاْلطراؼ كسائر أنكاع  اجمع أىؿ العمـ عمى مشركعية الٌدية 

 1الجراحات.

 المبحث الثالث: موجبات الدية وشروطيا

 الدية وجوب أسباب :األول المطمب

 .2مف خالؿ تعريفات الفقياء لمدية يتبيف أف سبب الدية ىك القتؿ

 :بأنوكقد عرؼ الفقياء القتؿ  

جرحا كاف أك غيره المزىؽ بكسر الياء أم القاتؿ  الفعؿ الصادر مف شخص مباشرة أك سببا  

  3لمنفس.

                                                           

،بيركت،دار إحياء 53ص4، جمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنياجالشربيني،محمد بف أحمد الخطيب:  1
. الناشر: دار بن أبي زيد القيروانيالفواكو الدواني عمى رسالة االنفراكم،أحمد بف غانـ:  التراث العربي.

، 191/  2 .دار الفكر.الميذبالنككم،محيي الديف:، 257/  2ـ. 1995 -ىػ 1415الفكر.تاريخ النشر: 
 .5/  6 ،كشاف القناعالبيكتي، منصكر:،196

 – ىػ، دارالسالسؿ 1427، 2الككيت: المكسكعة الفقيية الككيتية، ط -كزارة اْلكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية  2
 .(22/41) الككيت.

الشربيني، محمد بف أحمد: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج. الناشر: دار الكتب العممية.  3
 .211ص 5.ج6ـ.عدد اْلجزاء: 1994 -ىػ 1415الطبعة: اْلكلى، 
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 أقسام القتل عند الفقياء:

القتؿ  كىي: أف القتؿ ثالثة أنكاع 3كالحنابمة 2كالشافعية 1جميكر أىؿ العمـ مف الحنفية      

العمد ماـ مالؾ أف القتؿ نكعاف القتؿ اإلأما المشيكر عند  .القتؿ الخطأ،ك  القتؿ شبو العمدك  ،العمد

نما ىك عمد أك خطأ كال أعرؼ شبو العمد "قاؿ مالؾ: ك الخطأ، كقد  .4"شبو العمد باطؿ، كا 

مىا  )قكلو تعالى :قاؿ تعالى: )  العمد كالخطأ، إال استدؿ عمى ذلؾ بأف القرءاف الكريـ لـ يرد فيو كى

طىأن  مىفٍ  كىافى ًلميٍؤًمفو أىٍف يىٍقتيؿى ميٍؤًمننا ًإال خى طىأن قىتىؿى ميٍؤمً  كى مَّمىةه ًإلىى  ننا خى ًديىةه ميسى قىبىةو ميٍؤًمنىةو كى فىتىٍحًريري رى

دَّقيكا أىٍىًموً  اًلدنا ًفييىا كىغىًضبى المَّوي كقكلو تعالى:) . 5(ًإالأىٍف يىصَّ ـي خى يىنَّ زىاؤيهي جى مىٍف يىٍقتيٍؿ ميٍؤًمننا ميتىعىمِّدنا فىجى كى

لىعىنىوي كىأىعىدَّ لىوي عىذىابنا  مىٍيًو كى  . 6(عىًظيمناعى

  كقد عٌرؼ الفقياء كؿ نكع مف أنكاع القتؿ كالتالي:

كىػك مػا تعمػد ضػربو بسػالح أك مػا ىك قصد الفعؿ كالشػخص بمػا يقتػؿ غالبػا.  : أوال: القتل العمد

 7كالمحدد مف الحجر. أجرم مجرل السالح في تفريؽ اْلجزاء،

                                                           

دارة القرآف كالعمـك ( ؛ تحقيؽ : أبك الكفا اْلفغاني ؛ الناشر : إ4/437الشيباني،محمد بف الحسف : المبسكط ) 1
 . كراتشي –اإلسالمية 

 –( ؛ تحقيؽ : محمد إبراىيـ الحفناكم ؛ الناشر : دار الحديث 9/364الشافعي : محمد بف إدريس : اْلـ ) 2
 ىػ.1429القاىرة ط

 .1( ، تحقيؽ : عبد ا التركي ، ط5/125ابف قدامة ، عبد ا بف محمد : الكافي في فقو اإلماـ أحمد ) 3

 ( ؛ المحقؽ : زكريا عميرات ؛ الناشر : دار الكتب العممية بيركت ػ لبناف.4/558مالؾ بف أنس : المدكنة ) 4

 92 اْلية النساء : 5
 .93سكرة النساء، اْلية  6
 .5617ص 7الزحيمي: الفقو اإلسالمي كأدلتو.ج 7
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البا، سكاء كاف يقتؿ بحده كقد عرفو ابف تيمية: بأف يقصد مف يعممو معصكما بما يقتؿ غ

مساؾ  كالسيؼ كنحكه، أك بغير ذلؾ كالتحريؽ كالتغريؽ كاإللقاء مف مكاف شاىؽ، كالخنؽ، كا 

، كنحك ذلؾ في اْلفعاؿ  . 1الخصيتيف، حتى تخرج الركح، حتى يمكت، كسقي السمـك

 فعػال وبػ فعػؿ أك لكػزه أك صػغير حجػر أك صػغيرة بخشػبة ضػربو إذا كىك ثانيا: القتل شبو العمد:

   2.مثمو يقتؿ ال أف الفعؿ ذلؾ مف اْلغمب

تعػالى إذا حصػؿ  نساف فيو قصػد، كىػك صػالح لسػقكط حػؽ الإلىك ما ليس  ثالثا: القتل الخطأ:

كلػـ يجعػؿ عػذرا فػي قصػاص،  الالخػاط،، ك  يػؤثـ الكيصير شبية في العقكبة حتػى  ،عف اجتياد

 3.الدية ككجب بو ،حؽ العباد حتى كجب عميو ضماف العدكاف

 :نكعاف كىك الضرب، أك القتؿ بو يقصد ال الذم ىك: الخطأ كالقتؿ

 يظنو أك إنساف، ىك فإذا صيدان، يظنو شيئان، يرمي أف كىك: الفاعؿ ظف أك القصد في خطأ - 

 .القصد كىك القمب فعؿ إلى راجع الخطأ أف أم مسمـ، ىك فإذا حربيان 

 

                                                           
مجمع الممؾ فيد  ،حمد بف قاسـ.المحقؽ: عبد الرحمف بف م: مجموع الفتاوىبف تيمية، أحمد بف عبد الحميـا 1

 .373ص  28ـ.ج1995ىػ/1416.لطباعة المصحؼ الشريؼ، المدينة النبكية، المممكة العربية السعكدية

، 123، ص1، طمتن الخرقى عمى مذىب ابي عبد اهلل أحمد بن حنبل الشيبانيالخرقي، عمر بف الحسيف:  2

 ـ.1993-ىػ1413دار الصحابة لمتراث.الطبعة: 

 .88ص .دار الفضيمة،القاىرةمعجم التعريفات. :ني،عمي بف محمدالجرجا 3
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 أك( إليػػػو يرمػػػي الػػػذم اليػػػدؼ ىػػػك: الغػػػرض) ان غرضػػػ يرمػػػي أف كىػػػك: نفسػػػو الفعػػػؿ فػػػي خطػػػأ - 

 1.الرمي أداة إلى راجع الخطأ أف أم غيره، فيصيب رجالن، يقصد أك آدميان، فيصيب صيدان،

 

 المطلب الثاني:

 شركط كجكب الدية

 .شركط كجكب الدية شرطاف: شرط متفؽ عميو، كشرط مختمؼ فيو

 :شرط متفؽ عميوأكال: 

 الحربي، قتؿ في دية فال ذميان، أك مسممان  كاف سكاء معصكمان، العصمة : كىك أف يككف المقتكؿ

 2.كىذا ىك رأم الجميكر العصمة لفقد الباغي؛ كال المرتد، كال

 

 

 

                                                           
 .5618ص  7الزحيمي: الفقو اإلسالمي كأدلتو.ج 1
، 2، ط252ص7الكاساني، عالء الديف أبك بكر بف مسعكد بف أحمد: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،ج ا

الجميؿ شرح مختصر خميؿ.  عميش ، محمد بف أحمد: منح ـ، بيركت، دار الكتب العممية.1986-ق1406
الييثمي، أحمد بف محمد: تحفة  .9/7ـ.1989ىػ/1409. بدكف طبعة :بيركت الطبعة -دار الفكر  :الناشر

 1357 :بدكف طبعة . عاـ النشر :المكتبة التجارية الكبرل /مصر . الطبعة :المحتاج في شرح المنياج ،الناشر
 .8/452ـ. 1983 -ىػ 
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 شرط مختمؼ فيوثانيا: 

كعمى  2: الكاساني قاؿ ،1كيشترط لكجكب الدية عند الحنفية أف يككف المجني عميو بدار اإلسالـ

ىذا فإف الحربي إذا أسمـ في دار الحرب فمـ يياجر إلينا فقتمو مسمـ أك ذمي خطأ ال تجب الدية 

 . 3 حابناعند أص

فيدخؿ فييا  ،كال يشترط جميكر الفقياء ىذا الشرط فيركف أف العصمة تحصؿ باإلسالـ أك اْلماف

كالمعقكد معيـ عقد  ،كالمستأمف ،كما يدخؿ فييا الذمي -كلك كاف في دار الحرب  -المسمـ 

  4كاليدنة. ،المكادعة

 

 

 

                                                           

ف غمب عمييا أحكاـ الكفر فدار الكفر،  ىي كؿ دار االسالـدار  1 غمب عمييا أحكاـ المسمميف فدار اإلسالـ، كا 
مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، دار الفرقاف  .1/213اآلداب الشرعية  ابف مفمح، كال دار لغيرىما.
 ال يكجد سنة نشر.لمنشر كالتكزيع.

ني، يركم بكمييما[، عالء الديف: فقيو حنفي، مف أىؿ أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاشاني ]أك الكاسا 2

 .(ط( سبع مجمدات، فقو، ك )السمطاف المبيف في أصكؿ الديف -لو )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .حمب

 .2/70الزركمي : اْلعالـ..  )ـ  1191ىػ =  587تكفي في حمب الكاشاني )

 .252ص  7.ج: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني 3
بمغة الصاكم: ،4/239الدردير: الشرح الكبير  9/528المغني ابف قدامة: ،1/481 السراج الوىاجالزىرم:  4

 . 4/160 السالك

javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=306&IndexItemID=110398',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=306&IndexItemID=110398',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
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 :الرابعالمبحث 

 .تشريع الديةمقاصد الشريعة اإلسالمية في 

 واصطالحا المقاصد لغة: المطمب األول

د كمٍقعىد أىم اٍلميًيمَّات المىقصكدة. كالقصد: استقامة الطريؽ. قصد يقصد      المقاًصد جمع مىٍقصى

  1قصدا، فيك قاصد. كطريؽ قاصد: سيؿ مستقيـ. كسفر قاصد: سيؿ قريب. كالقصد: العدؿ.

و كالن ييكدي كالن يكضي نحكى كمىكاًقعيا ًفي كالـً اٍلعىرىب:  (ؽ ص د) كأىصؿي  ـي كالتَّكىج  الشٍيًء،  االعًتزا

ف كىافى قد ييخىص  ًفي بٍعًض اٍلمىكىاًضع عمى اٍعًتدىاؿو كافى ذ ًقيقىة، كاً  ، ىذا أىصميو ًفي اٍلحى ٍكرو لؾ أىك جى

ٍيًؿ .   2بقىٍصًد االستقامىة ديكفى المى

ا ثالثة اشتقاقات ذات دالالت مختمفة مشترؾ بيف ثالثة معاف، ينته بناء عميي« قصد»كالفعؿ 

   : يؤسس كؿ كاحد منيا لنظرية مف النظريات اْلصكلية حسب التفصيؿ اآلتي

قصد بمعنى ىك ضد الفعؿ )لغا يمغك(. لما كاف المغك ىك الخمك عف الفائدة أك الداللة،  (1

« كدالمقص»فالمقصد حصكؿ الفائدة أك عقد الداللة. كاختص المقصد بيذا المعنى باسـ 

فيقاؿ: المقصكد بالكالـ، كيراد بو مدلكؿ الكالـ، كجمعو المقصكدات كىي المضاميف 

  .الداللية

                                                           
دار ، 66ص 10، ج: مجمكعة مف المحققيفتحقيؽ .تاج العروس من جواىر القاموسالزبيدم، محمد بف عبد الرزاؽ:  1

 .اليداية
 .5/3642 :لسان العرب.ابف منظكر  2
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قصد بمعنى ىك ضد الفعؿ )سيا يسيك(. لما كاف السيك ىك فقد التكجو أك الكقكع في  (2

النسياف، فإف القصد يككف عمى خالؼ ذلؾ ىك حصكؿ التكجو كالخركج مف النسياف، 

  .كىك المضمكف الشعكرم أك اإلرادم« القصد»المعنى باسـ كاختص المقصد بيذا 

قصد بمعنى ىك ضد الفعؿ )ليا يميك(. لما كاف الميك ىك الخمك عف الغرض الصحيح  (3

كفقد الباعث المشركع، فإف القصد يككف عمى العكس مف ذلؾ ىك حصكؿ الغرض 

، كمعناه «كمةالح»الصحيح كقياـ الباعث المشركع، كاختص المقصد بيذا المعنى باسـ 

 1 .د"المقاص"ىنا المضمكف القيمي، كأطمؽ عميو 

 :المقاصد اصطالحا

 المقاصد شرعا: ىكقد تعددت تعريفات العمماء لمعن

عبارة عف الكقكؼ عمى المعاني كالحكـ الممحكظة لمشارع  ي: ى2بف عاشكرفقد عرفيا الطاىر 
الشريعة كغاياتيا العامة، كالمعاني في جميع أحكاؿ التشريع أك معظىًميا. كتدخؿ في ذلؾ أكصاؼ 

التي ال يخمك التشريع مف مالحظتيا. ككذلؾ ما يككف مف معافو مف الحكـ لـ تكف ممحكظة في 
المراد بمقاصد الشريعة الغاية منيا،  ك ،3سائر أنكاع اْلحكاـ، كلكنيا ممحكظة في أنكاع كثيرة منيا
 4.ياكاْلسرار التي كضعيا الشارع عند كؿ حكـ مف أحكام

                                                           
 .المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،98،ص 2، ط، تجديد المنيج في تقويم التراثعبد الرحمف، طو:   1

، نقيب أشراؼ تكنس ككبير عممائيا مف مصنفاتو : تفسير التحرير كالتنكير، كشفاء ك : محمد الطاىر بف محمد الشاذليى 2

 .7/43كمي،اْلعالـ ـ، الزر 1886يح، ىدية اْلريب تكفي سنة القمب الجر 

محمد تحقيؽ  ،203ص21، جمقاصد الشريعة اإلسالمية :محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىرابف عاشكر،  3

 . كزارة اْلكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، قطر ـ 2004 -ىػ  1425،  الحبيب ابف الخكجة
 . 1عالي لمفكر اإلسالمي.طالمعيد ال، 1، ط18ص،نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي الريسكني،أحمد: 4
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ممقاصد: الغايات ل يفيـ منيا تعريفاكقاؿ عنيا شيخ اإلسالـ ابف تيمية رحمو ا في عبارات 

 1.المحمكدة في مفعكالتو كأكامره كىي ما تنتيي إليو مفعكالتو كمأمكراتو مف العكاقب الحميدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .3/19.، مجموع الفتاوىابف تيمية:  1
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 المطمب الثاني:

 مقاصد الشريعة اإلسالمية من تشريع الدية

لشريعة اإلسالمية عمى حماية النفكس البشرية كتكعدت الذيف يزىقكنيا بأشد لقد حرصت  ا

كمف ىذه  ،كقد كضعت الشريعة االسالمية العقكبات الزاجرة لمذيف يقتمكف النفس البشرية العقكبات

 العقكبات الدية ,كفي تشريع الدية حكـ عظيمة كمقاصد جميمة نذكر منيا:

 أوال: الدية عقوبة زاجرة ومؤلمة 

خمؽ ا الناس، كأرسؿ إلييـ الرسؿ، كأنزؿ عمييـ الكتب، ليقكمكا بعبادة ا كحده ال شريؾ     

لو، ككعد ا مف آمف بالجنة، كتكعد مف كفر بالنار.كفي الناس مف ال يستجيب لداعي اإليماف 

لضعؼ في عقيدتو، أك يستييف بالحاكـ لضعؼ في عقمو، فيقكل عنده داعي ارتكاب الكبائر 

كالمحرمات، فيحصؿ منو تعد عمى اآلخريف في أنفسيـ أك أعراضيـ أك أمكاليـ.فىشىرع العزيز 

الرحيـ عقكبات القصاص كالحدكد لتمنع الناس مف اقتراؼ ىذه الجرائـ، ْلف مجرد اْلمر كالنيي 

ال يكفي بعض الناس عف الكقكؼ عند حدكد ا. كفي تنفيذ  الدية كؼ لمقتؿ، كصيانة لممجتمع، 

زجر عف العدكاف، كحفظ لمحياة، كشفاء لما في صدكر أكلياء المقتكؿ، كتحقيؽ لألمف كالعدؿ، ك 

كردع لمقمكب القاسية الخالية مف الرحمة كالشفقة، كحفظ لألمة مف كحشي يقتؿ اْلبرياء، كيبث 

 1الرعب في البالد، كيتسبب في حزف اْلىؿ، كترٌمؿ النساء، كيتـ اْلطفاؿ.

                                                           
 -ىػ  1430، البيت اْلفكار الدكلية، 31ص5، ج1، طموسوعة الفقو اإلسالميمحمد بف ابراىيـ بف عبدا:  1

 ـ  2009
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ية عقكبة ْلنيا ماؿ في بذلو معنى زجر الجاني كْلنو يحكـ بيا دكف تكقؼ قد يقاؿ أف الد    

عمى طمب صاحب الحؽ فييا كْلنيا كاحدة كمتساكية، كقد يقاؿ إنيا تعكيض ْلنيا تدخؿ في ماؿ 

ذا عفا  ،المجني عميو كال تدخؿ الخزانة العامة كقد دعا ىذا إلى القكؿ بأنيا تعكيض كعقكبة معا كا 

 1.يا جاز تعزير الجاني بعقكبة تعزيرية مالئمةالمجني عميو عن

إف الطباع البشرية كالشيكة النفسانية مائمة إلى  في كتابو االختيار لتعميؿ المختار: 2قاؿ المكصمي

قضاء الشيكة كاقتناص المالذ كتحصيؿ مقصكدىا كمحبكبيا مف الشرب كالزنا كالتشفي بالقتؿ 

الشتـ كالضرب خصكصا مف القكم عمى الضعيؼ، كمف كأخذ ماؿ الغير كاالستطالة عمى الغير ب

العالي عمى الدنيء، فاقتضت الحكمة شرع ىذه الحدكد حسما ليذا الفساد، كزجرا عف ارتكابو 

ليبقى العالـ عمى نظـ االستقامة، فإف إخالء العالـ عف إقامة الزاجر يؤدم إلى انخرامو، كفيو مف 

 3الفساد ما ال يخفى.

                                                           
 .22. صالدية في الشريعة اإلسالمية والقانونالمرتضى، محمد حسيف : 1
عبد ا بف محمكد بف مكدكد، أبك الفضؿ؛ مجد الديف. مف أىؿ المكصؿ؛  ىك ىػ( 683 - 599المكصمي ) 2

مف كبار الحنفية. كاف شيخا فقييا عالما فاضال مدرسا عارفا بالمذىب، كانت مشاىير الفتاكل عمى حفظو. 

، كرحؿ إلى دمشؽ فأخذ عف جماؿ الديف الحصيرم. تكلى القضاء بالككفة ثـ عزؿ  حصؿ عند أبيو مبادئ العمـك

كدخؿ بغداد كدرس بيا كلـ يزؿ يفتي كيدرس إلى أف مات. الجكاىر المضية في طبقات الحنفية عبد القادر بف 

: مير محمد كتب 291/  1ىػ( 775محمد بف نصر ا القرشي، أبك محمد، محيي الديف الحنفي )المتكفى: 

 كراتشي. –خانو 
القاىرة  -مطبعة الحمبي  79ص 4جيل المختار، االختيار لتعمالمكصمي، عبدا بف محمكد بف مكدكد:  3

 ـ  . 1937 -ىػ  1356بيركت، كغيرىا(  -)كصكرتيا دار الكتب العممية 
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ة لمناس عمى االحتراز كصيانة اْلنفس، كحسبؾ مثال في عصرنا أننا نرل كفي الدية تربي    

استيانة سائقي السيارات باْلنفس لنقص العقكبة عمى جريمة القتؿ الخطأ، فكاف التقصير في 

كفي تشريع الدية  تحرزىـ كاضحا، كْلف مف المقررات الشرعية أال يذىب دـ في اْلرض ىدرا،

اطأ كثير مف الناس، كأدل إلى التفاني؛ كْلف النفس محترمة، فال عقكبة لمجاني كلكال ذلؾ لتخ

 1.تسقط بعذر التخاطؤ، فيجب الماؿ صيانة ليا مف اإلىدار

 في كتابو اْلحكاـ السمطانية: 2قاؿ الماكردم

"الحدكد زكاجر كضعيا ا تعالى لمردع عمى ارتكاب ما حظر كترؾ ما أمر لما في الطبع       

ات المميية عف كعيد اآلخرة بعاجؿ المذة فجعؿ ا تعالى مف زكاجر الحدكد ما مف مغالبة الشيك 

يردع بو ذا الجيالة حظران مف ألـ العقكبة كخيفة مف نكاؿ الفضيحة كليككف ما حظر ممنكعان كما 

 3أمر بو مف فركضو متبكعان فتككف المصمحة أعـ كالتكميؼ أتـ".

 عة عمييمثانيا: ترضية ألولياء المجني عميو وتوس

كبفقده  ،كفي الدية منافع ْلكلياء المقتكؿ فقد يككف المقتكؿ العائؿ الكحيد ْلطفاؿ صغار     

يفقدكف المنفؽ كالراعي لمصالحيـ، فالدية التي تدفع ْلكلياء المقتكؿ ىي قكة ليـ بدؿ القكة التي 

                                                           
 دار الفكر العربي. 1801ص4، جزىرة التفاسيرأبك زىرة، محمد:  1

صرة ىك عمي بف محمد بف حبيب الماكردم نسبتو إلى بيع ماء الكرد. كلد بالب ىػ( 450 - 364الماكردم ) 2

كانتقؿ إلى بغداد. إماـ في مذىب الشافعي، كاف حافظا لو. كىك أكؿ مف لقب بػ ))أقضى القضاة(( في عيد 

القائـ بأمر ا العباسي. ككانت لو المكانة الرفيعة عند الخمفاء كممكؾ بغداد. اتيـ بالميؿ إلى االعتزاؿ. تكفي في 

 258/  3بغداد. شذرات الذىب 
 .3/325.دار الحديث.القاىرة.األحكام السمطانيةمد:الماكردم،عمي بف مح 3
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ْلعداء أىؿ اإليماف  فالماؿ المدفكع يأخذ حكـ الميراث الذم يؤكؿ إلييـ لذلؾ ال تعطى ،فقدكىا

لكي ال يككف قكة ليـ كنصرة عمى المؤمنيف،فالدية مف مقاصدىا تعكيض أكلياء الدـ عما فقدكا 

 1كقكة ليـ بدؿ التي فقدكىا.

كفي الدية تسكيف لثائرة النفكس , كشراء لخكاطر المفجكعيف , كتعكيض ليـ عف بعض ما     

ْلنو  إذا اطمأنت نفكسيـ إليو  ْلىؿ القتيؿ بالعفكفقدكا مف نفع المقتكؿ كمع ىذا يمكح اإلسالـ 

 2.أقرب إلى جك التعاطؼ كالتسامح في المجتمع المسمـ

كربما كاف  ،جعمت عكضان لحياة الذم تسٌبب القاتؿي في قتمو ،كىي بمنزلة تعكيض المتمفات    

أم  ،لكا : ىيما بىكىاءكقا ،كلذلؾ قالكا : تىكاييؿ الٌدماء ،ىذا المعنى ىك المقصكد مف عيد الجاىمية

عىؿ عفكى أىؿ القتيؿ عف أخذ الدية صدقة منيـ ترغيبان في .كفآف في الدـ كزادكا في دية سادتيـ كجى

 3.العفك

 ثالثا: إشعار لألسرة لتقوم بواجبيا تجاه من ينتمون إلييا

نب كمف حكمتو أف كجبت عمى العاقمة في قتؿ الخطأ، بإجماع العمماء، لككف القاتؿ لـ يذ   

فيشؽ عميو أف يحمؿ ىذه الدية الباىظة، فناسب أف يقكـ بذلؾ مف بينو كبينيـ المعاكنة 

كلعؿ ذلؾ مف أسباب منعيـ لمف  كالمناصرة كالمساعدة عمى تحصيؿ المصالح ككؼ المفاسد

                                                           

 .500ص ،العقوبة،أبك زىرة 1

، 17ط ،735ص2، جفي ظالل القرآن ،ىػ(1385سيد قطب، سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي )المتكفى:  2

 ىػ. 1412  بيركت، ،دار الشركؽ
 .كف.تكنسدار سحن، 162ص 5، جالتحرير والتنويرابف عاشكر،الطاىر:  3
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كيخؼ عنيـ بسبب تكزيعو عمييـ بقدر أحكاليـ كطاقتيـ،  يعقمكف عنو مف القتؿ حذرنا مف تحميميـ

 1.ضا بتأجيميا عمييـ ثالث سنيفكخففت أي

: إنما يقصر في االحتراز لقكة فيو؛ ْلف الغالب أف اإلنساف إنما ال يحترز في 2يقكؿ الزيمعي
أفعالو إذا كاف قكيا فكأنو ال يبالي بأحد كتمؾ القكة تحصؿ بأنصاره غالبا كىـ أخطئكا بنصرتيـ 

كقكلو كؿ  ،فكانكا أكلى بالضـ إليو لو؛ ْلنيا سبب لإلقداـ عمى التعدم فقصركا بيا عف حفظو
دية كجبت بنفس القتؿ يحترز بو عما ينقمب ماال بالصمح أك بالشبية؛ ْلف الفعؿ العمد يكجب 

 3العقكبة فال يستحؽ التخفيؼ فال تتحمؿ عنو العاقمة.

 رابعا: احترام لمنفس اإلنسانية

ك تطبيؽ لقاعدة "ال ييدر دـ ف تشريع الدية في حالة الخطأ أك شبو العمد ىإكمف ناحية أخرل 
في اإلسالـ" فإذا أكجب اإلسالـ رفع الخطأ عف المخط، استثناء ْلنو معذكر أك استبعاد 

 4القصاص في شبو العمد لعدـ المماثمة فإنو البد مف احتراـ النفس اآلدمية كعدـ إىدارىا.

 

 

                                                           

، تحقيؽ عبد 192ص1ج ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانلسعدم، عبدالرحمف بف ناصر : ا 1

 .ـ 2000-ىػ 1420 مؤسسة الرسالة الرحمف بف معال المكيحؽ
ىػ  705ىك عثماف بف عمي بف محجف بف يكنس، أبك عمر، فخر الديف، الزيمعي، فقيو حنفي، قدـ القاىرة سنة  2

 2ييا قاؿ صاحب الجكاىر المضية: قدـ القاىرة فنشر الفقو كانتفع الناس بو. الدرر الكامنة فأفتى كدرس كتكفي ف

 /446 
ٍمًبيِّ المؤلؼ:  اتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيمعي، عثماف بف عمي بف محجف فخر الديف :  3 كحاشية الشِّ

ىػ( الحاشية: شياب الديف أحمد  743ى: عثماف بف عمي بف محجف البارعي، فخر الديف الزيمعي الحنفي )المتكف

ٍمًبي  )المتكفى:   -ىػ( المطبعة الكبرل اْلميرية  1021بف محمد بف أحمد بف يكنس بف إسماعيؿ بف يكنس الشِّ

 .177/6ىػ.ص 1313، 1بكالؽ، القاىرة الطبعة: ط
 . 15، ص2ط الدية في الشريعة اإلسالميةبينسي، أحمد فتحي: " 4
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 خامسا:تطيير الجاني من الذنوب

فالعقكبات مطيرة لمذنكب في الدنيا، ،بفعؿ الجريمة تطيير المجـر مف الذنكب التي حصمت   

تعتبر بالنسبة لممسمـ جكابر لسقكط عقكبتيا في اآلخرة، إذا استكفيت في الدنيا، كفي الكافر ك 

زكاجر، فإذا نفذت العقكبة عمى المسمـ في الدنيا، فذلؾ يقيو عذاب اآلخرة، فيككف اليدؼ منيا 

كنا مع رسكؿ ا »ة بػف الصػامت رضػي ا عنو قاؿ: لمحديث الصػحيح عػف عبػاد 1مزدكجان،

صٌمى ا عميو كسمـ في مجمس، فقاؿ: تبايعكني عمى أال تشرككا با شيئان، كال تزنكا، كال تسرقكا، 

كال تقتمكا النفس التي حـر ا إال بالحؽ، فمف كفَّى منكـ فأجره عمى ا، كمف أصاب شيئآن مف 

فارة لو، كمف أصاب شيئان مف ذلؾ، فستره ا عميو فأمره إلى ا: إف شاء ذلؾ، فعكقب بو فيك ك

ف شاء عذبو  2«.عفا عنو، كا 

 سادسا: عقكبة الدية رحمة باْلمة كالجاني عمى حد سكاء

إف العقكبة في ظاىرىا العذاب بمف نزلت عميو إال أنيا رحمة بالناس أجمعيف، فيػي رحمػة 

كاالضطراب كرحمة بالجناة كالمفسديف فيي تردعيـ .,كليس  بالمجتمع مف أف يتعرض لمفساد

رحمة بيـ فالرفؽ بيـ يعني عدـ الرحمة بالمجتمع كاالنتقاـ منو فأكلى أف نرحـ  ىك الرفؽ باْلشرار

 3المجتمع كمػو  مف أف نرحـ ىؤالء الفئة الضالة عف سكاء السبيؿ.

 

                                                           
 .7/5531سالمي كأدلتو.الزحيمي:الفقو اال 1
 .4.8/285.مه13، كتاب الحدكد، باب الحدكد كٌفارة، رقـ الحديث: صحيح البخاريالبخارم 2
 . 48ػ صلعقوبةأبك زىرة، محمد:  ا3
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 التي تؤخذ منيا الدية" "األصنافمذاىب الفقياء في األصول :  الثانيالفصل 

 كفيو أربعة مباحث:

 اْلصؿ لغة كاصطالحا اْلكؿ :المبحث   

 ةصكؿ الديأ: اختالؼ الفقياء في  المبحث الثاني  

 مف كؿ نكع كمقاديرىا يةالد أصناؼ : أكصاؼ المبحث الثالث  

   يةالمترتبة عمى تعدد أصكؿ الد اآلثار:  المبحث الرابع  
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 :المبحث األول

 األصل لغة واصطالحا 

  : تعريؼ اْلصؿ لغة المطمب اْلكؿ

اْلصؿ لغة : أسفؿ الشيء كىك ما يبنى عميو غيره كمنو: أصؿ الجبؿ، كأصؿ الجدار، كأصؿ   

رىةو طىيِّبىةو أىٍصمييىا ثىا ﴿ :- تعالى -قاؿ  ،الشجرة رىبى المَّوي مىثىالن كىًممىةن طىيِّبىةن كىشىجى ـٍ تىرى كىٍيؼى ضى ًبته أىلى

فىٍرعييىا ًفي السَّمىاءً   1،﴾ كى

 .2كاْلصكؿ جمع أصؿ .لذا أبك اإلنساف كجد ه يسمى أصالن؛ ْلنو يتفرَّع منو أكالده 

ىا أساس دأح :" اليمزة كالصاد كالالـ ثالثة أصكؿ يتباعد بعضيا مف بعض،3قاؿ ابف فارس 

 .4الشيء

 

 

 

                                                           
 24اْلية  ،سكرة إبراىيـ 1

 .11/16: ابف منظكر : لساف العرب. 2

كقرأ عميو البديع اليمذاني  ،المغة كاْلدبأحمد بف فارس بف زكريا القزكيني الرازم، أبك الحسيف، مف أئمة  3

أصمو مف قزكيف، كأقاـ مدة في ىمذاف، ثـ انتقؿ إلى الرم فتكفي ، كالصاحب ابف عباد كغيرىما مف أعياف البياف

لييا نسبتو  .1/433اْلعالـ الزركمي: .فييا، كا 
 .1/110، .معجم مقاييس المغةابف فارس،  4
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 :المطمب الثاني 

 في االصطالح: األصل 

  عدة معاف منيا :ى يطمؽ اْلصؿ عم

اْلصؿ بمعنى الدليؿ: تقكؿ: أصؿ ىذه المسألة الكتاب كالسنة، أم دليميا، كاْلصؿ في  .1

، أم دليميا. كىذا المعنى عند 1كىأىًقيميكا الصَّالةى كجكب الصالة قكؿ ا تعالى: 

 الفقياء فأصكؿ الفقو إذان )أدلتو (. 

عدة المناسبة المنطبقة عمى الجزئيات، كعمى الراجح بالنسبة لممرجكح، كعمى القانكف كالقا .2

الدليؿ بالنسبة لممدلكؿ، كعمى ما ينبني عميو غيره، كعمى المحتاج إليو، كعمى ماىك 

   .اْلكلى

القاعدة الكمية أك المستمرة: كقكليـ: إباحة الميتة لممضطر عمى خالؼ اْلصؿ، أم   .3

 عمى خالؼ القاعدة المستمرة. 

 2.الكمية العامة المعتمدة، كحقيقة أصؿ الشيء ما كاف عميو معتمدهفاْلصكؿ إذف ىي القكاعد 

 

 

                                                           

 .110( سكرة البقرة، اْلية 1)

منيه  .133الفركؽ المغكية ْلبي ىالؿ العسكرم: ص: .10/  9؛ الوجيز في أصول الفقواف، عبدالكريـ: زيد 2

 . 7/168الكميات ْلبي البقاء الكفكم: .. جكدت الركابي79البحث اْلدبي عند العرب،  ص:
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 المبحث الثاني:

 ةاختالف الفقياء في أصول الدي 

اىتـ الفقياء بأصكؿ الدية اىتماما بالغا لما يترتب عمييا مف أحكاـ كالتزامات مالية كغيرىا      

كيترتب عمى ىذا  2في غيرىا.كاختمفكا ، عمى أف اإلبؿ أصؿ في الديات 1كقد اتفؽ الفقياء

 إذا تـ التعكيضالدية فإنو دفع أصؿ في  الذىب كالفضةأف  تـ اعتبارإذا  الخالؼ آثار منيا أنو 

يطالب الجاني بالمبمغ  ك ،كرخصيما النقديفبالعمالت الحالية فإف مقادير الدية تتغير بغالء 

ف ك ة، أك بما يعادلو مف العمالت الحالي المطمكب منيما كقت الدفع اْلصؿ في الدية  تـ اعتبارا 

 قيمتيا كقت الدفع. أدل،يادفعأراد  عميو فإف مطالب بمائة مف اإلبؿ كىي ديف  اإلبؿ فإف الجاني

 عمى النحك التالي:كتفصيؿ خالؼ الفقياء 

 المطمب األول : أن اإلبل أصل وحيد لمديات

 :أصؿ كحيد لمدياتاإلبؿ أف  4كركاية في مذىب الحنابمة 3لمشافعي في الجديد ذىب

ف أراد الجاني دفع العكض عف اإلبؿ مع كجكدىا لـ يجبر الكلي عمى  :في الميذب 1قاؿ النككم كا 

ف أراد الكلي أخذ العكض عف اإلبؿ مع كجكدىا لـ يجبر الجاني عمى دفعو، ْلف ما  قبكلو، كا 
                                                           

ابف  ية.جدة /السعكد مكتبة اإلرشاد .. 419ص20، جالمجموع شرح الميذب:  إبراىيـ بف عمي ،الشيرازم 1

 ىػ.1408، بيركت، المكتب اإلسالمي 71ص4، ج5، طالكافيقدامة،

،مصر، 817ص2،ج2، طموسوعة مسائل الجميور في الفقو اإلسالميساعي، محمد نعيـ محمد ىاني:  2

 ـ.  2007 -ىػ  1428 ،دار السالـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة

 .55/ 4. مغني المحتاج:  الشربينى 3

 .71ص4ج، ، الكافي: ةابف قدام 4
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جكده كذكات ضمف لحؽ اآلدمي ببدؿ لـ يجز اإلجبار فيو عمى دفع العكض كال عمى أخذه مع ك 

ف تراضيا عمى العكض جاز؛ ْلنو بدؿ متمؼ فجاز أخذ العكض فيو بالتراضي كالبدؿ  اْلمثاؿ، كا 

 .2"في سائر المتمفات

كعميو فمف كجبت عميو الدية كجب تسميميا مف اإلبؿ، كأييما أراد العدكؿ إلى : " 3قاؿ ابف قدامة

 .4"ثمياتغيرىا فمآلخر منعو، ْلف الحؽ متعيف فييا كالمثؿ في الم

فالحاصؿ: أف اْلصؿ في تقدير الديات شرعنا اإلبؿ، كال يعني ىذا أنيا تتعيف فال تؤخذ قيمتيا 

تقديرىا بغير  مما يناسبيا مقدَّرة بقيمة اإلبؿ كما كرد في -في كؿ بمد  -مف غير اإلبؿ، بؿ تؤخذ 

ال، كيدؿ  عمى ذلؾ  أك ، كالخالؼ إنما ىك في ككنيا أصؿذلؾ إنما ىك عمى سبيؿ التقكيـ باإلبؿ

                                                                                                                                                                      

ىك يحيى بف شرؼ بف مرم بف حسف، النككم )أك النكاكم( أبك زكريا، محيي الديف. مف أىؿ نكل مف قرل  1

حكراف جنكبي دمشؽ. عالمة في الفقو الشافعي كالحديث كالمغة، تعمـ في دمشؽ كأقاـ بيا زمنا. طبقات الشافعية 

5  /165 

 .3/212.المجموع شرح الميذبالشيرازم:  2

ىك عبد ا بف أحمد بف محمد بف قدامة. مف أىؿ جماعيؿ مف قرل نابمس بفمسطيف.  ىػ( 620 -ابف قدامة ) 3

خرج مف بمده صغيرا مع عمو عندما ابتميت بالصميبييف كاستقر بدمشؽ كاشترؾ مع صالح الديف في محاربة 

كقاؿ عز الديف بف عبد السالـ ))ما .ؽالصميبييف. رحؿ في طمب العمـ إلى بغداد أربع سنيف ثـ عاد إلى دمش

 )) .ابف طابت نفسي باإلفتاء حتى صار عندم نسخة مف المغني لممكفؽ كنسخة مف المحمى البف حـز

 .146 - 133.ذيؿ طبقات الحنابمة البف رجب ص رجب:

 .75/ 4الكافي في فقو ابف حنبؿ ابف قدامة،  4
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أثر عمر فإف إيجابو ليذه المذككرات عمى سبيؿ التقكيـ لغالء اإلبؿ، كلك كانت أصكالن بنفسيا لـ 

 1يكف إيجابيا تقكيمنا لإلبؿ، كال كاف لغالء اإلبؿ أثر في ذلؾ.

 أدلتيمالفرع الثاني: 

مىا كىافى ًلميٍؤًمفو أىٍف يىٍقتيؿى ميٍؤًمننا ًإال )قكلو تعالى : - طىأن  كى مىفٍ  خى طىأن  كى قىبىةو  قىتىؿى ميٍؤًمننا خى فىتىٍحًريري رى

مَّمىةه ًإلىى أىٍىًموً  ًديىةه ميسى دَّقيكا ًإال ميٍؤًمنىةو كى  . 2(أىٍف يىصَّ

: حكـ ا تبارؾ كتعالى في تنزيؿ كتابو أف عمى قاتؿ المؤمف دية مسممة إلى أىمو  قاؿ الشافعي

ك سمـ كـ الدية فكاف نقؿ عدد مف أىؿ العمـ عف عدد ال  كأباف عمى لساف نبيو صمى ا عميو

تنازع بينيـ أف رسكؿ ا صمى ا عميو ك سمـ قضى بدية المسمـ مائة مف اإلبؿ فكاف ىذا أقكل 

 3. مف نقؿ الخاصة كقد ركل مف طريؽ الخاصة كبو نأخذ ففي المسمـ يقتؿ خطأ مائة مف اإلبؿ

ٍزـ، )كفي النٍَّفًس مائةه ًمفى اإًلًبًؿ(ًلعىٍمرك بًف  ًكتىاًب النًبيِّ  -  .4حى

ٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو  - دًِّه أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  1عٍف عى طىأن فىًديىتيوي ًمٍف  عىٍف أىًبيًو عىٍف جى ٍف قيًتؿى خى قىاؿى مى

اضو  ثيكفى ًبٍنتى مىخى ًبًؿ ثىالى ثيكفى ًبٍنتى لىبيكفو  2اإٍلً ثىالى ثيكفى ًحقَّةن  3كى ثىالى كىافى كىعىشى 4كى رىةه بىًني لىبيكفو كى

                                                           

المكتبة ،235ص4،ج4، طدلتو وتوضيح مذاىب األئمةصحيح فقو السنة وأكماؿ السيد سالـ:  أبك مالؾ، 1

 .2003سنة النشر:   التكفيقية

 92النساء :سكرة  2

 .134ص6، جاألمالشافعي،  3

باب ذكر االختالؼ عمى خالد الحذاء، حديث رقـ  33/34كتاب القسامة،  45 : سنف النسائي.النسائي 4

 .3/298اإللباني،صحيح سنف النسائي  . حسنو اإلماـ496، حسف، ط بيت اْلفكار الدكلية، ص4801
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مىى  رىسيكؿي المًَّو  مييىا عى ييقىكِّ ًرًؽ كى ٍدلىيىا ًمٍف اٍلكى مىى أىٍىًؿ اٍلقيرىل أىٍربىعى ًمائىًة ًدينىارو أىٍك عى مييىا عى ييقىكِّ

مىى نىحٍ  ذىا ىىانىٍت نىقىصى ًمٍف ثىمىًنيىا عى نىيىا كىاً  فىعى ثىمى مىٍت رى ًبًؿ ًإذىا غى اًف اإٍلً اًف مىا كىافى فىبىمىغى أىٍزمى ًك الزَّمى

ٍيًد رىسيكًؿ المًَّو  مىى عى تييىا عى ٍدلىيىا  ًقيمى ا بىٍيفى اٍْلىٍربىًع ًمائىًة ًدينىارو ًإلىى ثىمىاًف ًمائىًة ًدينىارو أىٍك عى مى

ى رىسيكؿي المًَّو  قىضى ًؼ ًدٍرىىـو كى اًنيىةي آالى ًرًؽ ثىمى ٍقميوي  ًمٍف اٍلكى مىى أىٍىًؿ أىفَّ مىٍف كىافى عى ًفي اٍلبىقىًر عى

مىى أىٍىًؿ الشَّاًء أىٍلفىٍي شىاةو( ٍقميوي ًفي الشَّاًء عى مىٍف كىافى عى  5.اٍلبىقىًر ًمائىتىٍي بىقىرىةو كى

اًب النًَّبيِّ  6ما ركم عىٍف عيٍقبىةى ٍبًف أىٍكسو  - ؿو ًمٍف أىٍصحى طىبى النًَّبي   عىٍف رىجي : خى يىٍكـى  قىاؿى

ًبؿً فىٍتًح مىكَّةى فى  ًر ًمائىةه ًمٍف اإٍلً جى ا كىاٍلحى طىًإ ًشٍبًو اٍلعىٍمًد ًبالسٍَّكًط كىاٍلعىصى فَّ قىًتيؿى اٍلخى  .1قىاؿى أىالى كىاً 

                                                                                                                                                                      

ىك عمرك بف شعيب بف محمد بف عبد ا بف عمرك بف العاص، أبك إبراىيـ، السيمي القرشي. أحد عمماء  1

زمانو. ركل عف أبيو، كطاكس، كسميماف بف يسار، كالربيع بف معكذ الصحابية كغيرىـ. كعنو عطاء، كعمرك بف 

يحيى بف سعيد كغيرىـ. ككثقو ابف معيف، كابف راىكيو، كصالح جزرة. كقاؿ دينار، كىما أكبر منو، كالزىرم ك 

/  8اْلكزاعي: ما رأيت قرشيا أكمؿ مف عمرك بف شعيب. ككاف يسكف مكة كتكفي بالطائؼ. تيذيب التيذيب 

48 
:مف اإلبؿ أتمت سنة، كدخمت في الثانية.  قمعو جي، معجـ لغة الفقياء، ص 2 اضو  ، 91ًبٍنتى مىخى
: مف اإلبؿ أتمت سنتيف، كدخمت في الثالثة. قمعو جي، معجـ لغة الفقياء، صًبنٍ  3  ،91تى لىبيكفو
 .162ص،ًحقَّةن: مف اإلبؿ أتمت ثالثة سنيف، كدخمت في الرابعة. قمعو جي، معجـ لغة الفقياء، 4
اْلفكار ، ط بيت  4542باب الدية كـ ىي، حديث رقـ  16كتاب الديات،  38أبك داكد: سنف أبي داكد،  5

 .497الدكلية، ص

عقبة" بف أكس كيقاؿ يعقكب بف أكس السدكسي البصرم قاؿ العجمي بصرم تابعي ثقة كقاؿ بف سعد كاف ثقة  6
قميؿ الحديث كذكره بف حباف في الثقات أخرجكا لو ىذا الحديث الكاحد كاختمؼ فيو عمى القاسـ بف ربيعة قمت 

 .ككقع عند بف أبي خيثمة عف يعقكب بف أكس رجؿ مف الصحابةزعـ خميفة بف خياط أف عقبة كيعقكب إخكاف 
الطبعة: . الناشر: مطبعة دائرة المعارؼ النظامية، اليند. تيذيب التيذيب:أبك الفضؿ أحمد بف عمي  ،العسقالني

 .7/237 .12عدد اْلجزاء: .ىػ1326الطبعة اْلكلى، 
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كعف عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده: )أف عمر قاـ خطيبان فقاؿ: أال إف اإلبؿ قد  -

ـ عمى أىؿ الذىب ألؼ دينار، كعمى أىؿ الكىًرؽ اثني عشر ألفان  ، كعمى أىؿ غمت، فقكَّ

مىؿ مائتي حمة(   2 .البقر مائتي بقرة، كعمى أىؿ الشاة ألفي شاة، كعمى أىؿ الحي

ككجو الداللة مف عمـك ىذه اْلدلة أٌف تحديد الدية باإلبؿ دليؿ عمى أنيا أصؿ في الديات، 

 3.، مما يدؿ عمى أنيا أصؿ في الديات دكف غيرىاكأف التغميظ كالتخفيؼ خاص باإلبؿ

 )اإلبل والذىب والفضة(. : أن أصول الديات ثالثة ال غير ثانيالمطمب ال

  الفرع اْلكؿ:القائمكف بو

فيقكلكف أف أصكؿ الدية أم ما  6كالشافعية في القديـ 5كأبك حنيفة 4المالكية  قاؿ بو ىذا الرأم   

تقضى منو الدية مف اْلمكاؿ ثالثة أجناس: اإلبؿ كالذىب كالفضة . ك لمجاني الخيار بيف 

 اْلمكاؿ الثالثة حتى مع كجكد البديؿ. 

                                                                                                                                                                      
، 4794االختالؼ عمى خالد الحذاء، حديث رقـ باب ذكر  33/34كتاب القسامة،  45سنف النسائي. :النسائي 1

 2198صححو اْللباني في اإلركاء:  .496صحيح بما قبمو، ط بيت اْلفكار الدكلية، ص

 حديث حسف . .88ص 8(.ج15950حديث رقـ) .البييقي الكبرل.باب أعكاز اإلبؿ أخرجو البييقي: سنف 2

 .7/305 (.2274حديث رقـ) إركاء الغميؿ. اْللباني:
 12/7ف قدامة، المغني،اب 3
-1415، دار الفكر، 186ص2، جالفواكو الدواني عمى رسالة ابن أبي زيد القيروانيالنفراكم، شياب الديف: 4

1995 
 157ص 2جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،  الزيمعي،5

 .  261ص 9.جروضة الطالبينالنككم : 6
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بخالؼ  ،كدينار الٌسرقة كالٌنكاح ،المالكٌي : صرؼ دينار الٌدية اثنا عشر درىمان  1قاؿ الٌنفراكمٌ 

 2.. كأٌما دينار الٌصرؼ فال ينضبط ،دينار الجزية كالٌزكاة فصرفو عشرة دراىـ

كالدراىـ كالدنانير بدؿ عنيا  -فكىي دىيٍ –فمك كاف اْلصؿ في الدية اإلبؿ  : )3كقاؿ السرخسي

كسائر -بالقيمة–كاف ىذا دينان بديف كنسيئةن بنسيئة، كذلؾ حراـ شرعان، يكضحو أف اآلدمي 

الحيكانات، كاْلصؿ في القيمة: الدراىـ كالدنانير؛ إال أف القضاء باإلبؿ كاف بطريؽ التيسير 

، كْلنيـ كانكا يستكفكف الدية عمى عمييـ؛ ْلنيـ كانكا أرباب اإلبؿ ككانت النقكد تتعسر منيـ

                                                           
اكم، نسبة إلى مدينة نفرة مف أعماؿ أفريقية، المالكي فقيو ىك أحمد بف غنيـ بف سالـ بف مينا أبك العباس النفر  1

. قرأ عمى الشياب المقانياْلزىرم، مشارؾ في بعض  ، كتفقو بيما كأخذ الحديث عنيما كعف يحيى الشاكم العمـك

كعبد المعطي البصير كعبد السالـ المقاني كغيرىـ. عنو: أبك العباس أحمد بف مصطفى الصباغ كغيره. انتيت 

شجرة النكر الزكية في طبقات المالكية، محمد بف محمد بف ىػ .  1126تكفي سنة الرياسة في المذىب.  إليو

، عمؽ عميو: عبد المجيد خيالي، دار الكتب 1،ط318ىػ(ص1360عمر بف عمي ابف سالـ مخمكؼ )المتكفى: 

 العممية، لبناف

 ـ 2003 -ىػ  1424

، 2ط ،:ىػ 1427 - 1404 الككيت -كالشئكف اإلسالمية  كزارة اْلكقاؼالمكسكعة الفقيية الككيتية   2

 .57. ص21ج-دارالسالسؿ 

ىك محمد بف أحمد بف أبي سيؿ؛ أبك بكر؛ السرخسي مف أىؿ )سرخس( بمدة في خراساف. كيمقب بشمس  3

يره. اْلئمة، إماـ في فقو الحنفية، كعالمة حجة متكمما ناظرا أصكليا مجتيدا في المسائؿ. أخذ عف الحمكاني كغ

سجف في جب بسبب نصحو لبعض اْلمراء، كأممى كثيرا مف كتبو عمى أصحابو كىك في السجف، أمالىا مف 

 .158الفكائد البيية ص ىػ.َ٪َُتكفي سنة حفظو.
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أظير الكجكه ليندفع بيا بعض الشر عنيـ، كذلؾ في اإلبؿ أظير منو في النقكد؛ بخالؼ القياس 

 .1بيذا المعنى، كلكف ال يسقط بيا ما ىك اْلصؿ في قيمة المتمفات كىك النقديف

 أدلتيمالفرع الثاني: 

ٍف ًعٍكًرمىةى  - عى
ٍف اٍبًف عىبَّاسو أىفَّ رى  2 عىؿى النًَّبي  عى )ًديىتىوي اٍثنىٍي  جيالن ًمٍف بىًني عىًدمٍّ قيًتؿى فىجى

 .3عىشىرى أىٍلفنا(

: إلى أىؿ اليمف، كفيو:  الذم بعث بو عمرك بفركاية لكتاب النبي  - أف في النفس »حـز

 .4«المؤمنة مائة مف اإلبؿ، كعمى أىؿ الذىب ألؼ دينار

ـ عمى أىؿ الذىب » قاـ خطيبنا فقاؿ: رضي ا عنو أف عمر - أال أف اإلبؿ قد غمت، فتقكَّ

ألؼ دينار، كعمى أىؿ الكرؽ اثنى عشر ألفنا، كعمى أىؿ البقر مائتي بقرة، كعمى أىؿ 

مَّة مؿ مائتي حي   1.« الشاء ألفي شاة، كعمى أىؿ الحي

                                                           
 .26/76السرخسي، المبسكط.  1
تابعي ىك عكرمة بف عبد ا مكلى عبد ا بف عباس. كقيؿ لـ يزؿ عبدا حتى مات ابف عباس كأعتؽ بعده.  2

مفسر محدث. أمره ابف عباس بإفتاء الناس. أتى نجدة الحركرم كأخذ عنو رأم الخكارج، كنشره بإفريقية. ثـ عاد 

إلى المدينة. فطمبو أميرىا، فاختفى حتى مات. كاتيمو ابف عمر كغيره بالكذب عمى ابف عباس. كردكا عميو كثيرا 

 43/  5مف فتاكاه. ككثقو آخركف. اْلعالـ لمزركمي 
، كضعفو اْللباني، إركاء 497ص 4546، سنف أبي داكد،كتاب الديات، باب الدية كـ ىي؟ رقـابك داكد 3

 .7/304الغميؿ
 .34سبؽ تخريجو ص 4
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فيدؿ فعؿ سيدنا عمر بف الخطاب رضي ا عنو أف الذىب كالفضة أصؿ في الديات، كمف 

مما يدؿ عمى أف الذىب  فتقـك عمى أىؿ الذىب.  نو قاؿ "قٌكـ الدية"أمف خالؿ ما سبؽ  الكاضح

 .كالفضة بدؿ عف اإلبؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                      

.حديث حسف 88ص 8(.ج15950أخرجو البييقي: سنف البييقي الكبرل.باب أعكاز اإلبؿ .حديث رقـ) 1

 .7/305(.2274إركاء الغميؿ.حديث رقـ).اْللباني:
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 الثالث : المطمب

 (.والبقر والغنم فضةاإلبل والذىب والوىي) أن أصول الديات خمسة

كقاؿ  .4ء المدينة السبعةكفقيا 3كطاككس 2قكؿ عمر كعطاء ىك، ك 1الحنابمة ىـ الرأمبيذا القائمكف 

القاضي: ال يختمؼ المذىب أف أصكؿ الدية اإلبؿ كالذىب كالكرؽ كالبقر كالغنـ؛ فيذه خمسة ال 

 .5يختمؼ المذىب فييا

اإلبؿ خاصة كال ينتقؿ إلى غيرىا إال عند كىناؾ رأم آخر في المذىب يرل أف اْلصؿ ىك     

  .6يف ابف قدامة في الكافيكقد أشار إلى ىذيف القكل ،اإلعكاز أك التراضي

                                                           
 .75/ 4الكافي في فقو ابف حنبؿ  ف قدامو،اب 1
أبك محمد عطاء بف أبي رباح أسمـ بف صفكاف ىك فقيو ك عالـ حديث،كىك مف أىـ الفقياء كالتابعيف في القرف  2

ـ.الذىبي:سير أعالـ 732ـ كتكفي سنة 653اْلكؿ كالثاني اليجرم،كىك مف أصكؿ نكبية كلد سنة 
 .79النبالء.ص

كس بف كيساف اليماني فقيو كراكم حديث كتابعي مف كبار فقياء التابعيف. كاف مف أبك عبد الرحمف طاك  3
ـ.  ٨ِ٧: الكفاة .خكاص أصحاب ابف عباس، كعيرؼ بتقشفو في العيش، كجرأتو في كعظ الخمفاء كالكالة

  .4/39الء. الذىبي:سير أعالـ النب
لفقياء السبعة " : عبارة يطمقيا الفقياء عمى سبعة مف التابعيف ، كانكا متعاصريف بالمدينة ، كىـ: سعيد بف ا 4

المسيب ، كعركة بف الزبير، كالقاسـ بف محمد بف أبي بكر الصديؽ ، كعبيد ا بف عتبة بف مسعكد ، كخارجة 
في السابع : فقيؿ ىك أبك سممة بف عبد الرحمف بف عكؼ ، كىك كاختمؼ . بف زيد بف ثابت ، كسميماف بف يسار

قكؿ اْلكثر، كقيؿ ىك سالـ بف عبد ا بف عمر بف الخطاب ، كقيؿ ىك أبك بكر بف عبد الرحمف بف الحارث بف 
. المحقؽ: عبد 305ابف الصالح،عثماف بف عبد الرحمف: معرفة أنكاع عمـك الحديث. ص   "ىشاـ المخزكمي

 ـ. 2002ىػ /  1423. سنة النشر: 1ماىر ياسيف الفحؿ . الناشر: دار الكتب العممية. ط -يميـ المطيؼ ال

 . 367/  8ابف قدامة: المغني.   5
 .75/ 4الكافي في فقو ابف حنبؿ ابف قدامة:  6

https://www.google.ps/search?safe=strict&dcr=0&q=%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3+%D8%A8%D9%86+%D9%83%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SDEqryrRks9OttIvSM0vyEnVT0lNTk0sTk2JL0gtKs7Ps0rJTE0BABGlQiYuAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwid0qPqhrvXAhVB-6QKHdNqBDoQ6BMIiAEoADAO
https://www.google.ps/search?safe=strict&dcr=0&q=%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3+%D8%A8%D9%86+%D9%83%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SDEqryrRks9OttIvSM0vyEnVT0lNTk0sTk2JL0gtKs7Ps0rJTE0BABGlQiYuAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwid0qPqhrvXAhVB-6QKHdNqBDoQ6BMIiAEoADAO
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 أدلتيمالفرع الثاني: 

ًف ًكتىابنا ًفيًو اٍلفىرىاًئضي كىالس نىفي كىالدِّيىاتي  : أىفَّ رىسيكؿى المًَّو 1حديث عمرك بف حـز كىتىبى ًإلىى أىٍىًؿ اٍليىمى

مىى أىٍىًؿ اٍليىمىًف ىىًذًه نيسٍ  ٍزـو فىقيًرئىٍت عى ٍمًرك ٍبًف حى بىعىثى ًبًو مىعى عى مَّدو النًَّبيِّ كى تييىا ًمٍف ميحى ًإلىى )...(  خى

.) مىى أىٍىًؿ الذَّىىًب أىٍلؼي ًدينىارو ًبًؿ )...( كىعى  2أىمَّا بىٍعدي: كىأىفَّ ًفي النٍَّفًس الدِّيىةى ًمائىةن ًمٍف اإٍلً

عىؿى النًَّبي    3وي اٍثنىٍي عىشىرى أىٍلفنا()ًديىتى  ما ركم عف ابف عباس أىفَّ رىجيالن ًمٍف بىًني عىًدمٍّ قيًتؿى فىجى

بىاحو  عىٍف عىطىاًء ٍبًف أىًبي رى
ًبًؿ  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  4 ًبًؿ ًمائىةن ًمٍف اإٍلً مىى أىٍىًؿ اإٍلً ى ًفي الدِّيىًة عى ) قىضى

مىى أىٍىًؿ الشَّاًء أىٍلفىٍي شىاةو( مىى أىٍىًؿ اٍلبىقىًر ًمائىتىٍي بىقىرىةو كىعى  .1كىعى

                                                           
ىك عمرك بف حـز بف زيد بف لكذاف، أبك الضحاؾ، اْلنصارم. مف الصحابة، شيد الخندؽ كما بعدىا.  1

ممو النبي صمى ا عميو كسمـ عمى نجراف، ككتب لو عيدا مطكال، فيو تكجيو كتشريع. ركل عف النبي كاستع

صمى ا عميو كسمـ. كعنو ابنو محمد كامرأتو سكدة بنت حارثة، كابف ابنو أبك بكر بف محمد، كزياد بف نعيـ 

ثقات أنو كمـ معاكية في أمر بيعتو الحضرمي، كالنضر بف عبد ا، كغيرىـ. في مسند أبي يعمى بسند رجالو 

 ،20/  8ليزيد بكالـ قكم. تيذيب التيذيب 
. تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة، المجتبى من السنن = السنن الصغرى لمنسائيالنسائي، أحمد بف شعيب :  2

 -. قاؿ اْللباني: صحيح لغيره 57ص  8ـ.ج1986 – 1406حمب.  –، مكتب المطبكعات اإلسالمية2ط

 (.122« )اءاإلرك »
، كضعفو اْللباني، إركاء 497ص 4546، سنف أبي داكد،كتاب الديات، باب الدية كـ ىي؟ رقـابك داكد 3

 .7/304الغميؿ

ىك عطاء بف أسمـ أبي رباح. يكنى أبا محمد. مف خيار التابعيف. مف مكلدم الجند  ىػ( 114عطاء )ػ  4

ممف أخذ عنو اْلكزاعي كأبك حنيفة رضي ا عنيـ )باليمف( كاف أسكد مفمفؿ الشعر. معدكد في المكييف. 

 .92/  1تذكرة الحفاظ ابف عثماف:  .جميعا. ككاف مفتي مكة. مات بمكة
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 (2اإلبل والذىب والفضة والبقر والغنم والحمل)وىي أصول الديات ستة القول الرابع: أن

)أصكؿ الدية ستة أجناس: اإلبؿ كالذىب  فقالكا :كزاد عمييا أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية الحمؿ،

 فتككف أصكؿ الدية ستة أجناس.  ،3كالفضة كالبقر كالغنـ كالحمؿ(

عمر قاـ خطيبا فقاؿ: أال إف اإلبؿ قد  ركل عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده، أف أدلتيـ: 

ففرضيا عمى أىؿ الذىب ألؼ دينار كعمى أىؿ الكرؽ اثني عشر ألفا كعمى أىؿ البقر  ،غمت

 4.شاة، كعمى أىؿ الحمؿ مائتي حمة  مائتي بقرة، كعمى أىؿ الشاء ألفي

بىاحو  عىٍف عىطىاًء ٍبًف أىًبى رى
ى ًفى الدِّ  : أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  5 مىى أىٍىًؿ اإًلًبًؿ ًمائىةن ًمفى اإًلًبًؿ قىضى يىًة عى

مَّةو  مىًؿ ًمائىتىٍى حي مىى أىٍىًؿ اٍلحي مىى أىٍىًؿ الشَّاًء أىٍلفىٍى شىاةو كىعى مىى أىٍىًؿ اٍلبىقىًر ًمائىتىٍى بىقىرىةو كىعى مىى أىٍىًؿ  كىعى كىعى

مَّده. ـٍ يىٍحفىٍظوي ميحى  1اٍلقىٍمًح شىٍيئنا، لى

                                                                                                                                                                      

ج -قاؿ محمد ناصر اْللباني في   إركاء الغميؿ  .384الزيمعي:: نصب الراية في تخريه أحاديث اليداية.ص 1

 حسف. 305ص    7
زار كرداء، كال تسمى حمة حتى تككف جديدة تحؿ عند طييا، كقيؿ إنيا ثكباف لحمؿ: جمع حمَّة، كالحمة ثكباف إا 2

 .1/205انظر:أبك البقاء العكبرم: المشكؼ المعمـ ..مف جنس كاحد
 .374/ 8البحر الرائؽ   3
.حديث حسف 88ص 8(.ج15950أخرجو البييقي: سنف البييقي الكبرل.باب أعكاز اإلبؿ .حديث رقـ) 4

 .7/305(.2274ميؿ.حديث رقـ)إركاء الغ.اْللباني:
ىك عطاء بف أسمـ أبي رباح. يكنى أبا محمد. مف خيار التابعيف. مف مكلدم الجند )باليمف( كاف أسكد مفمفؿ  5

الشعر. معدكد في المكييف. سمع عائشة، كأبا ىريرة، كابف عباس، كأـ سممة، كأبا سعيد. ممف أخذ عنو اْلكزاعي 

تذكرة الحفاظ )أطراؼ  92/  1ا. ككاف مفتي مكة، مات بمكة. تذكرة الحفاظ كأبك حنيفة رضي ا عنيـ جميع

أحاديث كتاب المجركحيف البف حباف( أبك الفضؿ محمد بف طاىر بف عمي بف أحمد المقدسي الشيباني، 

 ىػ(507المعركؼ بابف القيسراني )المتكفى: 
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لدية لمنفس ستة أبداؿ، مف الذىب ألؼ دينار، كمف الكرؽ ) الفضة( اثنا : كا2قاؿ ابف الجكزم

عشر ألؼ درىـ، كمف اإلبؿ مائة، كمف البقر مائتا بقرة، كمف الغنـ ألفا شاة، كفي الحمؿ مائتا 

  3.حمة، فيذه دية الذكر الحر المسمـ، كدية الحرة المسممة عمى النصؼ مف ذلؾ

أف الضعؼ لمقكة الشرائية لمكىًرؽ كالحمؿ في حياتنا ال ينفي  يقكؿ فيو:يقول الطاىر بن عاشور 

مكا بياأف تككف أصالن، فإذا عادت فأصبحت مف  ف اْلحاديث التي تكجب كا   ػأٍنفًَّس أمكاليـ، فيقكِّ

يـ لإلبؿ في زماف التشريع،  ف قمتـ بضعفيا، كقمتـ بأنيا اْلصؿ؛ كأنيا تقكَّ الدية في غير اإلبؿ كا 

اْلصكؿ اْلخرل بالكرؽ النقدم فقد حققنا مقصكد الشارع في حفظ اْلنفس كالدماء  فعميو لك قٌكمنا

ف ك ، كصيانتيا عف اليدر ـي بيا الدية كا  اْلحاديث التي ذكرت غير اإلبؿ مف اْلصكؿ التي تيقكَّ

كاف فييا ضعؼ؛ فإف عمؿ الصحابة بيا كتمقييا مف الفقياء اْلربعة يجبر كسرىا، كيمكف التخير 

                                                                                                                                                                      

 لمنشر كالتكزيع، الرياض. ـ، دار الصميعي1994-ق1415، 1تحقيؽ: حمدم عبد المجيد السمفي، ط

/ 10. قاؿ اْللباني: ضعيؼ. انظر: صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد 3938، برقـ 137/ 12سنف أبي داكد  1

 .4543برقـ .  43

ىك عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم، أبك الفرج. نسبتو إلى محمة  ىػ( 597 - 508ابف الجكزم ) 2

قرشي يرجع نسبو إلى أبي بكر الصديؽ. مف أىؿ بغداد. حنبمي. عالمة الجكز بالبصرة، كاف بيا أحد أجداده. 

عصره في الفقو كالتاريخ كالحديث كاْلدب. اشتير بكعظو المؤثر ككاف الخميفة يحضر مجالسو، مكثر في 

 .89/  4 .اْلعالـ .الزركمي:التصنيؼ.مف تصانيفو: " تمبيس إبميس "؛ ك " الضعفاء كالمترككيف "
 .164/ 2، زاد المسير في عمم التفسير :ابف الجكزم  3
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التقكيـ، بناءن عمى مقصكد الشارع مف حفظ النفكس كصيانة الدماء مف أف تيدر، مف منيا عند 

 .1أنفسيا عند كؿ أىؿ ًمصر

  :الترجيح

الدية فإني أميؿ لترجيح القكؿ اْلكؿ  فييا اْلصكؿ التي تجببعد استعراض ادلة الفقياء في   

 لية:التا لالعتباراتالذم يرل أف اإلبؿ ىك اْلصؿ الكحيد لمدية كذلؾ 

.قكة كصحة اْلحاديث التي اعتمد عمييا أصحاب القكؿ اْلكؿ كىك أف اإلبؿ ىي اْلصؿ الكحيد 1

 لمدية.

الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ  نسب تقدير قيمة الدية الىمف المالحظ أف بعض اْلحاديث  .2

ف فقكـ مائة م،ىؿ القرل حيف كثر الماؿ كغمت اإلبؿأكقد قضى أبك بكر رضي ا عنو عمى 

لى إبك بكر كعمر رضي ا عنيما أسعارىا عمد أكلما غمت اإلبؿ كارتفعت  ،اإلبؿ بستمائة دينار

فتقكيـ اْلمكاؿ اْلخرل مرتبط في اإلبؿ في حاؿ غالئيا رفع القيمة مع بقاء اإلبؿ عمى عددىا 

  اْلصؿ في الدية. ىيعمى أف اإلبؿ  يدؿ اكىذ كرخصيا

 .لجاء فييا التغميظ  الفقط، فمك كاف غيرىا أص ؿاإلبالتغميظ في الدية جاء في  .3

لـ يقع خالؼ في تقكيـ دية اإلبؿ  أنونرل مف المالحظ أنو عند استعراض آراء الفريقيف  .4

ال لـز عدـ التغير نيفقد اختمؼ فيو مما يدؿ عمى أاْلصناؼ اْلخرل بخالؼ  ا ليست أصالن كا 

 .في تقكيميا

                                                           

، تحقيؽ: محمد الطاىر الميساكم، 516، صمقاصد الشريعة اإلسالميةابف عاشكر، محمد بف الطاىر،  1

 ـ(.2001ىػ/1421عماف، دار النفائس، )
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 –الذىب كالكرؽ كالبقر كالغنـ كالحمؿ  صكؿ الدية مفتعدد أ يمكف حمؿ اْلحاديث الكاردة في .5

 .عمى سبيؿ التقكيـ بأنيا جاءت  –فرض صحتيا عمى 

أخذىا مف غيرىا مما ذكر ما داـ عندما نقكؿ أف اإلبؿ ىي اْلصؿ في الدية ىذا ال ينفي  .6

 ، كعمى ىذا فإف الدية تؤخذ مف كؿ بمد بما يناسبيا.مساكيان لقيمة اإلبؿ

 

 حيث جاء في نص الفتكل : ،اْلردنيؾ مجمس اإلفتاء اْلعمى كقد أفتى بذل

 :الحمد ، كالصالة كالسالـ عمى سيدنا رسكؿ ا" 

كجكب الدية في اإلبؿ أك في الذىب مف مسائؿ الخالؼ المشيكرة بيف الفقياء، فذىب كثير منيـ 

ة كالمالكية كالحنابمة، إلى أنيا يجكز أف تيقدَّر بالذىب أك باإلبؿ، كما ىك معتمد مذىب الحنفي

 عمى تفصيؿ لدل كؿ مذىب.

أنيا تجب في اإلبؿ أصالن، فإف عدمت انتقؿ إلى قيمتيا  -مذىب الشافعية  -كالذم عميو مذىبنا 

 مف نقد البمد.

بأف لـ تكجد في مكضع يجب  -يقكؿ الخطيب الشربيني رحمو ا: "كلك عدمت إبؿ الدية ًحٌسان 

أم  -فالجديد الكاجب قيمتيا  -بأف كيجدت فيو بأكثر مف ثمف مثميا  -أك شرعان  -تحصيميا منو 
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كقت كجكب تسميميا، بالغة ما بمغت؛ ْلنيا بدؿ متمؼ فيرجع إلى قيمتيا عند إعكاز  -اإلبؿ 

ـ بنقد بمده الغالب؛ ْلنو أقرب مف غيره كأضبط" انتيى مف "مغني المحتاج".  1 أصمو، كتقكَّ

 

 كجاء في نص الفتكل: :17/2013/233اإلفتاء الفمسطيني رقـ كقد أفتى بيذا الرأم مجمس 

بناء عمى تكجو مجمس اإلفتاء اْلعمى إلى العدكؿ عف تقدير قيمة الدية بالذىب، إلى اعتبار  

صمى ا عميو  اإلبؿ في الدية، إذ ىي اْلصؿ المتفؽ عميو لدل جميكر العمماء، لحديث الرسكؿ

ٍبًد المًَّو ٍبًف أىبً  كسمـ ٍف أىًبيًو "أىفَّ ًفي اٍلًكتىاًب الًَّذم كىتىبىوي عف عى ٍزـو عى ٍمًرك ٍبًف حى مًَّد ٍبًف عى ي بىٍكًر ٍبًف ميحى

ٍزـو ًفي اٍلعيقيكًؿ أىفَّ ًفي النٍَّفًس ًمائىةن ًمٍف اإٍلً  مَّـى ًلعىٍمًرك ٍبًف حى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًفي رىسيكؿي المًَّو صى ًبًؿ كى

ًفي اٍلعىٍيًف اٍْلىٍنًؼ ًإذىا أي  اًئفىًة ًمٍثمييىا كى ًفي اٍلجى ًة ثيميثي الدِّيىًة كى ٍأميكمى ًفي اٍلمى ًبًؿ كى ٍدعنا ًمائىةه ًمٍف اإٍلً كًعيى جى

ًفي ًبًؿ كى ًفي كيؿِّ أيٍصبيعو ًممَّا ىينىاًلؾى عىٍشره ًمٍف اإٍلً ٍمسيكفى كى ًفي الرٍِّجًؿ خى ٍمسيكفى كى ًفي اٍليىًد خى ٍمسيكفى كى  خى

ٍمسه " )مكطأ مالؾ، ًكتىاب اٍلعيقيكًؿ، أف في النفس مائة مف اإلبؿ(، السِّفِّ خى  ًة خى ًفي اٍلميكًضحى ٍمسه كى

كبعد مراسمة جيات عدة، عمى رأسيا دكر اإلفتاء في بعض الدكؿ العربية المجاكرة لطمب 

 مساعدتيا بشأف أسعار اإلبؿ كتقدير الديات لدييا، فإف مجمس اإلفتاء اْلعمى في فمسطيف قرر

اعتماد السعر المحمي لإلبؿ في تقدير قيمة الدية بنكعييا المخففة كالمغمظة؛ ْلنو ىك اْلقؿ مف 

( بأربعة كثمانيف ألؼ دينار 84888سعر المستكرد المتيسر، كعميو، فإف قيمة الدية المخففة تقدر)

 .( بمائة ألؼ دينار أردني188888أردني، كقيمة الدية المغمظة تقدر )

                                                           
 المكقع الرسمي لمجمس اإلفتاء اْلردني. فتكل في تحديد أصكؿ الدية  1

http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2019#.WMUYoW_yuM8 
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لى ترؾ البغضاء كدعا المجمس ا لناس إلى االبتعاد عف القتؿ كمسبباتو، كالى التراحـ كالترابط، كا 

 –كالخالؼ، كأف يحكمكا الديف كأىمو في حؿ النزاعات بينيـ، خكفان مف االنزالؽ في خطيئة القتؿ 

، كما دعا أكلياء المقتكؿ إلى الرحمة بالقاتؿ كذكيو حيف يقع القتؿ خطأ، فا  -ال قدر ا 

عالى حث عمى الصفح كالعفك في سياؽ الحديث عف الدية، فقاؿ تعالى:}فىمىٍف عيًفيى لىوي ًمٍف أىًخيًو ت

ًف اٍعتىدىل بى  ـٍ كىرىٍحمىةه فىمى بِّكي كًؼ كىأىدىاء ًإلىٍيًو ًبًإٍحسىافو ذىًلؾى تىٍخًفيؼه مِّف رَّ ٍعدى ذىًلؾى فىمىوي شىٍيءه فىاتِّبىاعه ًباٍلمىٍعري

 178البقرة.عىذىابه أىًليـه {

 كا يقكؿ الحؽ كىك ييدم السبيؿ
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 المبحث الثالث:

 من كل نوع ومقاديرىا ةأوصاف الدي 

 المطمب األول: أوصاف الديات من كل نوع

 أوال : أوصاف الدية من اإلبل والبقر والغنم

ا أف تككف سميمة مف العيكب صحيحة الجسـ غير مريضة فتسممكىا ًمٍنوي تسمما شىٍرًعي   .1

ًحيحا غير مراض كىالى معيبات  1.صى

أف ال يككف فييا عيكب تنقص مف قيمتيا كمقدار أمثاليا السميمات كالخاليات مف العيكب  .2

ذا قمنا إف اإلبؿ ىي اْلصؿ خاصة فعمى مف عميو الدية تسميميا إلى مستحقيا سميمة  كا 

 2.مف العيكب كأييما أراد العدكؿ عنيا إلى غيرىا فمآلخر منعو

ا، غير مراض، كال عجاؼ، كال معيبة؛ أف ال .3  تككف ىزيمة كال عجفاء كتجب اإلبؿ صحاحن

ْلنو بدؿ متمؼ مف غير جنسو، فمـ يقبؿ فيو معيب، كقيمة الماؿ. كمتى أحضرىا عمى 

                                                           
جواىر اْلسيكطي، شمس الديف محمد بف أحمد بف عمي بف عبد الخالؽ، المنياجي اْلسيكطي ثـ القاىرم : 1

، حققيا كخرج أحاديثيا: مسعد عبد الحميد محمد 229ص 2، ج1، طالعقود ومعين القضاة والموقعين والشيود

 ـ. 1996 -ىػ  1417ف. لبنا –السعدني، دار الكتب العممية بيركت 
الشرح الكبير ابف قدامة، عبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف قدامة المقدسي الجماعيمي الحنبمي، أبك الفرج،:  2

 ، دار الكتاب العربي لمنشر كالتكزيع.510ص9، جعمى متن المقنع
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الصفة المشركطة، لـز قبكليا، سكاء كانت مف جنس مالو، أك لـ تكف؛ ْلنيا بدؿ متمؼ، 

 1.سائر قيـ المتمفاتفمـ يعتبر ككنيا مف جنس مالو، ك

 ثانيا : أوصاف الدية من الحمل:

 2أف تككف جديدة غير مستعممة مف قبؿ آخريف أك قديمة عفا عمييا الزمف. .1

 3  .من بردين، إزار، ورداءأف يككف كؿ حمة مككنة   .2

أف تككف سميمة مف العيكب كالرقع غير ممزقة كال ميترأة  ْلف اطالؽ العدد يقي السالمة  .3

 4مف كؿ عيب.

 

 

 

 

 
                                                           

الكتب العممية،  ، دار40ص13، ج1. طالكافي في فقو اإلمام أحمدابف قدامة، أبك محمد مكفؽ الديف:  1

 ـ .  1994 -ىػ 1414
 ,11ص12، جالمغنيابف قدامة،  2
، المكتب 345، صالمبدع في شرح المقنعالحنبمي، أبك اسحاؽ برىاف الديف بف محمد بف عبدا:  3

 ـ.2000اإلسالمي،
 .10/49،اإلنصافالمرداكم،  4
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 المطمب الثاني :

 مقدار الدية                                         

 أوال: دية المسمم الذكر الحر

كدليميـ في  عمى أف دية الذكر الحر المسمـ مائة مف اإلبؿ أك ما يقكـ مقاميا. 1أجمع الفقياء    

مَّى المَّوي  -لنبي عف أبيو عف جده أف ا 2ذلؾ ما ركل أبك بكر بف محمد بف عمرك بف حـز صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى كتب لعمرك بف حـز كتابا إلى أىؿ اليمف فيو الفرائض كالسنف كالديات كقاؿ فيو:  -عى

 3«.إف في النفس الدية مائة مف اإلبؿ»

 ثانيا:  دية المسممة الحرة

 اختمؼ الفقياء في دية المرأة المسممة الحرة عمى قكليف :

 صؼ دية الرجؿ كىك رأم الجميكر:ديتيا ىي ن الرأي األول:

                                                           
 .41ص1ج اإلجماعابف المنذر:  .12ص4جالكافي.. ابف قدامة،  409ص 2، ج بداية المجتيدابف رشد،  1
لسميماف  كقاضييا أمير المدينة ق(ػ 120 -ىػ   (36أبك بكر بف محمد بف عمرك بف حـز اْلنصارم الخزرجي 2

، كىك التابعيف كىك أحد صغار غيره، اْلنصار كلـ يتكؿ إمارة المدينة مف لعمر بف عبد العزيز ، ثـبف عبد الممؾ
 .314الذىبي:سير أعالـ النبالء.صالثقات. الحديث النبكم مف ركاة

 .45سبؽ تخريجو ص 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
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ف كانت  فقد   نص الحنفية في كتبيـ عمى أف دية المرأة نصؼ دية الرجؿ، قاؿ الكاساني: "كا 

في تحفة الفقياء: "كأما حكـ السمرقندم ، كقاؿ 1أنثى فدية المرأة عمى النصؼ مف دية الرجؿ"

 .2الصحابة" النساء فنقكؿ: إف دية المرأة عمى النصؼ مف دية الرجؿ؛ بإجماع

: "كأما دية المرأة الحرة المسممة فعمى النصؼ مف دية مف أصحاب المذىب المالكي 3قاؿ العدكم

، كقاؿ ابف رشد: "كأما دية المرأة فإنيـ اتفقكا عمى 4الرجؿ الحر المسمـ، فديتيا خمسكف مف اإلبؿ"

 .5أنيا عمى النصؼ مف دية الرجؿ في النفس فقط"

ميو صمى ا ع -قاؿ النككم: دليمنا ما سقناه مف كتاب رسكؿ ا ؾ كقد نص الشافعية عمى ذل

كما حكاه المصنؼ عف عمر،  "أف دية المرأة نصؼ دية الرجؿ" إلى أىؿ اليمف، كفيو -كسمـ 

                                                           
دار الكتب العممية.  7/254، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائععالء الديف، أبك بكر بف مسعكد الكاساني:  1

 ـ.1986 -ىػ 1406الطبعة: الثانية، 
 ـ. 1994لبناف،ػ  -، دار الكتب العممية، بيركت113ص3، ج2.طالفقياءتحفة السمرقندم، محمد بف أحمد:  2
ىك أحمد بف مكسى بف أحمد بف محمد، أبك العباس، البيمي، العدكم، فقيو،  ىػ( 1213 - 1141العدكم ) 3

محقؽ مدقؽ مف أعياف الفضالء، أخذ عف الشيخ عمي الصعيدم كالزمو، كانتفع بو، كتصدر لمتدريس. مف 
 2معجـ المؤلفيف : محمد بف رضا بف عمر .مكرد الظمآف في صناعة البياف "، ك " تذكرة اإلخكاف "تصانيفو: " 

 /186 .
، تحقيؽ 300ص 2،جحاشية العدوي عمى شرح كفاية الطالب الربانيأبك الحسف, عمي بف أحمد العدكم:  4

 ـ. 1994 -ىػ 1414بيركت. الطبعة::  –يكسؼ الشيخ محمد البقاعي. دار الفكر 

القاىرة.  –، دار الحديث 196ص4، جبداية المجتيد ونياية المقتصدابف رشد، محمد بف أحمد بف محمد :  5

 ـ. 2004 -ىػ 1425
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كعثماف، كعمي، كابف مسعكد، كابف عمر، كابف عباس، كزيد بف ثابت أنيـ قالكا: "دية المرأة 

 .1يـ في الصحابة، فدؿ عمى أنو إجماعنصؼ دية الرجؿ"، كال مخالؼ ل

كغيرىـ مف أصحاب المذاىب قالكا بأف دية المرأة نصؼ دية الرجؿ، كقاؿ ابف قدامة أما الحنابمة ف

المقدسي: "كدية المرأة نصؼ دية الرجؿ إذا كانت المرأة حرة مسممة، فديتيا نصؼ دية الحر 

 . 2المسمـ، أجمع عمى ذلؾ أىؿ العمـ

 أدلتيم:

قاؿ: كاف بيف حييف مف العرب قتاؿ، فقتؿ مف ىؤالء كمف  -رضي ا عنو  - 3لشعبيعف ا( 1

ىؤالء، فقاؿ إحدل الحييف: ال نرضى حتى يقتؿ بالمرأة الرجؿ، كبالرجؿ الرجميف، قاؿ: فأبى 

قاؿ: فقاؿ النبي عميو السالـ:  -صمى ا عميو كسمـ  -عمييـ اآلخركف، فارتفعكا إلى النبي 

، قاؿ: فاصطمح القكـ بينيـ عمى الديات، قاؿ: فحسبكا لمرجؿ دية -أم سكاء  -( )القتؿ براء

                                                           

)مع تكممة السبكي كالمطيعي(  المجموع شرح الميذبالنككم، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم:  1

 كالمطيعي(. ،  دار الفكر.)طبعة كاممة معيا تكممة السبكي54ص19ج
 .518ص9، جالشرح الكبيرابف قدامة،  2

ىك عامر بف شراحيؿ الشعبي. أصمو مف حمير. منسكب إلى الشعب )شعب ىمداف( كلد كنشأ بالككفة. كىك  3

ركاية فقيو، مف كبار التابعيف. اشتير بحفظو. كاف ضئيؿ الجسـ. أخذ عنو أبك حنيفة كغيره. كىك ثقة عند أىؿ 

. خرج مع ابف  الحديث. اتصؿ بعبد الممؾ بف مركاف. فكاف نديمو كسميره. أرسمو سفيرا في سفارة إلى ممؾ الرـك

 74/  1اْلشعت فمما قدر عميو الحجاج عفا عنو في قصة مشيكرة. تذكرة الحفاظ 
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يىا  الرجؿ، كلممرأة دية المرأة، كلمعبد دية العبد فقط، إلحدل الحييف عمى اآلخريف، قاؿ: فيك قكلو:

رِّ  ر  ًباٍلحي اصي ًفي اٍلقىٍتمىى اٍلحي ـي اٍلًقصى مىٍيكي  1كىاٍلعىٍبدي ًباٍلعىٍبًد كىاْلينثىى ًباْلينثىى. أىي يىا الًَّذيفى آمىنيكٍا كيًتبى عى

أنيما قاال: "عقؿ  -رضي ا عنيما  -ما جاء عف عمر بف الخطاب، كعمي بف أبي طالب ( 2

 2المرأة عمى النصؼ مف دية الرجؿ، في النفس كفيما دكنيا".

 اإلجماع:

ف كاف أنثى فدية المرأة عمى النصؼ مف دية الرج رضي  -ؿ إلجماع الصحابة قاؿ الكاساني:"كا 

كزيد بف ثابت كسيدنا ابف مسعكد، سيدنا ، فإنو ركم عف سيدنا عمر، كسيدنا عمي، ك -ا عنيـ 

أنيـ قالكا في دية المرأة: إنيا عمى النصؼ مف دية الرجؿ، كلـ  -رضكاف ا تعالى عمييـ  -

 3.ينقؿ أنو أنكر عمييـ أحد فيككف إجماعان"

  : ي " التمييد "ف 4البر كقاؿ ابف عبد

                                                           

، تحقيؽ : كماؿ يكسؼ 460ص7، ج1،طالكتاب المصنف في األحاديث واآلثارأبك بكر بف أبي شيبة،:  1

 ق.1409الرياض.  –لرشد الحكت: مكتبة ا
 11511. حديث رقـ: 13/279كتاب الديات، باب: ما جاء في جراح المرأة، ، معرفة السنن واآلثارالبييقي،  2

 .،قاؿ عنو البييقي: منقطع
 ..352ص16جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  الكاساني: 3

بك عمر. كلد بقرطبة. مف أجمة المحدثيف ىك يكسؼ بف عبد ا بف محمد بف عبد البر النمرم الحافظ، أ 4

كالفقياء، شيخ عمماء اْلندلس، كمؤرخ أديب، مكثر مف التصنيؼ. رحؿ رحالت طكيمة كتكفي بشاطبة. شذرات 

 314/  3الذىب 
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إال أف العمماء في جراح  ،كقد أجمع العمماء عمى أف دية المرأة عمى النصؼ مف دية الرجؿ "

 1.النساء مختمفكف

رحمو ا: )أجمع أىؿ العمـ عمى أف دية المرأة نصؼ  2قاؿ اإلماـ الحافظ أبك بكر بف المنذر

 3.دية الرجؿ

مخالفان مف أىؿ العمـ قديمان كال حديثان في أف دية  قاؿ اإلماـ الشافعي رضي ا عنو: لـ أعمـ

 4.المرأة نصؼ دية الرجؿ

 

 

 

 

                                                           
التمييد لما في الموطأ من المعاني ابف عبدالبر، أبك عمر يكسؼ بف عبد ا بف محمد بف عبد البر:  1

، كزارة اْلكقاؼ كالشؤكف 358ص17مصطفى بف أحمد العمكم , محمد عبد الكبير البكرم، ج ، تحقيؽ:واألسانيد

 ق1387اإلسالمية، المغرب، 

ىك محمد بف إبراىيـ بف المنذر. نيسابكرم. مف كبار الفقياء المجتيديف. لـ يكف يقمد أحدا؛ كعده الشيرازم في  2

. أكثر تصانيفو في بياف ا  .126ص2ختالؼ العمماء. طبقات الشافعية جالشافعية. لقب بشيخ الحـر
.تحقيؽ صغير أحمد اْلنصارم أبك اإلشراف عمى مذاىب العمماءابف المنذر، أبك بكر محمد بف إبراىيـ:   3

 ، مكتبة مكة الثقافية، اإلمارات العربية المتحدة.395ص7حماد، ج

: بعةبيركت. الطبعة: بدكف ط –عرفة دار الم ،1، ط114ص8ج الشافعي أبك عبد ا محمد بف إدريس: اْلـ: 4

 .ـ1990ىػ/1410
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 الرأي الثاني : دية المرأة كالرجل

 شمتكت كذىب بعض المعاصريف لتبني ىذا الرأم منيـ: ،1كقد قاؿ بيذا القكؿ اإلماـ ابف حـز    

)كأىؿ الحديث حيث قاؿ:الي كمحمد الغز ، 5 محمد رشيد رضا ك. 4كالقرضاكم.3 كمحمد أبك زىرة2

 .6سكأة خمقية كفكرية ( كىذه ،يجعمكف دية المرأة عمى النصؼ مف دية الرجؿ

 أدلتيم:

(ىقاؿ تعال (1 ـٍ تىٍعًقميكفى ـٍ ًبًو لىعىمَّكي اكي ـٍ كىصَّ ؽِّ ذىًلكي ـى المَّوي إال ًباٍلحى رَّ : )كىال تىٍقتيميكا النٍَّفسى الًَّتي حى
7 

: يشمؿ قتؿ الرجؿ كقتؿ المرأة عمي حد سكاء فكؿ منيما يقتص مف فالنيي عف القتؿ في اآليتيف

مىٍف قيًتؿى مىٍظميكمنا نكرة في سياؽ  قاتمو عمدان بال شؾ، سكاء كاف القاتؿ رجالن أـ امرأة، ْلف قكلو: )كى

، فكؿ مف قتؿ مظمكما مف رجؿ أك امرأة فمكليو حؽ القصاص مف قاتمو،  الشرط، كىي تفيد العمـك

عفك منيـ أك مصالحة، كما قاؿ ا تعالي: )فىمىٍف عيًفيى لىوي ًمٍف أىًخيًو شىٍيءه فىاتِّبىاعه إال أف يقع 

ـٍ كىرىٍحمىةه( بِّكي كًؼ كىأىدىاءه ًإلىٍيًو ًبًإٍحسىافو ذىًلؾى تىٍخًفيؼه ًمٍف رى  8 .ًباٍلمىٍعري

                                                           

1  ،  .110ص 10 ج دار الفكر بيركت.،باآلثار المحمىعمي بف أحمد: ابف حـز

 .258اإلسالـ عقيدة كشريعة، صشمتكت:  2
 دار الفكر العربي.بيركت..616ص،  الجريمة كالعقكبة في الفقو اإلسالمي الجريمةأبك زىرة:  3
 د.يكسؼ القرضاكم في أحدث أبحاثو إلي المجمس اْلعمي لألسرة القطرية.مكقع مجمة الراية  4

9bc5b9e07ef-a6ba-4d14-e81f-www.raya.com/home/print/f6451603.../17f2abe2 
 .271ص5، جتفسير المناررضا:  5
 .19ؿ الحديث.دار الشركؽ.صالغزالي،محمد :السنة النبكية بيف أىؿ الفقو كأى 6
 . 151سكرة اْلنعاـ، اْلية  7
 .178سكرة البقرة، اْلية  8

https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH3bWplcHXAhVEJpoKHXYKAqMQFgg6MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.raya.com%2Fhome%2Fprint%2Ff6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432%2F17f2abe2-e81f-4d14-a6ba-9bc5b9e07ef7&usg=AOvVaw1efDRDWIkZ0AJA28Akxq1N
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH3bWplcHXAhVEJpoKHXYKAqMQFgg6MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.raya.com%2Fhome%2Fprint%2Ff6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432%2F17f2abe2-e81f-4d14-a6ba-9bc5b9e07ef7&usg=AOvVaw1efDRDWIkZ0AJA28Akxq1N
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. كجو  1مئة مف اإلبؿ( الذم قاؿ فيو: )في النفس -سمـ صمى ا عميو م -حديث النبي  (2

 الداللة في ىذا الحديث أف النفس عامة تشمؿ الذكر كاْلنثى.

القياس عمى القصاص؛ ْلف كالن منيما يقتؿ باآلخر، فكما تساكيا في كاستدلكا ب (3

 2القصاص؛ كجب أف يتساكيا في الدية.

في الجنيف الذكر كاْلنثى، كىذا يكجب تساكم الدية في  3استكاء الغرةكاستدلكا كذلؾ ب (4

 المرأة؛ ْلف الغرة ىي دية أيضان.الرجؿ ك 

 القرضاكم:الدكتكر يكسؼ يقكؿ 

كبعد مناقشة اْلمر بحياد كمكضكعية، تبيف لي: أف ىذا الحكـ الذم اشتير لدم المذاىب   

المتبكعة: أف دية المرأة عمي النصؼ مف دية الرجؿ، كالذم استمر قركنا معمكال بو: ال يسنده 

مف كتاب كال سنة، كما ال يسنده إجماع كال قياس، كال  نص صحيح الثبكت، صريح الداللة،

ٍف كاف الراجح أف قكؿ الصحابي ليس بحجة في ديف  مصمحة معتبرة، كال قكؿ صحابي ثابت، كا 

ا، ْلنو يتكارد عميو الخطأ كالصكاب، كال معصكـ غير رسكؿ ا، ما لـ يجمع الصحابة عمي 

 4.شيء...، فيككف إجماعيـ ىك الحجة الممزمة

                                                           
 .45سبؽ تخريجو ص 1

 .258اإلسالـ عقيدة كشريعة، صشمتكت:  2
الغرة ىي أكؿ الشيء كباككرتو، كيسمى أكؿ الشير غرة كالمقصكد ىنا الغالـ العبد كالجارية اْلمة أم البنت  3

ب في كممة غرة أف يككف ما بعدىا عمى البداية ال عمى اإلضافة، فتقكؿ: دية الجنيف غرةه الصغيرة اْلمة. كاْلصك 

 ص. 11عبده أك أمةه؛ فالغرة ىي العبد أك اْلمة. النككم. شرح صحيح مسمـ. 

 المجمس اْلعمي لألسرةد.يكسؼ القرضاكم في أحدث أبحاثو إلي  مكقع مجمة الراية القطرية. 4

https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH3bWplcHXAhVEJpoKHXYKAqMQFgg6MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.raya.com%2Fhome%2Fprint%2Ff6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432%2F17f2abe2-e81f-4d14-a6ba-9bc5b9e07ef7&usg=AOvVaw1efDRDWIkZ0AJA28Akxq1N
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH3bWplcHXAhVEJpoKHXYKAqMQFgg6MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.raya.com%2Fhome%2Fprint%2Ff6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432%2F17f2abe2-e81f-4d14-a6ba-9bc5b9e07ef7&usg=AOvVaw1efDRDWIkZ0AJA28Akxq1N
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 الرأي الراجح :

 :لما يمي المرأة كذلؾدية الذم يترجح لدم ىك الرأم الثاني القائؿ بأف دية الرجؿ ك

: أف الحديث في تنصيؼ دية المرأة لـ يصح عف النبي صمى ا عميو كسمـ . فقد جاء عف أكال

و انقطاع. كجاء عف عمي بف أبي طالب، كفي ،معاذ بف جبؿ، كقاؿ البييقي: إسناده ال يثبت مثمو

 .كال في أحدىما شيء مف ذلؾ البتة« الصحيحيف»كليس في 

 الثاني: ىؿ يعقؿ أف تككف دية الكافر كاممة بينما المرأة المسممة نصؼ ديتو. 

: أف اإلجماع لـ ينعقد في ىذه القضية، فقد خالؼ فييا اْلصـ كابف عمية، كما ذكر لثالثا

 1.الشككاني

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

9bc5b9e07ef-a6ba-4d14-e81f-www.raya.com/home/print/f6451603.../17f2abe2 
 .(، ط. دار الجيؿ، بيركت227 - 7/224« )نيؿ اْلكطار»   1
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 ي()الذمثالثا: دية الكافر

 اختمف الفقياء في دية الكافر الذمي عمى ثالثة مذاىب وىي:

جعمكا الديات كميا  ،  كالثكرم دية المسمـ كالكتابي سكاء، كىك مذىب أبي حنيفة : األولالمذىب 

كسعيد  1عطاء كالزىرم كىك قكؿ ،كالمعاىد كالذمي ،المسمـ كالييكدم كالنصراني كالمجكسي ،سكاء

 .2بف المسيب

 :بدائع الصنائع  قاؿ صاحب

كىؿ يختمؼ قدر الدية باإلسالـ كالكفر ؟ قاؿ أصحابنا رحميـ ا ال يختمؼ كدية الذمي " 

 رحمو ا كالزىرم رحميما ا كالشعبي إبراىيـ النخعي كىك قكؿ ،كالمستأمف كدية المسمـ  كالحربي

الدنيا كىي الذككرة كالحرية  ْلف كجكب كماؿ الدية يعتمد كماؿ حاؿ القتيؿ فيما يرجع إلى أحكاـ .

 3". انقصاف الكفر يؤثر في أحكاـ الدنيك  ،كالعصمة كقد كجد

  4."كدية الذمي كالمسمـ، سكاء كقاؿ في تبييف الحقائؽ:"

 

                                                           
ىك محمد بف مسمـ بف عبد ا بف شياب. مف بني زىرة، مف قريش. تابعي مف كبار الحفاظ كالفقياء مدني  1

ك أكؿ مف دكف اْلحاديث النبكية. كدكف معيا فقو الصحابة. قاؿ أبك داكد: جميع حديث الزىرم سكف الشاـ. ى

 445/  9( حديث. أخذ عف بعض الصحابة. كأخذ عنو مالؾ بف أنس كطبقتو. تيذيب التيذيب 2200)
براىيـ ، تحقيؽ: أحمد البردكن327ص 5، ج2ط ،: الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، أبك عبد ا بف محمد 2 ي كا 

 ـ. 1964 -ىػ 1384 ،القاىرة –دار الكتب المصرية  ،أطفيش
 466ص 10ج،بدائع الصنائعالكاساني،  3
 .128ص 6.جتبيين الحقائقالزيمعي:  4



  59 

 أما كيفية كجكب الدية ففي نفس الحر تجب دية كاممة يستكم فييا الصغير  : "1كقاؿ ابف نيجيـ

 2".الذميكالكبير كالكضيع كالشريؼ كالمسمـ ك 

 :أدلة المذىب األول القائل بتساوي الديتين

تىٍحًريري  قكلو تبارؾ كتعالى: (1 مَّمىةه ًإلىى أىٍىًمًو كى بىٍينىييـٍ مِّيثىاؽه فىًديىةه م سى ـٍ كى ف كىافى ًمف قىٍكـو بىٍينىكي ﴿كىاً 

قىبىةو م ٍؤًمنىةن﴾  3 رى

أنكاع القتؿ مف غير فصؿ، فدؿ أف أطمؽ سبحانو كتعالى القكؿ بالدية في جميع  قاؿ الكاساني: "

 4."الكاجب في الكؿ عمى قدر كاحد

 5. كذلؾ يقتضي الدية كاممة كدية المسمـ  فىًديىةه   كحجتيـ قكلو تعالى

  

 

                                                           
ىك زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد الشيير بابف نجيـ، مف أىؿ مصر فقيو كأصكلي حنفي، كاف عالما محققا  1

شرؼ الديف البمقيني كشياب الديف الشمبي كغيرىما. أجيز باإلفتاء كالتدريس كانتفع كمكثرا مف التصنيؼ. أخذ عف 

 .358ص 8جبو خالئؽ. شذرات الذىب 
، دار الكتاب 373ص 8، ج2ط،البحر الرائق شرح كنز الدقائقابف نجيـ، زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد،:  2

 اإلسالمي. 
  .92سكرة النساء، اْلية  3
 .254ص 7، جئع الصنائع في ترتيب الشرائعبداالكاساني،  4

 .327ص5القرطبي، الجامع ْلحكاـ القرآف،ج 5
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فكجب  ،يعرفكف مقادير الديات كلـ يككنكا يعرفكف الفرؽ بيف دية المسمـ كالكافركعند نزكؿ اآلية 

 1.التي ذكرت لممسمـ أف تككف الدية المذككرة لمكافر ىي

 

المعاىد كالذمي ىك كالكاجب في   فالكاجب في قتؿ في تفسير المنار: " 2قاؿ محمد رشيد رضا

دية إلى أىمو تككف عكضا عف حقيـ ، كعتؽ رقبة مؤمنة كفارة عف حؽ ا تعالى  ،قتؿ المؤمف

ىنا كما نكرىا ىناؾ ،  كقد نكر الدية ، الذم حـر قتؿ الذمييف كالمعاىديف كما حـر قتؿ المؤمنيف

العاـ كالخاص   أم في حؽ قتؿ المؤمف كظاىره أنو يجزئ كؿ ما يحصؿ بو التراضي كأف لمعرؼ

حكمو في ذلؾ كال سيما إذا ذكر في عقد الميثاؽ أف مف قتؿ تككف ديتو كذا ككذا ، فإف ىذا 

 3". النص أجدر بالتراضي كأقطع لعرؼ النزاع

كدل العامرييف بدية » :-صمى ا عميو كسمـ-أف النبي  -مارضي ا عني-. عف ابف عباس 2

 .4«المسمميف، ككاف ليما عيد مف رسكؿ ا، صمى ا عميو كسمـ

                                                           

 –، دار إحياء التراث العربي 213ص 3، جأحكام القرآنالجصاص، أحمد بف عمي أبك بكر الرازم : انظر:  1

 ىػ. 1405بيركت،

صاحب مجمة  ،محمد رشيد بف عمي رضا . ( ـ 1935 - 1865ىػ =  1354 - 1282رشيد رضا ) 2

كلد كنشأ في القممكف )مف أعماؿ طرابمس الشاـ( كتعمـ فييا كفي  .)المنار( كأحد رجاؿ اإلصالح اإلسالمي

 .كدفف بالقاىرة .استقر بمصر إلى أف تكفي فجأة في )سيارة( كاف راجعا بيا مف السكيس إلى القاىرة .طرابمس

 .6/126الزركمي: اْلعالـ.
 

 334/  5نار. تفسير الم رضا،محمد رشيد: 3

؛ قاؿ ابف القيـ: 11541،كتاب الديات، باب: دية أىؿ الذمة، حديث رقـ:  8/177البييقي:السنف الكبرل:  4

 .377/6ابف القيـ "جامع الفقو ": عماؿ ْلقاؿ الشافعي: ال يثبت مثمو، المكسكعة الكاممة 
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جعؿ دية  -صمى ا عميو كسمـ-أف رسكؿ ا » :-رضي ا عنيما- 1. عف أسامة بف زيد3

 .2«المعاىد كدية المسمـ

 .كدية المسمـ لكافر الذميادؿ الحديثيف عمى أف دية  كجو الداللة:

     3. "  أف الناس شرع كاحد مف جية نفكسيـ متساككف فييا" قاؿ البقاعي في كتابو نظـ الدرر : 

يعدؿ قتؿ الناس  , كفي غير دفع فساد في اْلرضفي غير قصاص لقتؿ قتؿ نفس كاحدةف

مف ىذه النفكس فقتؿ كاحدة .ْلف كؿ نفس ككؿ نفس ; كحؽ الحياة كاحد ثابت لكؿ نفس.جميعا

  .4ىك اعتداء عمى حؽ الحياة ذاتو ; الحؽ الذم تشترؾ فيو كؿ النفكس

                                                           

بمكة كنشأ عمى اإلسالـ )ْلف أباه ىك أسامة بف زيد بف حارثة بف شراحيؿ، أبك محمد. صحابي جميؿ. كلد  1

كاف مف أكؿ الناس إسالما( ككاف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ يحبو حبا جما، كينظر إليو نظره إلى سبطية: 

الحسف كالحسيف. قاؿ ابف سعد: مات النبي صمى ا عميو كسمـ كلو عشركف سنة، ككاف أمره عمى جيش عظيـ 

قبؿ أف يتكجو فأنفذه أبك بكر. ككاف عمر رضي ا عنو يجمو كيكرمو. أسد  فمات النبي صمى ا عميو كسمـ

، أسد الغابة: أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد 64/  1الغابة 

 ىػ(630الشيباني الجزرم، عز الديف ابف اْلثير )المتكفى: 

 ـ1989 -ىػ 1409بيركت -: دار الفكر 

. قاؿ اْللباني: ضعيؼ، صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد 3940، رقـ: 139/ 12ك داكد:سنف أبي داكد أب 2

 .4546، رقـ: 46/ 10

 .2/382البقاعي: نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر 3

 .2/878.في ظالل القرآنقطب :  4
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عند الركاية المعتمدة ك  1 : دية الكتابي نصؼ دية المسمـ، كىك مذىب المالكيةالمذىب الثاني 

 . 2الحنابمة

 

ؿ الكتاب عمى كدية نسائيـ ؟ ) قاؿ ( دية أى مالؾ كـ ديات أىؿ الكتاب في قكؿ البف القاسـ قمت

كنساؤىـ عمى النصؼ  ،النصؼ مف دية المسمميف رجاليـ عمى النصؼ مف دية رجاؿ المسمميف

 ،كأما المجكس فإف دية رجاليـ ثمانمائة درىـ كدية نسائيـ أربعمائة درىـ ،مف نساء المسمميف

 3. مالؾ كجراحيـ في دياتيـ عمى قدر جراحات المسمميف في دياتيـ ) قاؿ ( كىذا كمو قكؿ

 أدلتيم:

 :قاؿ  -صمى ا عميو كسمـ  -عف أبيو عف جده أف رسكؿ ا  عمرك بف شعيب عف .1

 4. ) دية عقؿ الكافر نصؼ دية عقؿ المؤمف ( 

 5.المعقكؿ: الكفر نقص مؤثر في الدية، فأثر في تنصيفيا كاْلنكثة .2

 

 

                                                           

 ـ.1995دار الفكر..260/  2 .الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني  النفراكم،أحمد بف غانـ: 1
 .11/504ابف قدامة: المغني. 2

 .1ط ـ1995ىػ/1415. دار الكتب العممية. 627.صالمدكنة  :ؾ بف أنسمال 3

  المطبعة المصرية باْلزىر .182ص  6) باب ما جاء في دية الكفار ( جػ   سنف الترمذم.:الترمذم 4
 .8/399ابف قدامة: المغني كالشرح الكبير. 5

https://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?idfrom=6598&idto=6599&bk_no=30&ID=2857
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نابمة في الركاية ، كالح1المذىب الثالث: دية الكتابي ثمث دية المسمـ، كىك مذىب الشافعية

 .2الثانية

، لما ركل عمرك 3كقاؿ الشافعية: دية الييكدم كالنصراني كالمعاىد كالمستأمف ثمث ديةالمسمـ   

فرض عمى كؿ مسمـ قتؿ رجالن مف أىؿ »بف شعيب عف أبيو عف جده أنو صٌمى ا عميو كسمـ 

 4.«الكتاب أربعة آالؼ درىـ

 الرأي الراجح:

يرد عمييـ بأف الديات إنما  اْلحناؼ الذيف جعمكا دية الكافر كدية المسمـ ، بعد النظر في أدلة   

أال ترل أف النساء لما انخفضت حرمتيف عف حرمة الرجاؿ  ،عمى التفاضؿ في الحـركضعت 

فالكافر أخفض حرمة مف المسمـ لمنقص المانع مف قكؿ  ،نقصت دياتيف عف ديات الرجاؿ

نكاحو لممسمم كاإلسياـ لو في الغنيمة كغير ذلؾ، فكذلؾ يجب أف ينقص  ،اتشيادتو كمكاريثو كا 

 .5"فكاف الكفر مؤثرا في نقصانيا كالقصاص ،عنو في الدية كْلنيا بدؿ عف النفس

ف كاف مف قـك بينكـ كبينيـ   كقد احته القائمكف بأف دية الذمي كدية المسمـ بعمكـ قكلو تعالى: }كا 

طالؽ الدية يفيد أنيا الدية المعيكدة كىي دية المسمـ. قالكا: ك  6ميثاؽ فدية مسممة إلى أىمو{ ا 

                                                           

 .414/  17المجمكع شرح الميذب .النككم:  1
 .38/4ابف قدامة:  الكافي في فقو اإلماـ المبجؿ أحمد بف حنبؿ.  2
 .2/ 197الميذب: النككم:  3
قاؿ ابف حجر :ىذا الحديث ال يعرؼ راكية كال يكجد في كتب الحديث.ابف .4/365.الزيمعي:نصب الراية 4

  .2/274حجر: الدراية.
.المحقؽ: 1337ص«.اإلماـ مالؾ بف أنس»الثعمبي، عبد الكىاب بف عمي: المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة  5

 كرمة.مكة الم -حميش عبد الحٌؽ. الناشر: المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز 
 
 [92]النساء:   6



  64 

كيجاب عنو أكال بمنع ككف المعيكد ىينا ىك دية المسمـ، لـ ال يجكز أف يككف المراد بالدية الدية 

 1المتعارفة بيف المسمميف ْلىؿ الذمة كالمعاىديف.

عة آالؼ درىـ ، بأر  كىي أما ما استدؿ بو الشافعية عمى أف دية الكافر الذمي ىي الثمث    

فمعؿ ككف دية الكتابي الذمي أربعة آالؼ درىـ ىك في الكقت الذم كانت فيو دية المسمـ ثمانية 

آالؼ درىـ ، كليس في الكقت الذم أصبحت فيو دية المسمـ اثنا عشر ألؼ درىـ. فقد ركم  عبد 

مىٍيًو  -ؿ ا قاؿ: "كانت قيمةي الدِّية عمى عيد رسك  -رضي ا عنيما-ا بف عمرك  مَّى المَّوي عى صى

مَّـى  سى ثمانمائةى دينار، أك ثمانيةى آالؼ درىـ، كًدية أىؿ الكتاب يكمئذ النصؼ مف دية  -كى

فقاـ خطيبان فقاؿ: أال ًإٌف  -رحمو ا-المسمميف. قاؿ: فكاف ذلؾ كذلؾ؛ حتى استخمؼ عمر 

مىت.قاؿ: فىفىرىضيا عمر عمى أىؿ الذىب: أل ؼى دينار، كعمى أىؿ الكرؽ: اثني عشرى اإًلبؿ قد غى

مؿ مائتي حمة. قاؿ:  ألفان، كعمى أىؿ البقر مائتي بقرة كعمى أىؿ الشاء ألفي شاة، كعمى أىؿ الحي

 .2كترؾ ًديىة أىؿ الذمة لـ يرفعيا فيما رفىع مف الدِّيىة"

ىب إليو المالكية كاْلدلة التي استدؿ إلييا اْلحناؼ كالشافعية ضعيفة مطعكف ه بيا، كالراجح ما ذ

 أف دية الكافر الذمي نصؼ دية المسمـ لقكة أدلتيـ .

 

 

                                                           

. تحقيؽ: عصاـ الديف الصبابطي.دار الحديث، مصر 7/80انظر: الشككاني،محمد بف عمي:نيؿ اْلكطار. 1
 مه. 8ـ.1993 -ىػ 1413الطبعة: اْلكلى، 

 
.حديث حسف 88ص 8(.ج15950أخرجو البييقي: سنف البييقي الكبرل.باب أعكاز اإلبؿ .حديث رقـ) 2

 .7/305(.2274يؿ.حديث رقـ).اْللباني:إركاء الغم
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 ثالثا: دية المجوسي

 اختمف العمماء في دية المجوسي عمى مذىبين وىما:

 (مجكسي )أف دية الكافر المعصكـ الدـ مطمقا كتابيا أك غير كتابي  الحنفية يرل : الرأي األول

مَّمىةه ًإلىى أىٍىًمًو ﴿كىا ً   لعمكـ اآلية 1.مثؿ دية المسمـ بىٍينىييـٍ مِّيثىاؽه فىًديىةه م سى ـٍ كى ف كىافى ًمف قىٍكـو بىٍينىكي

قىبىةو م ٍؤًمنىةن﴾ تىٍحًريري رى  2 .كى

كدل » :-صمى ا عميو كسمـ-أف النبي  -رضي ا عنيما-ابف عباس كاستدلكا كذلؾ بحديث  

 .3«ا، صمى ا عميو كسمـ العامرييف بدية المسمميف، ككاف ليما عيد مف رسكؿ

 ،دية المجكسي ثمثا عشر دية المسمـأف  فيركف 6كالحنابمة 5الشافعية 4المالكيةأما : الرأي الثاني

ائىًة درىـ، كذلؾ "رحمو ا تعالى:  7قاؿ الشافعي ثمثا عيٍشًر كقضى عمر في ديًة المجكٌس بثىمىاًنمى

 9."المسمـ 8ديىةً 

                                                           

 .10/162السرخسي: المبسكط.  1
  .92سكرة النساء، اْلية  2

؛ قاؿ ابف القيـ: 11541،كتاب الديات، باب: دية أىؿ الذمة، حديث رقـ:  8/177البييقي:السنف الكبرل:  3

 .377/6قاؿ الشافعي: ال يثبت مثمو، المكسكعة الكاممة ْلعماؿ ابف القيـ "جامع الفقو ": 
.المحقؽ: ابي أكيس محمد بك خبزة 2/190. التمقين في الفقة المالكيالثعمبي، أبك محمد عبد الكىاب:  4

 ـ.2004-ىػ1425الحسني التطكاني. الناشر: دار الكتب العممية. الطبعة: اْلكلى 
 .6/113الشافعي:اْلـ. 5
 15/  6، كشاف القناعالبيكتي،  6
ليو ينتسب الشافعية. نشر مذىبو  ف إدريسىك محمد ب ىػ( 204 - 150الشافعي ) 7 أحد المذاىب اْلربعة، كا 

 .129/  5اْلعالـ  الزركمي:بالحجاز كالعراؽ. ثـ انتقؿ إلى مصر كنشر بيا مذىبو أيضا كبيا تكفي.
 .2/565سيد سابؽ:فقو السنة.بحساب ثمانماية درىـ مف اثني عشر الفا. كىذا الرقـ  8
9

 .6/96الشافعي:اْلـ. 
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قاؿ: "دية  ا صمى ا عميو كسمـ عقبة بف عامر أف رسكؿ  اهكدليميـ الحديث الذم رك 

 1"المجكسي ثمانمائة درىـ

 الرأي الراجح

تندكا عميو في تقدير دية عؼ حديث العامرييف الذم اسضرأم اْلحناؼ ضعيؼ كذلؾ ل

كالذم أرجحو ىك رأم الشافعية كالمالكية  ،2يثبت مثمو الالشافعي: فقد قاؿ عنو  ،المجكسي

كابف مسعكد كانتشر في الصحابة بال  ماعثماف رضي ا عنيك عمر بذلؾ فقد قضى  ،نابمةكالح

كاف ليـ كتاب  لنكير فكاف إجماعا كمثؿ ىذه التقديرات ال تفعؿ إال تكقيفا كْلف الييكد كالنصار 

كليس لممجكسي مف ىذه الخمسة  ،كديف حؽ باإلجماع كتحؿ مناكحتيـ كذبائحيـ كيقركف بالجزية

 3.لتقرير بالجزية فكأف ديتيـ خمس دية الييكدم كالنصارلإال ا

 : دية الجنينرابعا

كقد اتفؽ الفقياء عمى أف قيمة الدية ىي نصؼ عشر الدية  ،4أجمع أىؿ العمـ أف في الجنيف غرة

 .5الكاممة

                                                           
. قاؿ الشككاني: كفي إسناده 16344.كتاب الديات.باب دية الذمي.حديث رقـ 8/176قي: السنف الكبرل.البيي 1

 .378ابف لييعة كىك ضعيؼ، الدرارم المضية شرح الركضة البيية.ص 
 .6/377(.جامع الفقو)ابف القيـ: لمكسكعة الكاممة  2
. ابف قدامة، المغني ؛ 455؛ دار الخير، صالحصني : تقي الديف ؛ كفاية اْلخيار في حؿ غاية االختصار  3

 .436 .1بيركت ط –الناشر : دار الفكر 
الغرة اسـ كاقع عمى اإلنساف ذكرا كاف أك أنثى، كقاؿ مالؾ في المجمكعة الغرة عبد أك كليدة.الباجي، سميماف  4

 .7/80ىػ. 1332. 1بجكار محافظة مصر .ط -بف خمؼ: المنتقى شرح المكطإ. الناشر: مطبعة السعادة 

. 12/384: األم.الشافعي  .9/542لمدونة. مالؾ: ا8/289.: البحر الرائقابف نجيـ  .1/43،اإلجماع ابف المنذر: 5

 .1/426.الروض المربعالبيكتي: 
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 أدلتيم:

يو النبي فقضى ف ،رمت إحداىما اْلخرل فطرحت جنينيا ىذيؿ أف امرأتيف مف أبي ىريرة عف 

 .1صمى ا عميو كسمـ بغرة عبد أك أمة

كأنو عبر بالغرة  ،كىك اسـ لكؿ كاحد منيما ،كالمراد بالغرة عبد أك أمةقاؿ اإلماـ النككم: )       

نما المعتبر ،كأصؿ الغرة بياض في الكجو ،عف الجسـ كمو كما قالكا : أعتؽ رقبة أف تككف   كا 

قاؿ أىؿ المغة : الغرة عند العرب أنفس  ،ر دية اْلبأك نصؼ عش ،قيمتيا عشر دية اْلـ

كأطمقت ىنا عمى اإلنساف ; ْلف ا تعالى خمقو في أحسف تقكيـ . كاتفؽ العمماء عمى  ،الشيء

نما كاف كذلؾ ; ْلنو قد  ،سكاء كاف الجنيف ذكرا أك أنثى ،ىي الغرة دية الجنيف أف قاؿ العمماء : كا 

كسكاء كاف خمقو كامؿ اْلعضاء أك  ،الشرع بضابط يقطع النزاعيخفى فيكثر فيو النزاع فضبطو 

كاعمـ أف المراد  . ففي كؿ ذلؾ الغرة باإلجماع ،ناقصيا أك كاف مضغة تصكر فييا خمؽ آدمي

 2. "إذا انفصؿ حيا ثـ مات فيجب فيو كماؿ دية الكبير بيذا كمو إذا انفصؿ الجنيف ميتا أما

 

 

 

 

 

                                                           

 .1681باب دية الجنيف.« كتاب القسامة كالمحاربيف كالقصاص كالديات  « صحيح مسمـاإلماـ مسمـ:  1
 6/326مسمـ.شرح النككم عمى النككم:  2

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12031
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12031
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5165&idto=5175&bk_no=53&ID=777#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5165&idto=5175&bk_no=53&ID=777#docu
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 المبحث الرابع:

   تبة عمى تعدد أصول الدياتاألثار المتر 

 "أو من لو الحق في اختيار جنس الدية" اختيار جنس الدية المطمب األول:

عمى النحك  2كشبو العمد 1اختمؼ الفقياء في مف لو الحؽ في اختيار جنس الدية في القتؿ العمد 

 التالي:

القاتؿ ْلف الدية تقع إف مف لو الحؽ في اختيار الدية  4كالحنفية 3يرل الحنابمة :القول األول

ْلنو ىك الذم يجب  ،لى القاتؿإالخيار في ىذه اْلنكاع الثالثة  ثـ  :5عميو،  قاؿ اإلماـ الزيمعي

كعمى  :أما قتؿ الخطأ فاالختيار لمعاقمة ْلنيـ يشترككف في دفع الدية : قاؿ ابف قدامة  6.عميو

كلـ  ،لـز الكلي أخذه ،ىذه اْلصكؿ أم شيء أحضره مف عميو الدية مف القاتؿ أك العاقمة مف ،ىذا

أك لـ يكف ; ْلنيا أصكؿ في قضاء  ،سكاء كاف مف أىؿ ذلؾ النكع ،يكف لو المطالبة بغيره

                                                           
1

القتؿ العمد: ىك أف يتعمد ضرب المقتكؿ في أم مكضع مف جسده بآلة تفرؽ اْلجزاء كالسيؼ، كالميطة،  
كالمركة كالنار، ْلف العمد فعؿ القمب، ْلنو القصد، كال يكقؼ عميو إال بدليمو، كىك مباشرة اآللة المكجبة لمقتؿ 

 .22/  5االختيار لتعميؿ المختار المكصمي :  .عادة
2

شبو العمد ىك: أف يقصد الفعؿ كالشخص، بما ال يقتؿ غالبا كالضرب بالسكط، كالعصا الصغيرة، فيؤدم إلى  
مكتو، كىذا ْلف معنى العمدية قاصر في مثؿ ىذه اْلفعاؿ؛ ْلنيا ال تقتؿ عادة، كيقصد بو غير القتؿ، كالتأديب 

 .16/61. المكسكعة الفقيية الككيتية.كنحكه، فكاف شبو العمد
 .ـ1994 -ىػ  1414.  1.طدار الكتب العممية.4/14.الكافي في فقو اإلماـ أحمدقدامة،مكفؽ الديف:ابف  3
 .228ص 23.جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ابف نجيـ، 4
ىك عثماف بف عمي بف محجف بف يكنس، أبك عمر، فخر الديف، الزيمعي، فقيو حنفي،  ىػ( 743 -الزيمعي )؟  5

ىػ فأفتى كدرس كتكفي فييا قاؿ صاحب الجكاىر المضية: قدـ القاىرة فنشر الفقو كانتفع  705ة قدـ القاىرة سن
 .الزركمي:الناس بو. مف تصانيفو: " تبييف الحقائؽ في شرح كنز الدقائؽ " ك " كشرح الجامع الكبير " لمشيباني

 .373/  4اْلعالـ 
ٍمًبيِّ تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقاالزيمعي،عثماف بف عمي:  6  -المطبعة الكبرل اْلميرية .6/127. ئؽ كحاشية الشِّ

 .ىػ 1313الطبعة: اْلكلى، .بكالؽ، القاىرة
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ككشاتي الجبراف  ،كخصاؿ الكفارة ،فكانت الخيرة إلى مف كجبت عميو ،يجزئ كاحد منيا ،الكاجب

ف قمنا : اْلصؿ اإلبؿ خاصة . فعمي  ،و تسميميا إليو سميمة مف العيكبفي الزكاة مع الدراىـ . كا 

كالمثؿ في  فاستحقت فمآلخر منعو ; ْلف الحؽ متعيف فييا  ،كأييما أراد العدكؿ عنيا إلى غيرىا

 1 . المثميات المتمفة

أف اختيار جنس الدية يككف بالتراضي بيف الجاني ككلي المقتكؿ،  2يرل الشافعية :الثانيالقول 

ف أ :في الميذب 3قاؿ النككم راد الجاني دفع العكض عف اإلبؿ مع كجكدىا لـ يجبر الكلي عمى كا 

قبكلو، ْلف ما ضمف لحؽ اآلدمي ببدؿ لـ يجز اإلجبار فيو عمى دفع العكض كال عمى أخذه مع 

ف تراضيا عمى العكض جاز؛ ْلنو بدؿ متمؼ فجاز أخذ العكض فيو  كجكده كذكات اْلمثاؿ، كا 

 .4"بالتراضي كالبدؿ في سائر المتمفات

قاؿ مالؾ : يرل المالكية أف الدية تؤخذ كاحد مف اْلصناؼ التي تشتير بيا بالدىـ القول الثالث

: فأىؿ الذىب أىؿ الشاـ كمصر، كأىؿ الكرؽ أىؿ العراؽ، كأىؿ اإلبؿ أىؿ -رحمو ا  -

 5البادية كالعمكد.كال يقبؿ مف أىؿ صنؼ مف ذلؾ، صنؼ مف غيره.

                                                           

 .291ص 8، جالمغنيابف قدامة:  1
2

 .19/47الٌىوي: الوجوىع شزح الوهذب. 

ىك يحيى بف شرؼ بف مرم بف حسف، النككم )أك النكاكم( أبك زكريا، محيي الديف. مف أىؿ نكل مف قرل  3

كراف جنكبي دمشؽ. عالمة في الفقو الشافعي كالحديث كالمغة، تعمـ في دمشؽ كأقاـ بيا زمنا. طبقات الشافعية ح

5  /165 

 .3/212.المجموع شرح الميذبالشيرازم:  4

دراسة كتحقيؽ: الدكتكر محمد اْلميف كلد .4/562. التيذيب في اختصار المدكنة:خمؼ بف محمد  البراذعي، 5

حياء التراث، دبي. لشيخمحمد سالـ بف ا  .ـ 2002 -ىػ  1423، 1ط.  دار البحكث لمدراسات اإلسالمية كا 
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 الرأم الراجح:

، كال ترضية ألولياء المجني عميو وتوسعة عمييمىم مقاصد تشريع الدية ىو ذكرنا  أن من أ 

 يتحقؽ ىذا المقصد لمدية إال أف تككف الدية بالتراضي كىك قكؿ الشافعية.
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 المطمب الثاني:

 حكم جمع أكثر من جنس.

صريحة بتحديد إف تعدد اْلجناس في الدية الكاحدة فيو مخالفة لظاىر النصكص التى جاءت     

أال »كما في حديث عمر بف شعيب عف أبيو عف جده: أف عمر قاـ خطيبنا فقاؿ:  ،نصاب الدية

ـ عمى أىؿ الذىب ألؼ دينار، كعمى أىؿ الكرؽ اثنى عشر ألفنا، كعمى  أف اإلبؿ قد غمت، فتقكَّ

مَّة مؿ مائتي حي  1. «أىؿ البقر مائتي بقرة، كعمى أىؿ الشاء ألفي شاة، كعمى أىؿ الحي

مما  ،جمع عدة أجناس في الدية الكاحدة مف الصعب ضبطو كقد ال يككف كاضحا كفي حاؿ  

خالؼ بيف الناس  فيحدثقد يككف في اْلمر مزاجية ك يترتب عميو لبس في تحديد قيمة الدية. 

 .فكيؼ سيجمع الجاني في دية كاحدة مجمكعة مف اْلصناؼ كما ىي الضكابط لذلؾ

لظاىر عدـ إجزاء التمفيؽ بأف يؤدم مثال نصؼ المقٌدر ديناران كنصفو عمى ما سبؽ فا بناءن    

ف الدية يجب أف تككف مف أميؿ إلى أ لذا فإني كالنصؼ مف غيرىا. اإلبؿدرىمان أك النصؼ مف 

 .صنؼ كاحد كال يجكز تعدد أصناؼ الدية في الكقت نفسو 

 

 

 

                                                           
.حديث حسف 88ص 8(.ج15950أخرجو البييقي: سنف البييقي الكبرل.باب أعكاز اإلبؿ .حديث رقـ)1

 .7/305(.2274إركاء الغميؿ.حديث رقـ).اْللباني:
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 : تقويم أصول الدية بالنقود وتطبيقاتياالثالثالفصل 

 المبحث األول:  التقويم لغة واصطالحا  

 المبحث الثاني: مقدار وتقويم كل صنف بالدينار االردني  

 المبحث الثالث: تطبيقات الدية في المجتمع الفمسطيني
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 المبحث األول:  التقويم لغة واصطالحا                                

 التقويم لغة:

ٍمعة كاٍستىقاميا قىدَّرىا ... كالًقيمةي كاحدة الًقيىـ  ؿ ابف منظكر: "قا ،التقكيـ: معناه التثميف ـى السِّ قىكَّ

ميكه فيما بينيـ ،كأىصمو الكاك ؛ ْلىنو يقكـ مقاـ الشيء   1.كالقيمة ثمف الشيء بالتٍَّقًكيـ تقكؿ تىقاكى

ـك  ـ، كالمفعكؿ ميقكَّ ـ، تقكيمنا، فيك ميقكِّ ـى ييقكِّ :, ك قكَّ ـ الميٍعكجَّ ـ  قكَّ و "قكَّ سكَّاه كعىدَّلوي، كأزاؿ ًعكىجى

حَّحيا ،الطريؽى المنحني ـ اْلخطاءى: صى ٍمعىةى كنحكىىا: سعَّرىا، كضع ليا ثمننا ،قكَّ ـ السِّ  2.قكَّ

 التقويم اصطالحا:

فإنو ال يخرج عف المعنى المغكم ، فيراد بو تحديد قيمة الشيء  االصطالحكأما التقكيـ في    

 .يرهالمراد تقكيمو كتقد

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .496، ص12، ج1ـ( بيركت، دار صادر، ط، مادة )قك لسان العرب ،ابف منظكر، محمد بف مكـر 1

 .1875/ 5ـ .2008 -ىػ  1429، 1،: عالـ الكتب. ط: معجم المغة العربية المعاصرةعبد الحميد، أحمد 2
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 يم كل أصل من أصول الديات ي: مقدار وتقالثانيلمبحث ا                   

 المطمب األول : مقدار الدية من اإلبل والبقر والغنم والذىب والفضة والحمل

 أوال:مقدار الدية من اإلبل 

دية ىي مائة كقد جاءت عمى أف المقدار الكاجب مف اإلبؿ في ال 1ال خالؼ بيف الفقياء     

دًِّه أىفَّ رىسيكؿى اً  ٍف أىبيًو عىٍف جى ٍزـو عى ٍمًرك ٍبًف حى صمى  -بذلؾ اْلحاديث الصحيحة  منيا حديث عى

ًف ًكتىابنا ًفيًو الفىرىاًئضي كىالس نىفي كىالدِّيىاتي  -ا عميو كسمـ  : كىأىفَّ ًفي النٍَّفًس -كفيو-كىتىبى ًإلىى أىٍىًؿ اليىمى

 .2يىةى ًمائىةن ًمفى اإلبؿً الدِّ 

كعف عمرك بف شعيب أٌف أبا قتادة، رجؿ مف بني ميٍدًله، قىتىؿ ابنو، فأخذ منو عمر مائة مف 

 3اإلبؿ.

 ثانيا: مقدار الدية من البقر والغنم 

كمف الشاة  ،كىي مف البقر مائتا بقرة يةتقدير ىذه اْلنكاع  عند الذيف يقكلكف أنيا مف أصكؿ الد

 1.ألفا شاة
                                                           

المغني ابف قدامة،  .2/295كفاية اْلخيار.الحسيني:  .5/126/ تبين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيمعي:  1

دار .3/32.شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي: الديف محمد الحنبمي، شمس .11/499والشرح الكبير

 ـ.1993. 1العبيكاف.ط
. تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة، المجتبى من السنن = السنن الصغرى لمنسائيالنسائي، أحمد بف شعيب :  2

 -. قاؿ اْللباني: صحيح لغيره 57ص  8ـ.ج1986 – 1406حمب.  –، مكتب المطبكعات اإلسالمية2ط

 (.122« )ءاإلركا»
 .(2638 .رقـ الحديث) بىاب اٍلقىاًتؿي الى يىًرثي  . ًكتىاب الدِّيىاًت  . 2/884 . سنف ابف ماجوابف ماجو:  3

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=173&pid=109011
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=173&pid=110891
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=173&pid=110891
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قاؿ: "كانت قيمةي الدِّية عمى عيد رسكؿ ا  -رضي ا عنيما-كذلؾ لحديث عبد ا بف عمرك 

مَّـى  - سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ثمانمائةى دينار، أك ثمانيةى آالؼ درىـ، كًدية أىؿ الكتاب يكمئذ  -صى

فقاـ خطيبان  -رحمو ا-النصؼ مف دية المسمميف. قاؿ: فكاف ذلؾ كذلؾ؛ حتى استخمؼ عمر 

مىت.قاؿ: فىفىرىضيا عمر عمى أىؿ الذىب: ألؼى دينار، كعمى أىؿ الكرؽ:  فقاؿ: أال ًإٌف اإًلبؿ قد غى

مؿ مائتي  اثني عشرى ألفان، كعمى أىؿ البقر مائتي بقرة كعمى أىؿ الشاء ألفي شاة، كعمى أىؿ الحي

 .2دِّيىة"قاؿ: كترؾ ًديىة أىؿ الذمة لـ يرفعيا فيما رفىع مف ال حمة.

 الذىب والفضة والحمل من مقدار الدية  :ثالثا

 الذىبمن مقدار الدية  - أ

. لحديث 4،كالحنابمة ،كالشافعية ،كالمالكية ،الحنفية باتفاؽ فقياء 3كالدية مف الذىب ألؼ دينار

: فىفى  مىٍت، قىاؿى يىا عمر بف الخطاب رضي ا عنو أنو قاـ خطيبان فقاؿ: .. أىال إفَّ اإلًبؿى قىٍد غى رىضى

. مىى أىٍىًؿ الذَّىىًب أىٍلؼى ًدينىارو  5عيمىري عى

                                                                                                                                                                      
األحكام الماكردم،  .11/501: لمغني مع الشرح الكبيرااابف قدامة،  .255/7: بدائع الصنائعالكاساني،  1

 .273: صالسمطانية
.حديث حسف 88ص 8(.ج15950أخرجو البييقي: سنف البييقي الكبرل.باب أعكاز اإلبؿ .حديث رقـ) 2

 .7/305(.2274إركاء الغميؿ.حديث رقـ).اْللباني:

الزحيمي: الفقو اإلسالمي غـ كىك المثقاؿ العجمي. 80،4الدينار: ىك المثقاؿ مف الذىب، كيساكم  3

 .7/5708كأدلتو.
الشافعي، . 2/203.الفواكو الدوانيالنفراكم، . 7/254بدائع الصنائعالكاساني،.7/268تبيين الحقائق الزيمعي،4

 .8/345 الفروعابف مفمح،.5/100،األم
 .37سبؽ تخريجو ص 5
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 الدية مف الفضة:مقدار  - ب

 عمى قكليف: كقد كقع الخالؼ بيف الفقياء  في مقدار دية النفس مف الفضة

لقكلو  3كالحنابمة 2كالشافعية 1مقدارىا اثنا عشر ألؼ درىـ، كىك مذىب المالكية  القول األول:

 4.(مى أىؿ الذىب ألؼ دينار كعمى أىؿ الكرؽ اثنا عشر ألؼ درىـع)صمى ا عميو كسمـ: 

كلما ركل ابف عباس رضي ا عنيما أف رجال قتؿ فجعؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ ديتو 

 .5اثني عشر ألفا

صرؼ دينار الدية اثنا عشر درىما، كدينار السرقة كالنكاح، بخالؼ  " قاؿ النفراكم المالكي:

 6."كالزكاة فصرفو عشرة دراىـ، كأما دينار الصرؼ فال ينضبط دينار الجزية

 

  7عند السادة اْلحناؼ مقدارىا عشرة آالؼ درىـ.  القول الثاني:

                                                           
 .2/203الفكاكو الدكاني. :النفراكم 1
 5/100 .اْلـ: الشافعي 2
 . 8/345.ابف مفمح، الفركع، 3
.حديث حسف 88ص 8(.ج15950أخرجو البييقي: سنف البييقي الكبرل.باب أعكاز اإلبؿ .حديث رقـ) 4

 .7/305(.2274يؿ.حديث رقـ)إركاء الغم.اْللباني:
، كضعفو اْللباني، إركاء 497ص 4546، سنف أبي داكد،كتاب الديات، باب الدية كـ ىي؟ رقـابك داكد 5

 .7/304الغميؿ
 . 2/203النفراكم، الفكاكو الدكاني. 6
 .7/268.الزيمعي، تبييف الحقائؽ.7/254الكاساني، بدائع الصنائع. 7
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كالذم يرجح مذىبنا ما ركم أف الكاجب في الجنيف  " :تبييف الحقائؽ في كتابو 1قاؿ الزيمعي

ثى، كعندنا عشر دية نفسو إف كاف خمسمائة درىـ كىك عشر دية اْلـ عنده سكاء كاف ذكرا أك أن

أنثى كنصؼ العشر إف كاف ذكرا فعمـ بذلؾ أف دية اْلـ خمسة آالؼ كدية الرجؿ ضعؼ ذلؾ 

 .  2"كىك عشرة آالؼ

عمر بف الخطاب أنو فرض عمى  مى أنيا عشرة آالؼ درىـ بما ركاهقد استدؿ الحنفية عك 
 .3درىـأىؿ الذىب في الدية ألؼ دينار كمف الكًرؽ عشرة آالؼ 

 الرأي الراجح:

 يقكؿ الزيمعي:) 4في مقدار الدية يرجع إلى سعر صرؼ الديناركالظاىر أف سبب خالفيـ     

كْلنا أجمعنا أنيا مف الذىب ألؼ دينار كالدينار مقكـ في الشرع بعشرة دراىـ أال ترل أف نصاب 

فيككف غنيا بيذا القدر الفضة في الزكاة مقدر بمائتي درىـ كنصاب الذىب فييا بعشريف دينارا، 

مف كؿ كاحد منيما إذ الزكاة ال تجب إال عمى الغني فيعمـ بذلؾ عمما ضركريا أف الدينار مقـك 

 .5(بعشرة دراىـ

 
                                                           

 705يكنس، أبك عمر، فخر الديف، الزيمعي، فقيو حنفي، قدـ القاىرة سنة ىك عثماف بف عمي بف محجف بف  1

ىػ فأفتى كدرس كتكفي فييا قاؿ صاحب الجكاىر المضية: قدـ القاىرة فنشر الفقو كانتفع الناس بو. الدرر الكامنة 

2  /446 
 .127ص6ج ،الزيمعي: تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ 2
3

 .140، ص8تيزوت، دار الكتة العلوية، ج تاب تقديز الثدل.م(،1994هـ=1414) ،1، طالسنن الكبرى الثيهقي، 
 1404جزءا. )مف  45عدد اْلجزاء: الككيت :  -كزارة اْلكقاؼ كالشئكف اإلسالمية ، المكسكعة الفقيية الككيتية 4

 .21/58الككيت. –ىػ. الطبعة الثانية، دارالسالسؿ  1427 -

5
 .127ص6نز الدقائؽ، جالزيمعي: تبييف الحقائؽ شرح ك 
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رأم اْلحناؼ القائؿ كذلؾ ْلف  .اثنا عشر ألؼ درىـكالرأم الراجح الذم أراه ىك القكؿ اْلكؿ 
قش اْلثر الذم اعتمدكا عميو بعدـ ثبكتو، قاؿ بأف الدية مف الفضة عشرة آالؼ درىـ يمكف أف ينا

 .1منقطعة البييقي، الركاية فيو عف عمر

 :2الحملمن دية المقدار  - ت

 3مائتا حمة كقد اتفؽ الفقياء عمى ذلؾ. أما الدية مف الحمؿ فيي

قاؿ: "كانت قيمةي الدِّية عمى  -رضي ا عنيما-كدليميـ الحديث المتقٌدـ عف عبد ا بف عمرك 

مَّـى  -د الرسكؿ ا عي سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ثمانمائةى دينار، أك ثمانيةى آالؼ درىـ، كًدية أىؿ  -صى

 الكتاب يكمئذ النصؼ مف دية المسمميف.

مىت. -رحمو ا-قاؿ: فكاف ذلؾ كذلؾ؛ حتى استخمؼ عمري   فقاـ خطيبان فقاؿ: أال ًإٌف اإًلبؿ قد غى

الذىب: ألؼى دينار، كعمى أىؿ الكرؽ: اثني عشرى ألفان، كعمى أىؿ قاؿ: فىفىرىضيا عمر عمى أىؿ 

 4البقر مائتي بقرة كعمى أىؿ الشاء ألفي شاة كعمى أىؿ الحمؿ مائتي حمة.

 

                                                           
1

 .141، ص8، جالسنن الكبرى البييقي، 

الحمؿ: بضـ ففتح، جمع حمة، كىي إزار كرداء مف أم نكع مف أنكاع الثياب، كقيؿ: الحمؿ بركد اليمف، كال  2

 (.12/ 285يسمى حمة حتى يككف ثكبيف. أىػ مف "عكف المعبكد" )
األحكام . الماكردم، 11/501: لمغني مع الشرح الكبير، ا. ابف قدامة255/7: بدائع الصنائعالكاساني،  3

 .273: صالسمطانية
.حديث حسف 88ص 8(.ج15950أخرجو البييقي: سنف البييقي الكبرل.باب أعكاز اإلبؿ .حديث رقـ) 4

 .7/305(.2274إركاء الغميؿ.حديث رقـ).اْللباني:
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 المطمب الثاني :

 تقكيـ الدية مف اإلبؿ كالبقر كالغنـ كالذىب كالفضة كالحمؿ

في  شير مؿ قمت بجكلة في اْلسكاؽ لتقكيـ أسعار اإلبؿ كالبقر كالغنـ كالذىب كالفضة كالح    

لمتعرؼ عمى ثمنيا، حيث سألت أىؿ االختصاص مف كؿ جنس عف ـ 2817آذار مف العاـ 

أسعارىا، فزرت تجار الماشية كتجار الذىب كالفضة كالحمؿ، كقمت بكضع جداكؿ خاصة 

 بأسعار كؿ صنؼ ثـ بعد ذلؾ قمت بحساب الدية حسب المذاىب الفقيية.
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 : تقكيـ الدية مف اإلبؿ أكال

 (1جدكؿ رقـ )

 أسعار اإلبل في الضفة الغربية 

 الكصؼ النكع الرقـ
بالدينار  السعر

 اْلردني

مىمت. خمفة 1  دينار388 الحامؿ مف النكؽ، كقد خمفتو ًإذا حى

 بنت لبكف 2

ىي مف اإًلبؿ ما أتي عميو سنتاف، كدخؿ في 

، ْلٌنيا تككف الثالثة،كصارت أٌمو لىبكنان؛ أم ذاتى لبف

 ككضعتو. قد حممت حٍمالن آخر

 دينار 588

هً الناقة التً استكملت السنة األولى ودخلت فً  بنت مخاض 3

  الثانٍة
 دينار 788

 حقة 4
ىك مٍف اإًلبؿ ما دخؿ في الٌسنة الرابعة ًإلى آخرىا، 

 كسمٌي بذلؾ؛ ْلنو استحٌؽ الركىكب كالتحميؿ.
 دينار 1888

مف أسناف الدكاٌب، كىك ما كاف منيا أصؿ الجذع  جذعة 5

شابان فتيان. فيك مف اإًلبؿ ما دخؿ في السنة 

 الخامسة. 

 دينار1588
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 ثانيا : تقويم الدية من البقر والغنم

 

 

 

 ،كفي الغنـ النصؼ ثنايا ،كقد ذكر فقياء الحنابمة أنو يؤخذ نصفيا مسٌنات، كنصفيا أتبعة

 1 .كالنصؼ أجذعة

 

 

 

                                                           
، . الزركشي350ص 8.ج ـ2000ىػ / 1421 .المكتب: : المبدع في شرح المقنععبد ا الحنبمي,برىاف الديف1

 .36، ص3ـ(، ج2002ىػ= 1423، بيركت، دار الكتب العممية، )شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي

 الكصؼ النكع الرقـ
 بالدينار السعر

 اْلردني

 دينار أردني358 كمف الضأف: ما تمت لو سنة، كقيؿ: أقؿ منيا. جذعو 1

 دينار أردني288 ممت سنتاف كدخمت في الثالثة.ما استك ثنيو 2
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 (2جدكؿ رقـ )

 أسعار البقر في الضفة الغربية

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .8/29، ، لسان العربابف منظكر 1
 .255/177، تاج العروسالرزبيدم :  2

 الكصؼ النكع الرقـ
بالدينار  السعر

 اْلردني

 أتبعو 1
كقيؿ   ،مف كلد البقر ْلنو يتبع أمو كالتبيع : الفحؿ

 1كالجمع أتبعة. ،ىك تبيع أكؿ سنة
 دينار1258

 دينار988 2ىي التي استكفت ثالث سنيف. مسنات 2
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 ثالثا: أسعار الذىب والفضة والحمل

غراـ ذىب.  4258=   4،25× 1888ة بالغراـ = غراـ، فتككف الدي 4،25الدينار الذىبي يعادؿ

 2. عمى اْللؼ مف الجراـ 975نبكم يساكم :جراميف مف الفضة ك كالدرىـ ال1

دينار أردني حسب اْلسعار في الضفة  188أما الحمؿ فثمنيا في ىذه اْلياـ ما يقرب مف 

 الغربية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 5/76، موسوعة الفقو اإلسالميالتكيجرم:  1
2 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7108 
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 دية الحر المسمم المطمب الثالث:

ؾ سابقا،كلكف دية الحر المسمـ ال خالؼ بيف الفقياء في أنيا مائة مف اإلبؿ كما بينا ذل   

  .أسنانيا كصفاتيا تختمؼ بحسب نكع القتؿ مف حيث ككنو عمدان أك شبو عمد أك خطأ

 أوال: تقويم الدية في القتل العمد 

لما ركم عف ابف عباس أنو  1أف دية القتؿ العمد ليست عمى العاقمة الىذىب جميكر الفقياء    

 .2قاؿ : ال تحمؿ العاقمة عمدا كال اعترافا كال صمحا في عمد

 اختمفكا في صكرة تغميظ الدية في القتؿ العمد مف جية اْلسناف: ك 

تؤخذ مغمظة أرباعان، خمس كعشركف بنت  ،5، كىك المذىب عند أحمد4كمالؾ 3ذىب أبك حنيفة،

  كعشركف حقاؽ، كخمس كعشركف جذاع. مخاض، كخمس كعشركف بنت لبكف، كخمس

 كدليميـ:

                                                           
كقيؿ إنما سميت العاقمة ْلنيـ  ،العاقمة مف يحمؿ العقؿ كالعقؿ الدية تسمى عقال ْلنيا تعقؿ لساف كلي المقتكؿ 1

يمنعكف عف القاتؿ كالعقؿ المنع كليذا سمي بعض العمـك عقال ْلنو يمنع مف اإلقداـ عمى المضار . ابف قدامو 

 .514،ص 9ج ،المغني
 .336، ص7محمد ناصر اْللباني. ج  -ي حسف إركاء الغميؿ قاؿ اْللبان 2
 6/126الزيمعي: تبييف الحقائؽ.  3
 ـ.558،1994ص4ق، ج1415، 1: دار الكتب العممية طالمدونةمالؾ بف أنس:  4
 .3/301.شرح منتيى اإلراداتالبيكتي:  5
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عف السائب بف يزيد قاؿ كانت الدية عمى عيد رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ مائة مف اإلبؿ  

أربعة أسناف خمسة كعشريف حقة كخمسة كعشريف جذعة كخمسة كعشريف بنات لبكف كخمسة 

 1 كعشريف بنات مخاض.

 الدية الكاجبة في القتؿ العمد مغمظة أثالثان، ثالثكف حقة  أف 3، كأحمد في ركاية2كيرل الشافعية

فإف  ،ديفع إلى أكلياء القتيؿ ،: )مف قتؿ عمدان  كدليميـ قكلو كثالثكف جذعة كأربعكف خمفة.

ف شاءكا أخذكا الدية ،شاءكا قتمكا ػةن  ،كذلؾ ثالثكف ًحقَّةن  ،كا  ذىعى ًمفةن ) ،كثالثكف جى  (4كأربعػكف خى

 الرأي الراجح:

الدية الكاجبة في القتؿ العمد مغمظة أثالثان، ل أف الرأم الراجح ىك الرأم الثاني القائؿ أف أر 

ْلف الحديث الذم استدؿ بو أصحاب القكؿ كذلؾ  كثالثكف جذعة كأربعكف خمفة ثالثكف حقة 

كالحديث استند اليو أصحاب .كما بينا في تخريجو  ضعيؼ بف يزيد حديث السائب اْلكؿ كىك

 .ليس فيو تحديد لنكع القتؿكؿ الرأم اْل

 

                                                           

 .( 6664ضعيؼ : معجـ الطبراني الكبير ) 1
 بيركت الطبعة –دار المعرفة  348ص 7:جاألمف إدريس: الشافعي أبك عبد ا محمد ب 2

 ـ1990ىػ/1410

اليداية عمى مذىب اإلمام أبي عبد اهلل أحمد بن الككذاني، محفكظ بف أحمد بف الحسف، أبك الخطاب:   3

 ،ماىر ياسيف الفحؿ مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع -تحقيؽ: عبد المطيؼ ىميـ  محمد بن حنبل الشيباني

 ـ . 2004ىػ /  1425 ، 524،ص1ط

 ( .2626ح ) ،2/876فرضكا بالدية(  ،)مف قتؿ عمدان  4)الديات( ب 21ؾ ،(.سنف ابف ماجة4)
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 : تقويم الدية في القتل شبو العمد ثانيا

 :كاختمفكا في صفتيا،اتفؽ الفقياء عمى تغميظ دية القتؿ شبو العمد،كأنيا تؤدل مؤجمة  

  2.كالمشيكر عند الحنابمة 1: تجب أرباعنا ؛كىك مذىب الحنفية القول األول

ت الدية عمى عيد رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ مائة مف كدليميـ : أف السائب بف يزيد قاؿ كان

بنات لبكف  كفكعشر جذعة كخمسة  كفكعشر حقة كخمسة كف اإلبؿ أربعة أسناف خمسة كعشر 

بنات مخاض حتى كاف عمر رضي ا عنو كمصر اْلمصار قاؿ عمر ليس  كفكعشر كخمسة 

عة آالؼ درىـ ثـ غمت اإلبؿ فقاؿ كؿ الناس يجدكف اإلبؿ فقكمكا اإلبؿ أكقية أكقية فكانت أرب

عمر رضي ا عنو قكمكا اإلبؿ فقكمت اإلبؿ كقية كنصؼ فكانت ستة آالؼ درىـ ثـ غمت 

اإلبؿ فقاؿ عمر رضي ا عنو قكمكا اإلبؿ فقكمت أكقيتيف فكانت ثمانية آالؼ درىـ ثـ غمت 

اثنتي عشر ألفا فجعؿ عمى اإلبؿ فقاؿ عمر رضي ا عنو قكمكا اإلبؿ فقكمت ثالثة أكاؽ فكانت 

أىؿ الكرؽ اثنتي عشر ألفا كعمى أىؿ اإلبؿ مائة مف اإلبؿ كعمى أىؿ الذىب ألؼ دينار كعمى 

أىؿ الحمؿ مئتي حمة قيمة كؿ حمة خمسة دنانير كعمى أىؿ الضأف ألؼ ضائنة كعمى أىؿ 

  3.(المعز ألؼ ماعزة كعمى البقر مئتي بقرة

 

                                                           
. تحقيؽ : محمكد أميف النكاكم .الناشر :  1/314الميداني : عبد الغني الغنيمي ؛ المباب في شرح الكتاب  1

 دار الكتاب العربي.

 .6/124الزركشي:. 26/76المبسوط.السرخسي: 2

.حديث حسف 88ص 8(.ج15950أخرجو البييقي: سنف البييقي الكبرل.باب أعكاز اإلبؿ .حديث رقـ) 3

 .7/305(.2274إركاء الغميؿ.حديث رقـ).اْللباني:
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 2.كركاية عند الحنابمة 1كىك مذىب الشافعية: تجب أثالثنا ؛  القول الثاني

طىًإ ًبالسٍَّكًط أىًك :» قىاؿى  -صمى ا عميو كسمـ-كدليميـ أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  أىالى ًإفَّ ًفى قىًتيًؿ اٍلعىٍمًد اٍلخى

ًمفىةن ًفى بيطيكًنيىا أىٍكالى  ا ًمائىةه ًمفى اإًلًبًؿ ميغىمَّظىةن ًمٍنيىا أىٍربىعيكفى خى  . 3ديىىااٍلعىصى

 الرأي الراجح

أرل أف  الرأم الصحيح ىك القكؿ الثاني الذم يرل أف الدية تجب أثالثنا: ثالثيف حقة كثالثيف    

الذم استدؿ بو أصحاب القكؿ اْلكؿ  حديث السائب بف يزيدْلف  جذعة كأربعيف خمفة. كذلؾ

ر ابف حجر ضعيؼ ؛ فيو أبك معشر نجيح كصالح بف أبي اْلخضر ككالىما ضعيؼ كما ذك

 .أما الحديث الذم استدؿ بو أصحاب القكؿ الثاني فيك صحيح كما بينا في تخريجو . 4رحمو ا

. 

 

 

 

 
                                                           

أحمد بف محمد بف أحمد بف القاسـ الضبي: المباب في الفقو الشافعي، تحقيؽ : عبد الكريـ بف صنيتاف العمرم  1

 363ىػ.ص 1416، 1ار البخارم، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية طالناشر: د

المغني ؛  ،. ابف قدامة455الحصني : تقي الديف ؛ كفاية اْلخيار في حؿ غاية االختصار ؛ دار الخير، ص 2

 .9/488 .1بيركت ط –الناشر : دار الفكر 
 .2197صححو اْللباني في اإلركاء، حديث رقـ 3

  2/134العالية  المطالب 4
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 ثالثا: القتؿ الخطأ

ال   1:اتفؽ العمماء عمى أف دية الخطأ عمى العاقمة كال خالؼ بينيـ في ذلؾ قاؿ ابف  رشد    

مخصكص مف عمكـ قكلو تعالى : ) كال  خالؼ بينيـ أف دية الخطأ تجب عمى العاقمة كأنو حكـ

  2.تزر كازرة كزر أخرل (

 كقد اختمؼ الفقياء في تحديد أصنافيا:

إلى أف دية القتؿ الخطأ ىي: مائة مف اإلبؿ أخماسان: عشركف ابف  4كالحنابمة 3ذىب الحنفية

 .مخاض، كعشركف بنت مخاض، كعشركف بنت لبكف، كعشركف حقة، كعشركف جذعة

 كدليميـ:

ركل عبدا بف مسعكد عف النبي صمى ا عميو كسمـ أنو قاؿ : )) في دية الخطأ عشركف لما 

 5كعشركف بنت لبكف ((.  ،كعشركف بني مخاض ،كعشركف بنت مخاض ،كعشركف جذعة ،حقو

إلى أف دية القتؿ الخطأ ىي: مائة مف اإلبؿ أخماسان: عشركف بنت  2كالشافعية 1ذىب المالكية

 لبكف، كعشركف ابف لبكف، كعشركف حقة، كعشركف جذعة. مخاض، كعشركف بنت

                                                           
 337ص 2ج  بداية المجتيد ونياية المقتصدابف رشد:  1
 15سكرة اإلسراء، آية  2
، دار متن الخرقى عمى مذىب ابي عبد اهلل أحمد بن حنبل الشيبانيالخرقي، عمر بف الحسيف بف عبد ا:   3

 126ـ.ص1993-ىػ1413الصحابة لمتراث الطبعة: 
 .2/124. كاليداية في فركع الفقو الحنبمي.4/523اليداية شرح بداية المبتدم: 4
 أخرجو أبك داككد كالنسائي كابف ماجو 5
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ركم عف النبي صمى ا عميو كسمـ في قصة القسامة أنو كدل قتيؿ خيبر بمائة مف كدليميـ ما 

ٍف بيشىٍيًر ٍبًف "كالحديث كما أخرجو البخارم  إبؿ الصدقة , كليس في أسناف الصدقة ابف مخاض عى

ـى أىفَّ رىجيالن ًمفٍ  ٍثمىةى أىٍخبىرىهي أىفَّ نىفىرنا ًمٍف قىٍكًمًو اٍنطىمىقيكا ًإلىى  يىسىارو زىعى اًر ييقىاؿي لىوي سىٍيؿي ٍبفي أىًبي حى اٍْلىٍنصى

اًحبىنىا قىا ـٍ قىٍد قىتىٍمتيـٍ صى قىاليكا ًلمًَّذم كيًجدى ًفيًي ـٍ قىًتيالن كى دىىي ديكا أىحى ٍيبىرى فىتىفىرَّقيكا ًفييىا كىكىجى ا قىتىٍمنىا كى خى الى ليكا مى

مَّـى فىقىاليكا يىا رىسيكؿى المًَّو اٍنطىمىٍقنى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًمٍمنىا قىاًتالن فىاٍنطىمىقيكا ًإلىى النًَّبيِّ صى ٍدنىا عى ٍيبىرى فىكىجى ا ًإلىى خى

مىى مىفٍ  ـٍ تىٍأتيكفى ًباٍلبىيِّنىًة عى دىنىا قىًتيالن فىقىاؿى اٍلكيٍبرى اٍلكيٍبرى فىقىاؿى لىيي ا لىنىا بىيِّنىةه قىاؿى فىيىٍحًمفيكفى  أىحى قىتىمىوي قىاليكا مى

مَّـى أىٍف ييٍبًطؿى دىمىوي فى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اًف اٍليىييكًد فىكىًرهى رىسيكؿي المًَّو صى ى ًبأىٍيمى دىاهي ًمائىةن ًمٍف قىاليكا الى نىٍرضى كى

دىقىةً   .3"ًإًبًؿ الصَّ

 الرأي الراجح 

إلى أف دية القتؿ الخطأ ىي: مائة مف اإلبؿ حيح ىك الرأم الثاني القائؿ أرل أف الرأم الص

أخماسان: عشركف بنت مخاض، كعشركف بنت لبكف، كعشركف ابف لبكف، كعشركف حقة، 

 .كذلؾ لضعؼ الحديث الذم استدؿ بو أصحاب القكؿ اْلكؿ كعشركف جذعة.

 

 

 

                                                                                                                                                                      
 .2/391جكاىر اإلكميؿ.اْلزىرم:  1

 .3/211النككم: الميذب  2

 (.6502رقـ الحديث ). 2528ص  : صحيح البخارم.كتاب الديات .باب القسامة.البخارم 3
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 اتمةـــــــــــــــــــــــــــــــالخ

رب العالميف حمد عباده المتقيف كأصمي كأسمـ عمى المبعكث رحمة لمعالميف سيدنا أحمد ا   

 محمد كعمى آلو كصحبو كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف.

عقكبات القصاص كالحدكد  تشىرعك  أحكاما في غاية الحكمة، شريعتنا اإلسالمية  كضعت   

، لدماء مف أف تيرؽ مف غير كجو حؽلكي تحافظ عمى اك لتمنع الناس مف اقتراؼ ىذه الجرائـ، 

. فجعمت عقكبة القتؿ عقكبة زاجرة رادعو كذلؾ كي يحذر الناس كيخافكا مف الكقكع في الدماء

لممجتمع،  في تنفيذ  الدية كؼ لمقتؿ، كصيانةكمف ىذه التشريعات الدية كما يمحقيا مف أحكاـ، ف

 .كزجر عف العدكاف

لميـ في حياتنا كبينت أصكؿ الديات كتقديرىا كاْلحكاـ مف أجؿ ذلؾ كتبت في ىذا المكضكع ا   

فأني أحمد المكلى عز كجؿ أف كفقني إلتماـ ىذه المتعمقة فييا. كبعد أف أنجزت بحثي ىذا 

 الرسالة، كأسألو تعالى أف ينفع بيا طالب العمـ الشرعي بشكؿ خاص كسائر المسمميف.  

 في ختاـ ىذه الرسالة أخمص إلى ما يمي: 

بؿ ىي اْلصؿ في الدية كغيرىا مف اْلصناؼ"البقر كالغنـ كالذىب كالفضة كالحمؿ" أف اْل (1

 بدائؿ يمجأ إلييا في حالة عدـ شيكعيا.

 مشركعية الدية في قتؿ الخطأ كشبة العمد  كفي العمد إذا عفى أكلياء المقتكؿ . (2

 .أف دية المرأة ىي كدية الرجؿ تماما (3

أخذ حقو ، فإذا ما اعتدم عميو في أم دار جدحيثما كاف كأينما ك مسمـ معصكـ الدـ ال (4

 كامال مف الدية كغيرىا .
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، كخاصة بدائؿ عند عدـ تكفرىا يكجد في الديات باتفاؽ الفقياء، كلكنوأف اإلبؿ أصؿه  (5

الذىب كالفضة كالبقر كالغنـ، كنحف في  كمف بدائمياأنيا ليست متكفرة في كؿ البالد، 

نما  ىذه الديار لسنا أىؿ إبؿو كال بقرو  ، كليست ىذه اْلصناؼ غالبةن عندنا، كا  كال غنـو

أف يككف التقدير بالغالب في  كلىكىي التي قامت مقاـ الذىب، كاْلالغالبي عندنا النقكد 

 .البمد
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 التوصيات:

طمبة العمـ الشرعي بكتابة المزيد مف اْلبحاث كالرسائؿ العممية المتعمقة نكصي  .1

 مف أىمية في المجتمع.بالدية، كذلؾ لما لمدية 

نكصي أئمة المساجد كالدعاة الى ا بالحديث الى الناس عف أحكاـ الدية، حتى  .2

نبيف حرص االسالـ عمى عدـ اراقة الدماء، كلتحذير الناس مف االستيانة 

 بحرمة الدـ حتى يككنكا عمى بينة مف أمرىـ.

ة بالديات نكصي رجاؿ اإلصالح كرجاؿ العشائر أف تككف أحكاميـ المتعمق .3

 مستمدة مف كتاب كا كسنة رسكلو صمى ا عميو كسمـ.

نكصي دكر الفتكم أف تعتمد الرأم الذم يقكؿ أف دية المرأة كالرجؿ تماما ْلف  .4

 النساء شقائؽ الرجاؿ.
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 ةالكريم اآليات القرآنية مسردأّواًل: 

 الصفحة رقم اآلية السورة اآلية

ميكـ يا أييا الذيف أمنكا كتب ع
 القصاص في القتمى

 3 178 البقرة

وأقٍمىا الصالة 6 110 البقرة 

 ٌا أٌها الناس اتقىا ربكم الذي خلقكم

 من نفس واحدة
 14 1 النساء

 كمف يقتؿ مؤمنا متعمدا فجزاؤه جينـ 22 92 النساء 

  مف قتؿ نفسا بغير نفس أك فساد في
 اْلرض فكأنما قتؿ الناس جميعا

 55 32 المائدة

  كال تقتمكا النفس التي حـر ا إال
 بالحؽ

 41 151 اْلنعاـ

 ألـ تر كيؼ ضرب ا مثال كممة
 طيبة

 33 24 إبراىيـ

 



  94 

الشريفة ةبويّ األحاديث النّ  مسردثانيًا:   

 الصفحة الَحديث

ف قتيؿ الخطأ كشبو العمد بالسكط كالعصا كالحجر"  96 " أال كا 

 91 "" أال إف اإلبؿ قد غمت

  " أف رجال مف بني عدم قتؿ فجعؿ النبي ديتو "

 85 " أف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ قضى في امرأتيف مف ىذيؿ"

" أف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ قضى في الدية عمى أىؿ 
 اإلبؿ مائة"

85 

 976 "دية المرأة نصؼ دية الرجؿ"

 15 عقؿ الكافر نصؼ عقؿ المؤمف"" 

 81 براء"  " القتؿ

 88 " قضى النبي)ص( بغرة عبد أك أمة"

 97، 89 " كانت الدية في عيد رسكؿ ا)ص( مائة مف اإلبؿ"

 89 " ال ضرر كال ضرار"

 85 " مف قيتؿ لو قتيؿ فيك بخير النظريف"

 85 " كفي النفس مائة مف اإلبؿ" 

                                                           
 ركؼ اليجائية دكف اعتبار لػ )اؿ(.رتَّبت اْلحاديث النبكٌية الشريفة حسب الح 
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األعالم ثالثًا: مسرد  

 ْفَحةالصَ  ممَ العَ  الرقم

 25 أبك جحيفة  (1

 34 ابف عاشكر  (2

 37 ابف عبد البر  (3

 37 ابف المنذر  (4

 9 ابف نجيـ  (5

 69 أسامة بف زيد  (6

 37 سرخسيال  (7

 11 الشافعي  (8

 11 الشعبي  (9

 41 الرازم  (10

 18 رشيد رضا  (11

 8 الزمخشرم  (12

 43 الزيمعي  (13

 51 عطاء بف رباح  (14

 70 عمقمة  (15
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 35 عمرك بف شعيب  (16

 34 الماكردم  (17

 14 محمد بف عمرك  (18

 40 لنفراكما  (19

 44 النككم  (20
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 المصادر والمراجع : مسردرابعاً 

 القرآف الكريـ بركاية حفص عف عاصـ 

 تأليؼ  محمد ناصر اْللباني تحقيؽ زىير الشاكيش  المكتب اإلسالمي  إرواء الغميل

 . 1405بيركت الطبعة الثانية  

 حنيفة ركاية أبي نعيـ، باب  اْلصبياني، أبك نعيـ أحمد بف عبد ا، مسند اإلماـ أبي

 ىػ. 1415، 1العيف، تحقيؽ: نظر محمد الفاريابي، مكتبة الككثر، الرياض، ط

  ،دار المطالب في شرح روض الطالب أسنىاْلنصارم، زكريا بف محمد بف زكريا ،

 الكتاب اإلسالمي، بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

  ،يح المختصر من أمور رسول الجامع الصحالبخارم، محمد بف إسماعيؿ أبك عبد ا

، تحقيؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر، دار اهلل صمى اهلل عميو وسمم وسننو وأيامو

 ىػ.1422، 1طكؽ النجاة، ط

  ،759، جامعة دمشؽ، ص:التقنين في مجمة األحكام العدليةالبغا، محمد الحسف البغا ،

 ـ.2009

  ،1، عالـ الكتب، طإلراداتشرح منتيى االبيكتي، منصكر بف يكنس بف صالح الديف ،

 ـ. 1993-ىػ1414

  ،دار كشاف القناع عن متن اإلقناعالبيكتي، منصكر بف يكنس بف صالح الديف ،

 الكتب العممية، بدكف طبعة كبدكف تاريخ. 

  ،تحقيؽ: محمد عبد القادر السنن الكبرىالبييقي، أحمد بف الحسيف بف عمي الخراساني ،

 ـ. 2003-ىػ 1424، 3ت، لبناف، طعطا، دار الكتب العممية، بيرك 
                                                           

 اؿ(. ،ابف ،أـٌ  ،رتَّبت المصادر كالمراجع حسب الحركؼ اليجائية السـ الشيرة لممؤلؼ دكف اعتبار لػ )أبك 
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  ،تحقيؽ: أحمد شاكر كآخركف، سنن الترمذيالترمذم، محمد بف عيسى بف سكرة ،

 ـ.1975-ىػ1395، 2مصر، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي، ط

  ،تحقيؽ المستدرك عمى الصحيحينالحاكـ، أبك عبد ا الحاكـ محمد بف عبد ا ،

 ـ.1990-ىػ1411، 1، دار الكتب العممية، بيركت، طمصطفى عبد القادر عطا

  ،دار فتح الباري شرح صحيح البخاريابف حجر العسقالني، أحمد بف عمي الشافعي ،

 ـ.1379المعرفة، بيركت، 

  ،أبك محمد عمي بف أحمد القرطبي الظاىرم ، ، رسائل ابن حزم األندلسيابف حـز

، 2كالنشر، بيركت، لبناف، ط تحقيؽ: إحساف عباس، المؤسسة العربية لمدراسات

 ـ.1987

  ،أبك محمد عمي بف أحمد القرطبي الظاىرم ، ، 7/244، المحمى باآلثارابف حـز

 بيركت، دار الفكر، بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

  ،مواىب الجميل في شرح مختصر الحطاب، شمس الديف أبك عبد ا محمد بف محمد

 . 1992-ىػ1412، 3،  در الفكر، طخميل

 ـ.2010،.مكتبةالعبيكاف، السعكدية،1، طعمم المقاصد الشرعيةمي:نكر الديف:الخاد 

  ،دار الفكر، بيركت، بدكف شرح مختصر خميلالخرشي، محمد بف عبد ا الخرشي ،

 طبعة كبدكف تاريخ.

  ،متن الخرقي عمى مذىب أبي عبد اهلل أحمد بن الخرقي، أبك القاسـ عمر بف الحسيف

 ـ.1993-ىػ1413حابة لمتراث، ، دار الصحنبل الشيباني

  ،كىك شرح سنف أبي معالم السننالخطابي، أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ ،

 ـ.1932-ىػ1351، 1داكد، المطبعة العممية، حمب، ط
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  ،وفيات األعيانابف خمكاف، أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ اإلربمي ،

 ـ. 1994، 1ادر، طتحقيؽ:إحساف عباس، بيركت، دار ص

  ،حققو كضبط نصو سنن الدارقطنيالدارقطني، أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد ،

-ىػ1424، 1كعمؽ عميو: شعيب اْلرنؤكط كآخركف، مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، ط

 ـ. 2004

  ،تحقيؽ: شعيب سنن أبي داودأبك داكد، سميماف بف اْلشعث بف إسحاؽ السجستاني ،

 ـ. 2009-ىػ1430، 1ط  ، دار الرسالة العالمية،اْلرنؤكط كآخركف

  ،دار الفكر، حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبيرالدسكقي، محمد بف أحمد بف عرفة ،

 بدكف طبعة كبدكف تاريخ. 

  ،تحقيؽ: مجمكعة سير أعالم النبالءالذىبي، شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد ،

 ـ. 1985-ىػ1405، 3سسة الرسالة، طمف المحققيف بإشراؼ شعيب اْلرنؤكط، مؤ 

  ،تحقيؽ: يكسؼ مختار الصحاحالرازم، زيف الديف أبك عبد ا محمد بف أبي بكر ،

-ىػ1420، 5الشيخ محمد، المكتبة العصرية، الدار النمكذجية، بيركت، صيدا، ط

 ـ.1999

  ،كبدكف  ، دار الفكر، بدكف طبعةفتح العزيز بشرح الوجيزالرافعي، عبد الكريـ بف محمد

 تاريخ.

  ،القاىرة، بداية المجتيد ونياية المقتصدابف رشد، محمد بف أحمد بف محمد القرطبي ،

 ـ.2004-ىػ1425دار الحديث، بدكف طبعة، 

 المعيد العالي لمفكر اإلسالمي،  ،نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي ،الريسكني،أحمد

 ـ.1999، 1ط
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  ،تحقيؽ: عروس من جواىر القاموستاج الالزبيدم، محمد بف محمد الحسيني ،

 مجمكعة مف المحققيف، دار اليداية، بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

  ،دار المكتبي، سكريا، تاريخ التشريع اإلسالميالزحيمي، كىبة مصطفى الزحيمي ،

 ـ.2001-ىػ1421، 1دمشؽ، ط

  ،بدكف  ،4، دار الفكر، سكريا، طالفقو اإلسالمي وأدلتوالزحيمي، كىبة مصطفى الزحيمي

 تاريخ.

  ،تحقيؽ: محمد نصب الراية ألحاديث اليدايةالزيمعي، جماؿ الديف أبك محمد عبد ا ،

  ـ.1997-ىػ1418، 1عكامة، مؤسسة الرياف، بيركت، لبناف، ط

  ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الزيمعي، عثمػػػػاف بف عمي بف محجف البارعي

 ىػ.1313، 1ة، بكالؽ، القاىرة، ط، المطبعة الكبرل اْلميريالشبمي

  ،ىػ1414، بيركت، دار المعرفة، المبسوطالسرخسي، محمد بف أحمد بف أبي سيؿ-

 ـ.1993

  ،ىػ1410، بيركت، دار المعرفة، بدكف طبعة، األم. الشافعي، محمد بف إدريس-

 ـ.1990

  ،اجمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنيالشربيني، محمد بف أحمد الخطيب ،

 ـ.1994-ىػ1415، 1دار الكتب العممية، ط

  ،حاشية تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالشمبي، شياب الديف أحمد بف محمد ،

 ىػ. نقال عف مختصر الطحاكم،1313، 1المطبعة الكبرل اْلميرية، بكالؽ، القاىرة، ط

  ،بحرمجمع األنير في شرح ممتقى األشيخي زاده، عبد الرحمف بف محمد بف سميماف ،

 ، دار إحياء التراث العربي، بدكف طبعة كبدكف تاريخ.2/24
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  ،دار الكتب الميذب في فقو اإلمام الشافعيالشيرازم، أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي ،

 العممية، بدكف طبعة كبدكف تاريخ. 

  ،تحقيؽ: طارؽ بف عكض ا المعجم األوسطالطبراني، سميماف بف أحمد بف أيكب ،

 رميف، القاىرة. كآخركف، دار الح

  ،مقدمة الكتاب لممحقؽ أبي مختصر الطحاويالطحاكم، أحمد بف محمد بف سالمة ،

 الكفا اْلفغاني، عنيت بنشره لجنة إحياء المعارؼ النعمانية، اليند، حيد أباد، بدكف تاريخ.

  ،دار رد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف، محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز ،

 ـ.1992-ىػ1412، 2بيركت، ط الفكر،

  ،تحقيؽ سالـ محمد االستذكارابف عبد البر، أبك عامر يكسؼ بف عبد ا القرطبي ،

 ـ.  2000-ىػ1421، 1عطا كآخركف، دار الكتب العممية، بيركت، ط

  ،دار الكتب العممية، بيركت، أحكام القرآنابف العربي، محمد بف عبد ا المالكي ،

 ـ.2003-ىػ1424، 3لبناف، ط

  ،بدكف طبعة  ،الطبقات السنية في تراجم الحنفيةالغزم، تقي الديف بف عبد القادر

 كبدكف تاريخ.

  الفتاكل الكبرل المؤلؼ : تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني

مصطفى عبدالقادر عطا ,الناشر : دار الكتب  -المحقؽ : محمد عبدالقادر عطا 

 ـ .1987 -ىػ 1408طبعة : الطبعة اْلكلى العممية ال

  ،المكتبة المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيكمي، أحمد بف محمد الحمكم ،

 العممية، بيركت، بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
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  ،مكتبة القاىرة، المغنيابف قدامة، أبك محمد مكفؽ الديف عبد ا الجماعيمي المقدسي ،

 ـ.1968-ىػ1388بدكف طبعة، 

  ،الشرح الكبير عمى متن ابف قدامة، عبد الرحمف بف محمد عبد ا الجماعيمي المقدسي

، دار الكتاب العربي، أشرؼ عمى طباعتو: محمد رشيد رضا، بدكف طبعة كبدكف المقنع

 تاريخ.

  ،تحقيؽ: محمد حجي الذخيرةالقرافي، أبك العباس، شياب الديف أحمد بف إدريس ،

 ـ . 1994، 1لغرب اإلسالمي، طكآخركف، بيركت، دار ا

  ،مير الجواىر المضية في طبقات الحنفيةالقرشي، عبد القادر بف محمد بف نصر ا ،

 محمد كتب خانو، كراتشي.

  ،دار النفائس، معجم لغة الفقياءقمعجي، محمد ركاس قمعجي كحامد صادؽ قنيبي ،

 ـ.  1988-ىػ1408، 2ط

  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعد بف أحمد، الكاساني، عالء الديف أبك بكر بف مسعك ،

 ـ.1986-ىػ1406، 2دار الكتب العممية، ط

  ،خميؿ،  ـ.1994-ىػ1415، 1، دار الكتب العممية، طالمدونةمالؾ، مالؾ بف أنس

، تحقيؽ: أحمد جاد، دار 1/164، مختصر العالمة خميلخميؿ بف إسحاؽ بف مكسى، 

  ـ.2005-ىػ1426، 1الحديث، القاىرة، ط

  ،تحقيؽ: محمد مصطفى اْلعظمي، مؤسسة زايد بف الموطأمالؾ، مالؾ بف أنس ،

 ـ.2004 -ىػ 1425، 1سمطاف آؿ نيياف، أبك ظبي، اإلمارات، ط

 

  ،ـ. 2002، 15، دار العمـ لممالييف، طاألعالمالزركمي، خير الديف بف محمكد بف محمد 
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  ،اف في معرفة الراجح من اإلنصالمرداكم، عالء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف

 ، بدكف تاريخ.2، دار إحياء التراث العربي، طالخالف

  ،اليداية في شرح بداية المرغيناني، عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني

، تحقيؽ: طالؿ يكسؼ، دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف، بدكف طبعة المبتدي

  كبدكف تاريخ.

 المســند الصــحيح المختصــر ك الحسػػف القشػػيرم النيسػػابكرم، مسػػمـ، مسػػمـ بػػف الحجػػاج أبػػ

، تحقيػػؽ: محمػػد فػػؤاد عبػػد بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول اهلل صــمى اهلل عميــو وســمم

 الباقي، بيركت، إحياء التراث العربي، بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

  ،لعممية، ، دار الكتب االمبدع في شرح المقنعابف مفمح، إبراىيـ بف محمد بف عبد ا

 ـ. 1997-ىػ1418، 1بيركت، ط

  ،3، بيركت، دار صادر، طلسان العربابف منظكر، محمد بف مكـر بف عمي ،

 ىػ.1414

  ،دار الكتب التاج واإلكميل لمختصر خميلالمكاؽ، محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ ،

 ـ.1994-ىػ1416، 1العممية، ط

  ،الحمبي، ، مطبعة عميل المختاراالختيار لتالمكصمي، عبد ا بف محمكد بف مكدكد

 ـ.1937-ىػ1356القاىرة، 

  أحمد بف شعيب بف عمي بف سناف بف بجر النسائي:سنف النسائي  تأليؼ   

 :ـ .1994ىػ / 1414 كتب المطبكعات اإلسالمية  سنة النشر 

  ،دار الكتاب ، البحر الرايق شرح كنز الدقائقابف نجيـ، زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد

 ، بدكف تاريخ.2اإلسالمي، ط
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  ،روضة الطالبين وعمدة المفتينالنككم، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ ،

 ـ.  1991-ىػ1412، 3تحقيؽ:زىير الشاكيش، المكتب اإلسالمي، بيركت، ط

  ،دار الفكر، بدكف فتح القديرابف اليماـ، كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي ،

 كبدكف تاريخ. طبعة

  ،المكتبة التجارية تحفة المحتاج في شرح المنياجالييتمي، أحمد بف محمد بف عمي ،

 ـ.1983-ىػ1357الكبرل، مصر، 

 
 
 

 مراجع الشبكة العنكبكتية:
http://www.muslm.org/vb/showthread 

http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2019#.WMUYoW_yuM8 
http://cmrim.com/index.php/hjg6575/2573-2012-11-21-10-18-06.html 

1
 islamport.com/w/amm/Web/2571/114.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2019#.WMUYoW_yuM8
http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2019#.WMUYoW_yuM8
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ًاحملتىياتً:ًمسردخامساً 

 

ًالصفحةًاملىضىع

 أ اإلقرار

 ب الشكر كالتقدير

 ج الممخص بالعربية

 د الممخص باإلنجميزية

 1 المقدمة

 6ًومقاصدهاًمفهىمًالديةًومشروعيتهاًوشروطهاالفصلًاألول:ً

ُل:   7 .تعريف الدية لغة واصطالحاالَمْبَحُث األوَّ

 : ؿي  7 مفيـك الدية لغةالمىٍطمىبي اْلكَّ

 8 المطمب الثاني: مفيـك الدية شرعا

 10 الدية في الكتاب كالسنة كاإلجماعالمبحث الثاني: مشركعية 

 12 المطمب اْلكؿ: مشركعية الدية في الكتاب

 15 المطمب الثاني: مشركعية الدية في السنة كاإلجماع

 15 المبحث الثالث: مكجبات الدية كشركطيا
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 18 المطمب اْلكؿ: أسباب كجكب الدية

 20 المطمب الثاني: شركط كجكب الدية

 29 اصد الشريعة اإلسالمية في تشريع الدية: مقالرابعالمبحث 

:مذهابًالفقهاءًيفًاألصىل"األصناف"ًالتيًتؤخذًمنهاًالثانيالفصلً
 الدية

30 

 30 المبحث اْلكؿ: اْلصؿ لغة كاصطالحا

 30 المطمب اْلكؿ: اْلصؿ لغة

 31 المطمب الثاني: اْلصؿ اصطالحا

 32 المبحث الثاني: اختالؼ الفقياء في أصكؿ الية

 48 المبحث الثالث: أكصاؼ الديات مف كؿ نكع كمقاديرىا

 48 المطمب اْلكؿ: أكصاؼ الدية مف كؿ نكع

 50 المطمب الثاني: مقدار الدية

 68 المبحث الرابع: اْلثار المترتبة عمى تعدد أصكؿ الديات

 68 المطمب اْلكؿ: اختيار جنس الدية

 71 المطمب الثاني: حكـ جمع أكثر مف جنس
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 72 :ًتقىيمًأصىلًالديةًبالنقىدالثالثفصلًال

 73 المبحث األول: التقويم لغة واصطالحا

 74 المبحث الثاني: مقدار وتقويم كل صنف بالدينار األردني

 90 اخلامتة

 93 اآليات القرانية مسرد

 94 اْلحاديث النبكية الشريفة مسرد

 95 اْلعالـ مسرد

 96 المصادر كالمراجع مسرد

 105 المحتكياتفيرس 

 


