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بأنواعها، الناتجة عن حوادث الخطأ في حاالت قتل بالدینار األردني تتناول هذه الدراسة تقویم الدیة 

ر، والعمد الذي تقبل فیه الدیة نیابة عن القصاص، مع وقوع اختباط في تقویمها في حیاتنا المعاصرة، بین السی
ًمعظم لشأنها أو مهون، أو تتحمل العاقلة جبرا عنها جریمة القاتل  ْ ِ ُ في دفع تهشاركمفتدفع الدیة كاملة،  وًعمدا ٍُِّ

فیها تجاوز أعراف فاسدة،بدخول ة تخالف الشریعة، الدیة كأحدهم، وما یصاحب ذلك من أخطاء في أخذ الدی
عتداء على من ال ذنب لهم، وتهدف هذه الدراسة إلى وضع طریقة للتقویم الصحیح، االألحكام الشریعة نحو

ُأصول األموال التي تقوم بها الدیةبیانو منها، وما نحتاجه إعادة نا ؛ وما یناسب بالدكما وردت عن الشارعََُّ
تأثر التقویم بالتضخم النقدي، وتوصلت هذه الدراسة؛ ومراجعة ، عند التغییر في سعر األصلاستمرارالتقویم ب

َّبه الدیة، إبال في البالد التي تقوُمَّوَُقالمال الذي تَّأن ًم بها، أو غنما أو بقرا أو ذهبا في بالدها، ً ً هو الذهب ّوأنً
غم من الذهب ٤٢٥٠: هزندینار ذهب، وو) ١٠٠٠(وهو َّاألصل الذي تقوم به الدیة في حاضرة بالدنا، 

أهل الذهب، مع احتیاجها إلى التدقیق والشرح على تهًاستنادا لألحادیث النبویة التي جعل) ٢٤عیار(الخالص 
َّالبقر والغنم ال یناسب بالدنا لنجعله بدال عن األنفس؛ ألنَّوالتفصیل، وأن البقر في بالدنا معلوف یساوي ثمنه ً

ِه لیس من أنفس أموالنا،َّف البقر السائم، كما أنأضعا َ ومثله الغنم، وعدم اعتبار ،ًه بدال عن األنفسجعللْ
ُالفضة ذات قیمة وال الحلل لتقوم بها األنفس نظرا للكساد العظیم الذي أصابها، فضال عن اإلبل فلسنا من  ً َّ

.في حاضرة المدنأهلها

Abstract

This study tackles the issue of determining the legal Deyyah in our country in
case of murder of all types especially the one caused by traffic accidents as they are so
many, and homicide that takes the Deyyah instead of retribution. In some cases
corruption and negative norms are being considered causing assaults on other people or
causing further death. This study aims at determining the amount of Deyyah and the
source of money paid for that based on Al Sunnah to suit our county to avoid any faulty
manner of payment. This study has concluded that the currency for Deyya is gold or its
equivalence of money, not camels, cows, or sheep. In our country it is 4.250 gm of pure
gold. Based on the Prophet’s sayings, it is worth 1000 Gold Dinar.  Cows, camels, and
sheep are not suitable to be exchanged due to the life style we have in this country.

:
ٍ، وعلى آله وصحبه والتابعین بإحسان إلى یوم الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد 

:الدین؛ وبعد
َّیبین للناس ما نزل إلیهم، ونشهد أنه بلْأنمن أعظم مهمات النبي َّفإن َ ألمة، غ الرسالة، وأدى األمانة ونصح اُِّ

للناس وهي؛ تشریعاتها حوت النصوص الكافیة لحفظ الضروریات الخمسَّریعة خاتمة؛ فإنوبما أن شریعة اإلسالم ش
أدیانهم، وأنفسهم، وعقولهم، وأموالهم، وأعراضهم، ومن أولویات ما یحفظ؛ النفس اإلنسانیة، ولقد أرست الشریعة قاعدة 

.كلیة الشریعة، جامعة النجاح الوطنیة/ ، قسم الشریعة والمصارف اإلسالمیةأستاذ مساعد*
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َالتآلف واألخوة الدینیة، وحرمت االعتداء على دماء اآلخرین، فحرمت قت ل النفس، وزجرت عن طرق االعتداء علیها بما َّ
َّشرع من عقوبات لمن جافته الهدایة للتمسك بما شرع، فاعتدى علیها ظلما وعدوانا، أو خطًأ من غیر قصد، ولون تلك  ً ً
ًالعقوبات لتتناسب مع شتى الحاالت، حفاظا على مقصده من حفظ النفس، فجعل في القتل العمد القصاص، وبدال منه  ً

هذه الدراسة لن تجیب عن كل األسئلة التي قد تطرح عن َّالة الصلح الدیة، وفي القتل شبه العمد والخطأ الدیة، إنفي ح
ها تتخصص في التقویم النقدي بالدینار األردني فقط، وما له عالقة بالتقویم َّالدیة، ولكن بالنظر إلى مشموالتها یتبین أن

.من أمور
ِّر لهذا التقویم یسهوالتقویم بالنقد مع وضع معیا َ ُل الحكم في الحاالت التي یستعاض عنها بالدیة، إذا كان القتل ُ

ُعمدا وصار الناس إلى الدیة صلحا، أو شبهه، أو القتل الخطأ، والتقویم بالنقد من األمور الهامة في حیاتنا المعاصرة،  ُ ً ًُ
قوع االختباط في التقویم، أو التقویم الجزافي، أو ولذلك تأتي هذه الدراسة لبیان هذا الموضوع الهام، وبخاصة بعد و

شاء اهللا، ْمخالفة الشریعة في األصل المقوم أو قیمته النصیة، وسنبحث عن مشروعیة التقویم والدیة بعد تعریفهما إن
.ًواألصل الذي تقوم به الدیة، وصوال إلى طریقة التقویم النقدي

 :: 
:تظهر أهمیة التقویم بالنقد للدیات لعدة اعتبارات هامة منها

قضایا الدماء الیوم تكاثرت وتعددت أسبابها بشكل لم یعهده الناس من قبل، نحو حاالت القتل التي سببها َّنإ.١
الطائرات، : ، والقطارات، والجویة نحوالمشكالت المجتمعیة، وحوادث وسائل النقل؛ البریة نحو السیارات بأنواعها

.والبحریة نحو البواخر، وغیرها من اآلالت التي یستخدمها اإلنسان في حیاته المعاصرة
ًدینارا أردنیا، وفي رام اهللا ) ٣٥٠٠٠(تغیر قیمة الدیة في البلد الواحد یثیر المشكلة ففي مدینة جنین الدیة عندهم .٢ ً

یصاحبها مخالفات شرعیة في طریقة الحصول على الدیة، وفي بعضها، وبعض هذه الحاالت)٧٢٠٠٠(ًمثال 
ًمن الذهب؛ كالخلیل مثال، فهذه األعراف الفاسدة ظهرت  في المدن في )غم٧٠٠٠(كغم) ٧(ًمسعرة عشائریا ب 

.غیاب تطبیق الشریعة اإلسالمیة، مما حدا بي لتدبر الموضوع ودراسته للوقوف على رأي الشارع فیه
لدیة واقع في حیاتنا وال یتم بمیزان شرعي، فاحتجنا إلى معیار شرعي موحد لمعرفة قیمتها وتوحید یر اتقدَّنإ.٣

.معاییر التقویم لها
حقوق أهل ُّبعض حاالت القتل التي یكون فیها السبب أمني أو سیاسي ویظهر فیه خطأ القتل تسقط فیه جل.٤

یة، واألصل فیمن یقتله الحاكم أو الخلیفة خطًأ أو یموت تحت المقتول، مما یجعل لدینا موازین بالهوى لتقدیر الد
ِّكالجلد مثال؛ فإنّالحد .الدیة في بیت المال، وتسمى الیوم الخزانة العامةً

االختالف بین التقدیر العشائري والشرعي للدیة، فالهیئة الشرعیة للفتوى تقدرها باإلبل فتقومها على سعر اإلبل .٥
ن، أو موریتانیا، ونحن في بالد الشام لسنا من أهلها، فهناك أصول أخرى ذكرها الفقهاء في السعودیة أو السودا

یتفق القضاء العشائري مع حكم الشرع في هذا الموضوع ْنتقوم بها الدیة تصلح لبالدنا، مما یجعلنا نطالب بَأ
مقرونة باإلطعام مقارن بعهد بمسایرة ذلك فاقترح دیة)١(الخطیر، فال نخالف فیه شریعة ربنا، مما حدا بالبعض

ًوثالث مئة وثالثة وثالثین دینارا أردنیاًألفاثالثة عشرعشرة آالف دینار، ومغلظة بالنبوة ب .، من غیر دلیل)٢(ً
أن قیمة النقد تتغیر من وقت آلخر نتیجة التضخم والتغیر للقوة الشرائیة للنقود مع ارتفاع مستوى المعیشة .٦

هب في البورصات العالمیة، مما یحتاج إلى إیجاد طرق لحل هذه اإلشكالیة وهو ما المتصاعد، وكذا سعر الذ
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یعرف بالتصحیح النقدي، وهنا نبحث حكمه الشرعي، وبدیله الشرعي، وكذا الفروق بینه وبین إعادة التقویم، بعد 
. اتفاقنا على المعیار

:
:تهــدف هذه الدراسة إلى 

.التي تقوم بها الدیة في الشریعة اإلسالمیة في مذاهب فقهاء أهل السنةبیان أصول األموال.١
.معرفة طریقة التقویم النقدي.٢
أثر التضخم النقدي على تقویم الدیة في حاالت تأجیلها أو تقسیطها، وحكم التصحیح النقدي، والفروق بینه وبین .٣

.إعادة التقویم
: 

باستخدام المنهج الفقهي التحلیلي لواقع الدیة، مع المنهج االقتصادي الریاضي القائم یتحقق هدف الدراسة السابق
ُعلى حساب القیم لما تقوم بوساطته الدیة، وذلك من خالل استقرا النصوص الصحیحة الواردة عن المعصوم في هذا ءَُّ

لنقد على ما نصل إلیه من أقوال راجحة، الشأن، مع تحلیل تلك النصوص والخروج بمراد الشارع منها، وبناء التقویم با
ِّمع مراعاة غالب أموال الناس، وأنفسها في حیاتنا المعاصرة، ولقد اشتملت الدراسة على مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة  َ

:كاآلتي
.حقیقة التقویم والدیة، وبیان مشروعیتهما: ث األولـالمبح

.ت وجوبها، ومقدار الدیة وعلى من تجبأنواع القتل الموجب للدیة، وحاال: يـالمبحث الثان
.أقوال الفقهاء في أصول األموال التي تقوم بها الدیة: ثـالمبحث الثال

.طریقة التقویم النقدي بالدینار األردني: عـــابـرالمبحث ال
.أثر التضخم النقدي على قیمة الدیة: المبحث الخامس
.ومن ثم خاتمة دراسة، والمراجع.دنا بعد التقویم والسعودیةمقارنة بین قیمة الدیة في بال: المبحث السادس

 :
:ظهرت دراسات لهذا التقویم منها

، نشر مجلة جامعة أم القرى السعوديباللایرعبد اهللا بن عبد الواحد الخمیس، تقویم دیة المسلم : دراسة الدكتور)١(
. هـ١٤٢٤، جمادي الثاني، ٢٧د ، عد١٥لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابها، ج

ًغالب التقویم لدیهم باإلبل وهي ال تعد أمواال في ّوهذه الدراسة جیدة یمكن االستفادة منها في التقویم غیر أن
َبالدنا، وتضیف هذه الدراسة علیها التقویم النقدي ألصول أخرى معتبرة وهي الذهب كونه أنفس أموالنا، مع  َ ْ

دراسة استقرار سعر الذهب ومدى ثباته لمدة عشر سنوات، وبالتالي طریقة التقویم إذا تصحیح سعره باستمرار، و
.كانت الدیة مؤجلة

، دار النفائس عمان، دفع الدیة من قبل شركات التأمین المعاصرة، محمد خیر إبراهیم یوسف درادكة: دراسة )٢(
، وما خلصت )عة الیرموكوأصلها رسالة ماجستیر، تخصص فقه، نوقشت في جام. (هـ١٤٢٨/م٢٠٠٨، ١ط

وأقول (، والقتل العمد وشبهه كما یقول عشرة آالف دینار أردني(دیة القتل الخطأ هي ّإلیه هذه الدراسة من أن
ًهي ثالثة عشر ألفا وثالثمائة وثالثة وثالثین دینارا أردنیا) عند أیلولته للدیة ً ، وذلك بالتخریج على مالیة اإلبل )ً
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سعر الذهب تغیر في السنوات ّزمان الدراسة قریب عهد بنا، إال أنّمع أن. اء الراشدینوالخلففي زمن النبي 
ّاألخیرة تغیرا هائال، وعلیه؛ فإن ً ذلك من أكبر الدوافع لهذه الدراسة، حیث أنني أخالفه الرأي فیما خلصت إلیه ً

.ًالدیة كما ذكر آنفاّدراسته من نتیجة وهي أن
 

:

 ::
 : :ِوالقیمة ثمن الشيء بالتقوی: "ّقومت السلعة ثمنتها، قال ابن منظور: معناه التثمین، یقال ، )٣("مـَّْ

ّأنوالمالحظ.)٤("له قیمة معلومة وأهل مكة یقولون استقمته بمعنى قومتهوقومت المتاع جعلت : " وقال الفیومي
علماء اللغة لم یفرقوا بین القیمة والثمن، وهناك فرق بینهما عند الفقهاء فقد ذكر الدكتور أحمد إبراهیم ذاك الفرق 

به التراضي، وقد یكون وفق القیمة هي مقدار مالیة الشيء، وتعادل بحسب تقویم المقومین؛ والثمن ما یقع": فقال
ّوأیا ما یكن فإن. )٦(، وعلماء االقتصاد على مثل هذا التفریق)٥("القیمة، أو أزید منها، أو أنقص منها المقصود ً

.ً، بأن یجعل للسلعة قیمة تقدیریة بالنقد)التقدیر(=التقویمٍویم هو تحدید ثمن عادل للسلعة بسعر السوق، فـمن التق
  * ٕوابل الدیة وغیرها ویلحق بها كل موضع ": السیوطي عن حقیقة القیمة بقولهّ، عبر

ه ّل یختلف باختالف المواضع والتحقیق أنوها عبارة عن ثمن المثل ونبدأ بذكر حقیقته فنقّاعتبرت فیه القیمة فإن
.)٧(راجع إلى االختالف في وقت اعتباره أو مكانه

الثمن ما تراضى علیه سواء ّطلب في الفرق بین القیمة والثمن والفرق بین الثمن والقیمة أنم": وقال ابن عابدین
: ، فالتقویم هو)٨("زاد على القیمة أو نقص، والقیمة ما قوم به الشيء بمنزلة المعیار من غیر زیادة وال نقصان

والزمان والحال التي علیها الشيء المراد وبهذا یختلف مبلغ التقویم باختالف المكان. )٩("تحدید البدل العادل لها"
، وهو ما یحتاج )التخمین(=)١٠(التقدیر"ولذلك یقابله عند االقتصادیین مصطلح" ًاجتهادیا"تقویمه، وعلیه فاألمر 

.إلیه لتقدیر الضرائب المستحقة
تالف البائع حالة اخ، وفي)١١(وأهم  مواضع الحاجة إلى التقویم في الشریعة؛ في زكاة العروض التجاریة

ًسخ العقد، وكان المبیع مستهلكا، یرجع البائع بقیمته، وفي حالة تلف المستعار أو المغصوب أو والمشتري وف
ّالمقبوض على وجه السوم

، وكذا إذا تعیب المبیع، فلم یفسخ العقد، یرجع المشتري باألرش، وهو جزء من )١٢(
ُّء صاحبها بعد تملك واجدها لها واستهالكه لها، یضمنها ، إذا جا)١٣(ثمن المبیع باعتبار القیمة، وفي اللقطة

َبالقیمة، والمهر إذا تنصف بالطالق قبل الدخول، والمهر مستهلك أو تالف، فیرجع الزوج بقیمة النصف، وجزاء 
األموال الزكویه؛ كعروض وبعض .)١٥(، وفي تقییمه خالف)١٤(ِرمْحُالصید إذا قتل في الحرم، أو قتله الم

َّوأخیرا الدیات؛ فإنالتجارة، ها تقوم اإلبل، أو البقر أو الغنم، أو النقدین لدفع الدیة، كما یدخل التقویم الجوائح، ً
.)١٦(، وجنایة البهائم)حكومة العدل(ونصاب السرقة، والجروح 

: : ،ٍالدیات جمع دیة َِ َ َُ ْ ُ ِّ :یه دیة إذا أعطى ولیه المال مصدر ودى القاتل القتیل ید
.)١٧(الذي هو بدل النفس، وأصلها ودیة، فهي محذوفة الفاء كعدة من الوعد وزنة من الوزن

 :ِفقد أطلق فقهاء الحنفیة الدیة أو العقل على َِّ َ َ ، )١٨(كل اسم للمال الذي هو بدل النفس: ْ
اشتقاق ":قال السرخسي، )٢٠(، وبعضهم أطلق علیه لفظ الحكومة)١٩(وأما ما دون النفس فقد أطلقوا علیه األرش
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دى في مقابلة متلف لیس بمال وهو النفس، واألرش الواجب في الجنایة على ما ؤها مال مّالدیة من األداء؛ ألن
َّدون النفس مؤدى أیضا، وكذلك القیمة الواجبة في سائر المتلفات إال أن َّنالدیة اسم خاص في بدل النفس؛ ألً

ًي بدل النفس عقالِمُأهل اللغة ال یطردون االشتقاق في جمیع مواضعه؛ لقصد التخصیص بالتعریف، وس
َّأیضا؛ ألن إلى فناء أولیاء المقتول فتصبح أولیاء القتیل، ًهم كانوا اعتادوا ذلك من اإلبل فكانوا یأتون باإلبل لیالً

.)٢١(ًواإلبل معقولة بفنائهم فلهذا سموه عقال
.)٢٢(عن دمهًهي مال یجب بقتل آدمي حر عوضا: حیث قالوا في تعریفها: ما ذكر في كتب المالكیةومثله

َّاألظهر في تفسیر الدیة ما ذكره صاحب الغایة آخرا من أن: لكن قال في تكملة الفتح اسم لضمان : الدیةً
یجري فیها العفو؛ لعظم حرمة ها تؤدى عادة وقلماَّیجب بمقابلة اآلدمي أو طرف منه، سمي بذلك؛ ألن) مقدر(

.)٢٤(اسم خاص في بدل النفس: أو هي. )٢٣(اآلدمي
َُأما الشافعیة والحنابلة َُِ َ َ ْ َ َّ ِ ِ َّ .یة على النفس وعلى ما دون النفسفعمموا تعریف الدیة لیشمل ما یجب في الجنا:َّ

. )٢٥(هي المال الواجب بالجنایة على الحر في نفس أو فیما دونها": قال الشافعیة
ُوقال الحنابلة َ ِ َ َ ْ َ وتسمى الدیة عقال ...)٢٦(ها المال المؤدى إلى مجني علیه، أو ولیه، أو وارثه بسبب جنایةَّإن(: َ

أن الدیة كانت إذا وجبت وأخذت من اإلبل : أنها تعقل الدماء أن تراق، والثاني: أحدهما: ًأیضا، وذلك لوجهین
. )٢٧(تجمع فتعقل، ثم تساق إلى ولي الدم

مماأرجحالفقهاءجمهورإلیهذهبالدیة اسم للمال الذي هو بدل النفس، وما دونها، وهو مافإن: لیهوع
ففيالجنایة،عنًبدالیؤدىمالكلعلىالدیةإطالقیفیدالسنة مافيجاءقدهّألنالحنفیة،إلیهذهب
اللسانوفيالدیة،جدعهأوعبإذااألنفوفياإلبل،منمائةالدیةفي النفسّأنحزمبنعمروكتاب
.)٢٨(الحدیث:الشفتین الدیةوفيالدیة،
  ::

 :يأتثبتت مشروعیة التقویم في السنة النبویة والمعقول وهي كما ی :
 :رة منهافقد ثبت التقویم في أحادیث كثی :

َعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قالـ  َ َ َُ َ َْ َ ُ ُ َ ََّ ِ َِ ِ ْ ْ َ ُّقال النبي : ٍْ َِّ َ َ  :" ِمن َأعتق نصیبا له من العبد فكان له من المال َ َْ ْْ ْ ِْ ِ ِ ُِ ُ ََ ََ ْ َْ ََ َ ً َ
َِّٕما یبلغ قیمته یقوم علیه قیمة عدل وُأعتق من ماله واال ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ ُْ ْ ٍْ ْ َ َ ُ ََ َ َ ُُ َّ ُفقد عتق منهُ َْ َِ َ َ ْ ، وهو صریح الداللة على مشروعیة )٢٩("َ

ضمان المتلفات التي لیست من ذوات ّاستدل به على أن: الثامن والعشرون": قال ابن دقیق العیدالتقویم، 
ن ، یدل على إعمال الظنو"قوم علیه قیمة عدل: "السابع و العشرون"، وقوله )٣٠("األمثال بالقیمة ال بالمثل صورة

.)٣١("هو أمر متفق علیه، المتناع النص على الجزئیات من القیم في طول مدة الزمان. في باب القیم
ِعن عطاء عن ابن ویدل على مشروعیة التقویم كذلك ما روي ـ  ِْ َ َ ٍَ َ َعباس قالْ َ ٍ َّ ِّكان ثمن المجن: َ َ ِ ْ ُ ََ َ ِفي عهد)٣٢(َ ْ ِرسول َ ُ َ

ِالله  ََّیقوم عشرة دراهم ُِ َ ََ َ ْ َ ََُّ")٣٣(.
فإن التقویم حاجة للناس ضروریة في كثیر من أمور حیاتهم، وال یمكن حل المشكالت إال به؛ بل :أما المعقولـ 

أجازها أبو حنیفة في دفع بدل صدقة الفطر والزكاة، وبالتقویم تحفظ الحقوق، وتقطع المنازعات، ویتحقق العدل 
.)٣٤(بین العبادمر األنبیاء بإرسائهالذي قامت به السموات، وُأ

  : :الدیة مشروعة بالكتاب والسنة:
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  ٣٨

 : ٍوما كان لمؤمن َأن یقتل مؤمنا إال خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحریر رقبة مؤمنة ﴿ :تعالىقوله ٍ َِ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ َ ُّْ َ ََ ََ ُ ِ ٍْ ََ َ َُ ً َ ً ً َ ً ُْ َ ُ ُ ََ ََّ ِ
َِودیة مسلمة إلى َأ ٌ ٌَ َّ َ َُّ َ ِهله إال َأن یصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحریر رقبة مؤمنة وان كان من ِ ٍ ٍ ِ ِ َِ ْ ََ َ ُ َِٕ َ َْ َ َِ ِْ ُّْ َ َ ََ َ َُ ُ ِ َ ٌَ ْ ُ ْ َّ ٍّ ُ ٍ ْ ِ ِْ ََّّ َّ

َّقوم بینكم وبینهم میثاق فدیة مسلمة إلى َأهله وتحریر رقبة مؤمنة فمن ل ََّ ََ ًَ َ َ ُ َِ ْ ُّ ٍُّ ِ ِ َِ َ َ ََ ََ ُ ِ ْ ْ َْ َْ َ ُ ََِ ٌ ٌ ٌ َ ِّ ْ ْ ٍ ًم یجد فصیام شهرین متتابعین توبة ْ َ َ َْ َْ َ َِ ِْ َْ ِ ُ َ َ ُ ِ َ ْ ِ ْ
ًمن الله وكان الله علیما حكیما ًِ ِ َِ َ ُ ّ َّ ََ َ .، وفي هذه اآلیة إثبات لوجوب الدیة في القتل الخطأ]٩٢:النساء[﴾ِّ

ْیا َأیها الذین آمنوا كتب علیكم القصاص في القتلى ال﴿:وقوله تعالى ْ َْ َ َْ ِ ِ ِ ُِ َ َُ ُ ُ ُْ ََ َ َْ َ َّ َحر بالحر والعبد بالعبد واُألنثى باُألنثى ُّ َِ ِ َِ َ َ َِ ْ ْْ ْ ُْ ِّ ُ ُُّ
َفمن عفي له من َأخیه شيء فاتباع بالمعروف وَأداء إلیه بإحسان ذلك تخفیف من ربكم ورحمة فمن اعتدى  َ َُ َْ ْ ْ ِْ ٍَ َ َ ََ ِّ َ ٌَ َ َُ َ َْ ُ َّ ِّ ٌ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ ِ ِِ ِْ ْ ٌ ْ َْ ُِّ ٌ ْ َ

ٌبعد ذلك فله عذاب أَلیم ِ ٌِ َ ََ َُ َََ َ َْولكم في القصاص حیاة یا ُأولي اَأللباب لعلكم تتقون ُ َ ََّ َ ْ ُْ َُّ َ َ َِ َ َ َ َْ ْْ ِ ْ ٌ ِ ِ ، وفي هذه ]١٧٩-١٧٨:البقرة[﴾ِ
َه إذا عدل عن هذا األصل فإلى اإلتباع بالمعروف وأداء َّاآلیة بیان ألصل الحكم في حال القتل العمد، وبیان أن ُ

.باإلحساناإلحسان وهو الدیة، وتطلب بالمعروف، وتؤدى 
•:

ِحدیث أبو هریرة قام رسول الله ـ  َّ ُ ُ َ َ ََ َ َ ْ َُیوم الفتح فقال ٌمن قتل له قتیل": ََ ِ َِ ُُ َ َ ْ ْفهو بخیر النظرین إما َأن یودى َأو َ َ ُ ْ َّ ِ َِّ ِْ ََْ َ ِ َ ُ َ
َیقاد َ ُ...")٣٥(.

ِبد الله بن عمرو َأن رسول الله َما رواه عـ  َّ ِ َّ َِ ُ َ َّ ٍ ِْ َ ْ َْقال ََأال إنَّ دیة الخط": َ َْ َ َ ِ ِ ْشبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من ِأَ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ َ َ َ َْ ْْ َّ ِ َ َْ َ ْ
َاإلبل منها َأربعون في بطون َأوالدها ِ ِ َِ ْ ِ ُ ُ ََ ُ َْ ْ ِ ِ فقد : أما اإلجماعووالحدیث دلیل على إثبات الدیة في قتل شبه العمد،،)٣٦("ِْ

.)٣٧(أجمع العلماء على مشروعیة الدیة في الجملة

 

:
 ::

ًالقتل الموجب للقصاص عمدا عدوانا، أو الدیة  ًو فعل ما یكون سببا لزهوق النفس، ّإزهاق روح إنسان حي، أ: هوً
:، هذا وقد اختلف الفقهاء في أقسام القتل على أربعة أقوال)٣٨(والزهوق مفارقة الروح للبدن

.)٤٠(، وابن حزم)٣٩(أنه ینقسم إلى قسمین فقط، عمد وخطأ، وبه قال مالك في المشهور عنه.١
، )٤٣(، والحنابلة)٤٢(، وهو مذهب الشافعیة)٤١(فةأنه ینقسم إلى ثالثة أقسام؛ عمد وشبهه وخطأ، وبه قال أبو حنی.٢

.)٤٤(وروایة عن مالك
، وهو القول المشهور في مذهب )٤٥(أنه ینقسم إلى أربعة أقسام عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما جرى مجرى الخطأ.٣

.)٤٧(، وبه قال بعض الحنابلة)٤٦(الحنفیة
خطأ، وقتل بالتسبب، وبه قال بعض أنه ینقسم إلى خمسة أقسام عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما جرى مجرى ال.٤

والقسمان الواردان في القسم األول، وهما العمد والخطأ، ال خالف في القول بهما، فهما واردان . )٤٨(علماء الحنفیة
َوما كان لمؤمن َأن یقتل مؤمنا إال خطئا ومن قتل مؤمنا خطئ﴿:في القرآن الكریم، قال تعالى ً ً َ ً َْ َ َِ ِ ِْ َ ْ َ ُْ َ ُ ُ ََ َُ َ ََّ ِ َ ٍ ِ ٍا فتحریر رقبة َ ََ َ ُ ِ ْ َ َ ً

َمؤمنة ودیة مسلمة إلى َأهله إال َأن یصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحریر رقبة مؤمنة وان كان  ْ ََ َ ُ َ َِٕ َ َْ َ َ َ ٍَ ٍ ِ ِ ِ ٍِ ِ ِ ِْ ْ ُّْ ُّ َُّ َ َ ََ َ َُ ُ ِ َ ٌَ ْ ُ ْ َّ ٍَّّ ُ ٍ ْ ِ ِ ِْ ََّّ َّ َ ٌ ٌَ
َمن قوم بینكم وبینهم میثاق فدیة مس ُ َُّ ٌ َ َ َِ َِ ٌ َ ِّ ْ َْ ُ َْ ْ ٍ ْ ِلمة إلى َأهله وتحریر رقبة مؤمنة فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین َ ِ ِْ ْ َْ َِ َ َ َ ُْ َ ََ َ ُْ َ ُ َ َ َِ ٍ ِ َِ َْ ِ َّ َّْ ً َ ِ ْ ُّ َ َِ ٌ

َتوبة من الله وكان ال ََ َ ِ ّ ِّ ً َ ًله علیما حكیماَْ ًِ َِ َ ُ ّ َومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم خالدا فیها وغضب َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ ًَ ً ً َْ ُ َّ ُ ُ َ َُ َ ِّ ُّْ ِ ْ ُ ِالله علیه َ ْ َ َ ُ ّ
ًولعنه وَأعد له عذابا عظیما ًِ َ َ ََ ُ َُ ََّ َ َ ، فاآلیة األولى دالة على القتل الخطأ، والثانیة على القتل العمد، ]٩٣-٩٢:النساء[﴾ََ
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٣٩

َهریرة رضي الله عنه قال، وكذلك من حدیث أبي )٤٩(وشبه العمد ثابت في السنة من حدیث عبد اهللا بن عمرو َ ُ ُْ َ َّ َ ِ َ َ ََ ْ ُ :
ََاقتت َلت امرَأتان من هذیل فرمت إحداهماْ َُ ُ َْ ْ ِْ ْ َْ ََ ٍ َ ِ ِ َ ْ ِّاُألخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي َ ِ َِّ َِ ْ َ َ ُْ ََ َ َ ََ ََ َِ ِْ َ َ َْ ٍ َ ْ ََّفقضى َأن َ َ

َدیة جنینها غرة عبد َأو ولیدة وقضى َأنَّ دیة المرَأة على عاقلتها َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ََ َ ٌ ٌَ ِ ْ ٌ ْ َّ ًوأما ما جرى مجرى الخطأ فال یعد قسما .)٥٠("ُ
: ، ونصه)٥٢(، وباعتبار الحكم الشرعي فال تزید أنواعه عن ثالثة كما قال المرداوي)٥١(ًمستقال، وال القتل بالتسبب

وشبه العمد وهو ، عمد وهو ما فیه القصاص أو الدیةه باعتبار الحكم الشرعي ال یزید على ثالثة أوجهّال نزاع أن"
ْفیه دیة مغلظة من غیر قودما  .)٥٣("وخطأ وهو ما فیه دیة مخففة،ََ

أنواع القتل هي عمد وشبه عمد، وخطأ، وأما القتل شبه الخطأ فال أراه یخرج عن كونه ّفإنني أرى أنوعلیه 
ل ذلك لیس ًخطأ، نحو التسبب واألخطاء الطبیة التي یقصد منها القتل عمدا، وال التسببب في القتل، وحوادث السیر، فك

.فیه قصد جنائي بالقتل، ومثله االعتداء على أعضاء اإلنسان المفردة التي یحكم بها بالدیة
 ::

والدیة بدل عن القصاص في حالة (ذكرنا أن القتل الموجب للقصاص أو الدیة هو ثالثة أقسام ال غیر، عمد، 
:شبه العمد، وخطأ، وفي هذا الجزء نعرف بكل واحد منها ونبین موجب الدیة فیه، أو حاالت وجوب الدیة، و)الصلح
:یرید ْالقتل الخطأ أنّأجمعوا على أن: ، قال ابن المنذر)٥٤(ما لیس لإلنسان فیه قصد: الخطأ

ٕاص في القتل الخطأ، وانما تجب الدیة والكفارة، فكل ه ال قصَّ، واتفق الفقهاء على أن)٥٥(رمي شيء فیصیب غیره
ًمن قتل إنسانا ذكرا كان أو أنثى، مسلما أو ذمیا، وجبت علیه الدیة لقوله تعالى ً ً ُومن قتل مؤمنا خطئا فتحریر ﴿: ً ِ ْ َ ََ ً َ ًَ ِ ْ َُ ََ َ

ْرقبة مؤمنة ودیة مسلمة إلى َأهله إال َأن یصدقوا  َُّ ََّ َ َ ََّ ِ ِِ ِ ٍ ٍْ َ ٌ ٌَ َّ َ َُّ ُِّ َِ ْ ِٕفإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحریر رقبة مؤمنة وان َ ََ َ ٍَ ٍ َِ ُ َِ ِْ ُّْ َ ََ ََ ُ ِ ْ ََ ٌَ ْ ُ ْ َّ ٍّ ُ ٍ ْ ِ
ُكان من قوم بینكم وبینهم میثاق فدیة مسلمة إلى َأهله وتحریر رقبة مؤمنة فمن لم یجد فصیام شهرین م َ َِ ِْ ْ ْ ْ ََ َ ُْ َْ ُ َ َ َ َ َ َِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َْ ِ َّ َّْ ْ ًْ َ َ ُ َ َِ ْ ُّ َُّ ََ َْ َ ُ ََِ ٌ ٌ ٌ َ ِّ ِتتابعین ٍ ْ َ ِ َ َ

ًتوبة من الله وكان الله علیما حكیما ًِ ِ َِ َ َُ ّ َّ ََ َ ِّ ً وهي تجب على عاقلة الجاني مؤجلة في ثالثة سنین باتفاق ،]٩٣:النساء[﴾َْ
، ودلیل )٥٨(بالدیة على عاقلة المرأة، فقضى رسول اهللا )٥٧()قتل الهذلیة(، لحدیث أبي هریرة السابق )٥٦(الفقهاء

ال خالف في أن دیة الخطأ تجب مؤجلة على العاقلة في ثالث سنین إلجماع الصحابة : لكاسانيتأجیلها كما قال ا
قضى بذلك بمحضر من الصحابة رضي اهللا عنهم، ولم سیدنا عمر ّه روي أنّرضي اهللا عنهم على ذلك، فإن

لبیان خالف الفقهاء في صفتها من قوم الدیة باإلبل فال حاجة ننا ال ّ، وبما أن)٥٩(ًه خالفه أحد فیكون إجماعاّینقل أن
.اإلبل

:ًثانیا )ِّما تعمد ضربه بسالح، أو ما جرى مجرى السالح، في تفریق األجزاء، : هوالقتل العمد:)٦٠ ُ ُ
القتل العمد هو :، وعرفه عبد القادر عودة بقوله)٦١(كالمحدد من الخشب والحجر والنار، وموجب ذلك المأثم والقود

تعمد الفعل المزهق ال یكفى العتبار الجاني ّأي أن: علیهيیه الفعل المزهق للروح بنیة قتل المجنما اقترن ف
ٕقاتال متعمدا؛ بل البد من توفر قصد القتل لدى الجاني، فإذا لم یقصد الجاني القتل وانما تعمد فقط مجرد  ً ً

ًاالعتداء فالفعل لیس قتال عمدا ولو أدى لموت المجن هو قتل شبه عمد كما یعبر عنه فقهاء ٕعلیه، وانما يً
.٦٢الشریعة، وضرب أفضى إلى موت في لغة شراح القوانین الوضعیة

: ًواشترط له لیكون عمدا ثالثة أركان
. علیه آدمیا حیايأن یكون المجن: ولهاأ

. أن یكون القتل نتیجة لفعل الجاني: ثانیها
.أن یقصد الجاني إحداث الوفاة: ثالثها
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ِیا َأیها الذین آمنوا كتب علیكم القصاص في ﴿:ل أن القتل العمد موجب للقصاص، بدلیل قوله تعالىواألص ِ ِ ُِ َ َْ ُ ُ ُ ُْ ََ َ َ َْ َ َّ ُّ
ِالقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد واُألنثى باُألنثى فمن عفي له من َأخیه شيء فاتباع بالمعروف ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ٌِ ْ َْ ُ ُ ُِّ َ ٌَ ْ َ ُ َُ ِّ َ ََ َ َ َ َ َ َْ ْ ُّ ِوَأداء إلیه ْ ْ َِ َ َ

ٌبإحسان ذلك تخفیف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب َألیم َ َِ ِ ِ ٌِ َ َ ََ َُ َ ََ َْ َ َِّ ٌ َْ َ َْ ْ ِْ ٌٍ َ َ َْ ُ َّ ِّ ًفمن قتل شخصا عمدا ،]١٧٨:البقرة[﴾ِِ ً
ًعدوانا یقتل به قصاصا باتفاق الفقهاء ًُ الدیة لیست ّأنوقد ذهب جمهور الفقهاء إلىیعفوا األولیاء، ْ، إال أن)٦٣(ُ

ّعقوبة أصلیة للقتل العمد، وان ًأو بدال عن )٦٤(، كما هو رأي الحنفیة والمالكیة)برضا الجاني(ما تجب بالصلح ٕ
القصاص، ولو بغیر رضا الجاني وهو المعتمد عند الشافعیة، وعند الحنابلة الدیة عقوبة أصلیة بجانب 

.)٦٦(لو لم یرض الجاني، ویخیر الولي بینهما و)٦٥(القصاص في القتل العمد
: 

ٌفمن عفي له من َأخیه شيء فاتباع ...﴿: رغب الشارع في العفو عن القصاص فقال: العفو عن القصاص.١ ْ َْ ُِّ َ ٌَ ْ َ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ
َبالمعروف وَأداء إلیه بإحسان ذلك تخفیف من ربكم ورحم َْ ْ َْ َُ َ َْ ُ ِّ َّ ِّ ٌ َِ ِ ِ ِْ ََ َ ٍ ِ ِِ َِ ْ ٌة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ْ َ ََ َُ َ َََ ََ ِ ْ َ ْ ِ َ ٌ

ٌَألیم .)٦٧(یعفو أولیاء القتیل، أو بعضهم، وعند ذلك فیصار إلى الدیةْ، كأن]١٧٨:البقرة[﴾ِ
ً؛ قال الحنفیة والمالكیة موجب القتل العمد القود عینا، فإذا مات أو قتل فوات محل القصاص بموت الجاني.٢ ُ ََ

ًات المحل، وال تجب الدیة، والقصاص في العمد هو الواجب عینا، وال یملك الولي القاتل، سقط القصاص بفو
الدیة بدل عن سقوط َّإن: هم قالواّأخذ الدیة من القاتل بغیر رضاه، والشافعیة على هذا القول، إال أن

ل العمد أحد الواجب بقتّإذا مات القاتل أو قتل وجبت الدیة في تركته؛ ألن: وقال الحنابلة. القصاص بعفو
القود أو الدیة، ویخیر الولي بینهما، ولو لم یرض الجاني؛ فإذا تعذر استیفاء القصاص بفوات المحل : شیئین

.)٦٨(بقي حقه في استیفاء الدیة
على قول "فال یجب المال إال بالصلح برضا القاتل ًموجب العمد القود عیناّهذا ألنالصلح مع القاتل؛ .٣

.)٧٠(، وهناك حاالت أخرى أقل أهمیة مما ذكر)٦٩("الحنفیة والمالكیة
ًیقصد إصابته بما ال یقتل غالبا، إما بقصد العدوان علیه، أو ْهو أن: المراد بشبه العمد: : ًثالثا

ِ، لما ثبت من حدیث عبد الله بن )٧١(ًتأدیبه كالضرب بالعصا والسوط والحجر الصغیر وسائر ما یقتل غالبا ْ ِْ َّ ِ َ
ِمرو َأن رسول الله َع َّ َ ُ َ َّ ٍ َْقال ََأال إنَّ دیة الخطإ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من اإلبل منها َأربعون ": َ َ ُْ َ َ َ َ ََ َْ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ ْ ٌ َ ْ ْ َ ْْ َّ َ ََ ْ ِ َِ َ

َفي بطون َأوالدها ِ َِ ْ ِ ُ ن یقولون َّء مموالحدیث دلیل على إثبات الدیة في قتل شبه العمد، وال خالف بین الفقها،)٧٢("ُ
.  ه موجب للدیة، وهي مغلظة وال یكون التغلیظ إال في اإلبلّبشبه العمد في أن

وتجب الدیة في شبه العمد على عاقلة الجاني عند جمهور الفقهاء القائلین بشبه العمد، وبه قال الشعبي، 
ُوال یشترك ، )٧٤()قتل الهذلیة(في ، ودلیلهم حدیث أبو هریرة)٧٣(ٕوالنخعي، والحكم والثوري، واسحاق، وابن المنذر َِ ْ َ َ َ

ِفیها الجاني عند الشافعیة والحنابلة، ویشترك فیها عند الحنفیة ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ ََ َ َ َْ ْ َْ ْ َ َْ َُ َِ ْ َ ََِ َّ)٧٥(.
 ::

سب مقاصد التشریع منها وهو صیانة دم الذي یناَّأصول الدیة متعددة، وأنَّذكرنا في الراجح من أقوال أهل العلم أن
َالبالد التي یعتبرونها من أنفاإلبل في: المسلم من االنتهاك، هو َّس أموالهم؛ كالبوادي في بالدنا، وأنْ على أهل البقر ِ
.على أهل الذهب أداء الدیة من الذهبَّعلى أهل الشیاه أداء الشیاه، وأنَّأداء الدیة من البقر، وأن

 ::
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•  :استنادا لقول النبي )٧٦(دیة العمد مئة من اإلبلَّاتفق العلماء على أن ،ِّ ِ ً ،ْلعمرو بن حزم َ ِ ْ َ ِفي "ِ
ِالنفس المؤمنة مائة من اإلبل ِ ِ ِْ ْ ِ ِ ٌِ َ َ ِ ْ ُ ْ ْ وهي واجبة ،)٧٨(ولكنهم اختلفوا في صفتها كونها مغلظة على ثالثة أقوال. )٧٧("َّ

، "أربعون خلفة، في بطونها أوالدهاثالثون حقة، وثالثون جذعة، و"أنها أثالث، والقول الراجح،في مال القاتل،
.لایر٢٧٨٧٥٠= هـ١٤٢٣وأنها باللایر السعودي تقویم شهر شعبان 

ُكما أنها تجب في مال القاتل ولیس منها على العاقلة شیئا، كماَ قال الشافعیة َّ ِ ِ َّ َ َ َّدیة العمد مثل: ً ِ َِ ُ ْ َ ْ ُ ِثة في مال الجاني َ َِ ْ ٌِ َ َ
ٍحالة فهي مغلظة من ثالثة َأوجه ِ ِ َّ َُّ َْ َ ََ ْ ٌ َ َ ُ َ ِ َ ِّكونها على الجاني، وحالة، ومن جهة السن: ً ِّ ِ َّ َِ َ ِْ ْ ِ َِ ًَ ََ َ َْ َ)٧٩( .

• :ئة من اإلبل، لما ثبت من حدیث عبد اهللا بن عمرو مشبه العمددیة ّكما اتفق الفقهاء على أن
ََأال إنَّ دیة الخط": االستدالل على مشروعیة الدیةالذي سقناه عند َْ َ َ ِ ِ َشبه العمد ما كِأَ َ ِ ِ ِْ َ ْ ِان بالسوط والعصا مْ َِ َ َْ ْ َّ ِ ْئة من َ ِ ٌ َ

َاإلبل منها َأربعون في بطون َأوالدها ِ ِ َِ ْ ِ ُ ُ ََ ُ َْ ْ ِ ِ َّولكن، ها مغلظة، وهي واجبة على العاقلةّوأن، وهو دلیل على وجوبها )٨٠("ِْ
ثالثون حقة، وثالثون جذعة، "، أنها أثالثوالراجح منها،،)٨١(تلفوا في أسنان اإلبل في دیة شبه العمدالفقهاء اخ

.لایر٢٧٨٧٥٠=هـ١٤٢٣تقویم شهر شعبان، وهي باللایر السعودي "وأربعون خلفة، في بطونها أوالدها
، ولم یكن بینهم صغیر وال إذا عفا أولیاء القتیل)٨٢(وتسقط الدیة عند الحنفیة وهو الراجح عند المالكیة

ْموجب العمد هو القصاص، وهو الواجب عینا أي متعینا عندهم، فلیس لألولیاء أنَّمجنون؛ ألن ً یجبروا الجاني ً
َّعلى دفع الدیة، وان ًیعفوا مجانا أو یقتصوا منه، فإذا سقط القصاص بالعفو فال بدیل له من الدیة، إال ْما لهم أنٕ

ًح بین األولیاء والجاني، واذا حصل الصلح جاز العفو على الدیة أو جزء منها برضا عن طریق التراضي والصل ٕ
ْیعفوا عن القود على الدیة بغیر رضا ْلألولیاء أن: وقال الشافعیة والحنابلة.رّبدل الصلح غیر مقدّي؛ ألنالجان ََ

ْفمن قتل فهو بخیر النظرین إما َأن ": ، لقوله )٨٣(الحنابلة قالوا بالتخییر بین القود والدیةَّالجاني، غیر أن َّْ ِ َِّ ِْ ََْ َ ِ َ ُ َ ََ ُِ َ
ِیعقل،واما َأن یقاد َأهل القتیل َِ َ َْ ُ َْ َٕ ُ ُْ َّ ِ َ ْ")٨٤(.

•)٨٦(أن یرید رمي الشيء فیصیب غیره: أجمعوا على أن القتل الخطأ: ؛ قال ابن المنذر)٨٥( ،
، قال )٨٧(لها العاقلة على سبیل المواساة، وتلزمها في ثالث سنینفیها مئة من اإلبل، تتحمَّواتفق الفقهاء على أن

، واختلف الفقهاء في صفة دیة القتل )٨٨("أجمع أهل العلم على أن دیة الخطأ تتحمله العاقلة": ابن المنذر
عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت "، أنها أخماسوالراجح منها، )٨٩(الخطأ

. )٩٠(لایر١٨٢.٥٠٠= هـ١٤٢٣، وهي باللایر السعودي  تقویم شهر شعبان "ن ابن مخاضلبون، وعشرو
  : :ومن الغنم )٢٠٠(الدیة من البقر على أهل البقر مائتا بقرة ّسبقت اإلشارات إلى أن ،

ة تؤخذ من أهل البقر، ومن أهل الغنم الدیَّ، وهذا العدد محل اتفاق بین الفقهاء القائلین بأن)٢٠٠٠(ألفا شاة 
َعن عمرو بن شعیب عن َأبیه عن جده قالبهذه األعداد، حیث ثبت ذلك في الحدیث َ ِ ِِّ َ َ َ َْ ْ ِْ ٍ ْ َْ ُ ِ ِ ِكان رسول الله : ْ َّ ُ ُ َ َ َ

ِوقضى رسول الله " َّ ُ ُ ََ َ ََعلى َأهل البقر مائت َْ ِ ِ َ ََ َْ َبقرة ومن كان دیة عقله فى شيِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َُ َ َ ْ َ َ ٍ ٍاء فَألفا شاةََ ٍَ َ ْ ْعن ، ومثله )٩١("َ َ
ٍعطاء بن َأبى رباح َ ََ ِ ِ ْ ِ ِقضى في الدِّ": َ َ ِیة على َأهل اإلبل مَ ِِ ِِ ِْ ْ َ َ ِئة من اإلبل وعلى َأهل البقر مائتي بقرة وعلى َأهل َ ِ ِْ َ َْ َ َ ََ َ َ ََ ٍَ َ ْ َ َِ ِِ ْ ِ ِْ ْ ً

ٍالشاء أَلفي شاة َِ ْ َ ْ ، وال تغلظ الدیة في )٩٣(ّها مسنات، ونصفها أتبعةه یؤخذ نصفَّ، وقد ذكر فقهاء الحنابلة أن)٩٢("َّ
ِوال تغلیظ في غیر إبل، لعدم وروده"،  وال نصه البقر والغنم لعدم وروده ِ ِ ِِ ُ ُ ََِ َ ٍ ِ ِ ْ َ َ ْ َ َ")٩٤(.

 : : وهو اسم لوحدة النقد الذهبیة التي عرفت كعملة رئیسة في الصدر األول اإلسالمي
َعن ابن عمر وعائشة َأنَّ ، وهو المذكور في النصاب الواجب زكاته، )٩٥(هو نفسه المثقال الشرعيومن قبل، و َ ِ َ ُ ََ َ َ ِ ْ ْ

َّالنبي  َِّ" ُكان یأخذ ُ َْ َ ًمن كل عشرین دیناراَ َ ْ ُِ ِ َِ ِ ِّ ًفصاعدا نصف دینار ومن اَألربعین دینارا دیناراْ ًَ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ْ ِ َ ٍَ َ ْ ً وحدیث .)٩٦("َ
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َّوبناء على ما ذكره الفقهاء فإن.)٩٧("نصف مثقالًان یأخذ من كل عشرین مثقاالك"عائشة وابن عمر  وزن ً
ًعشرین مثقاال أو دینارا من الذهب على وجه التقریب هي الدیة َّغم، والثابت في األحادیث أن٤.٢٥: ً

َعمرو بن شعیب عن َأبیه عن جعن : كما جاء في الحدیث: دینار ذهب) ١٠٠٠( َ َ َْ ِْ ِ ٍ ْ َْ ُ ِ ِ ِدِّه قال كانت قیمة الدِّیة ْ ِ َِ ُ َ ْ َ َ َ َ
ِعلى عهد رسول الله  َِّ ِ ُ َ ْ َ ََ (...) َحتى استخلف عمر رحمه الله فقام خطیبا فقال َأال إنَّ اإلبل قد غلت قال َ ََ َْ َ َ َ َْ ْ ِ ِْ ِ َ َ ًَ ُ َِ ِ َِ َ ُ َُّ َ ََ ُ َ ُ ْ َّ

ِففرضها عمر على َأهل الذهب َألف دینار وعلى َأهل ِْ َ َْ ََ َ َُ ٍَ َ ِ َّْ َِ َ ُ ََ َ ٍالورق اثني عشر َألفا وعلى َأهل البقر مائتي بقرة َ َ ََ َ ََ َ َ َْ َْ َْ ِ ِ ِْ ً ْ ِْ َ ََ َْ ِ
ٍوعلى َأهل الشاء أَلفي شاة وعلى َأهل الحلل مائتي حلة ِ ٍ َِّ ِ ِ ُِ ُ َ َْ َْ ْ َْ َ َ َْ َ َْ ََ ، وسنقوم بتحدید سعره في تاریخ معین لمعرفة )٩٨("َّ

غم، ومن قبل نتتبع سعر الذهب لمدة )٤٢٥٠(دینار ذهب التي تساوي)١٠٠٠(الدیة بالدینار الذهبي، و
.ر في سعرها في المبحث التاليیعشر سنوات لمعرفة حجم التغی

١٥٧.٢٥غم من الذهب باللایر السعودي فوجدها )٤.٢٥(غیر أن الدكتور عبد اهللا الخمیس في دراسته سعر 
.  لایر١٥٧٢٥٠= ١٥٧.٢٥× ١٠٠٠= هـ١٤٢٣لایر، وعلیه قام بتقویمها بشهر شعبان 

ها مقدرة، ولم یرد النص في غیر اإلبل فیقتصر على ّوال تغلظ الدیة في غیر اإلبل عند الفقهاء؛ ألن
.)٩٩(التوقیف

:
:منهادیة المرأة الحرة المسلمة على النصف من دیة الرجل الحر المسلم، وقد ورد بذلك أدلة عن النبي 

ُدیة": اذ بن جبل قال قال رسول اهللا معّما روي أن.١ َ ِالمرَأة على النصف ِ ِْ ِّ َ َ ْ َ ِمن دیة الرجلْ ُ ََّ ِ ِ ِْ")١٠٠(.
جراحات الرجال والنساء تستوي في السن ّأن"أتاني عروة البارقى من عند عمر : عن شریح قال.٢

.)١٠٢("فدیة المرأة على النصف من دیة الرجلوما فوق ذلك )١٠١(والموضحة
وهو قول ، )١٠٣(دیتها نصف دیة الرجلإجماع الفقهاء على أنَّقل ابن المنذر وابن عبد البر وقد ن: اإلجماع.٣

في النفس مئة " هما قاال دیتها مثل دیة الرجل، وذلك لعموم قوله ّاألصم، وابن علیة؛ فإنّإالكافة أهل العلم 
ْوهذا قول شاذ، یخالف إج: " ، وقال ابن قدامة)١٠٤("من اإلبل ُ ِ ٌَّ ُ َ ٌ ْ َ َ َ حابة، وسنة النبي َ ِّماع الصَّ َِّ ََّ ُ َ ِ َ َ َ َ ِ؛ فإن في كتاب َ ِ ِ َّ َِ

ٍعمرو بن حزم ْ َ َِ ِْ ِدیة المرَأة على النصف من دیة الرجل": ْ ُ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ِّ َ ْ َ ْ ٍوهي َأخصُّ مما ذكروه، وهما في كتاب واحد، ."ُ ِ ِ ِ َِ َ ٍَ َ َ ُ ُ ُ َ َ َّ َ َ ِ
ُفیكون ما ذكرنا مفسرا لما ذكرو ًَ َ َُ ََ ُ َِ ِّ َ َ ْ ُ ْه، مخصَّصا له، ودیة نساء كل َأهل دین على النصف من دیة رجالهمََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُِ ٍْ ْ ِّ َ ُ َِ ْ َِّ ُ َ ً ُِ َ ُ")١٠٥( .

ة الرجل على الراجح من األقوال، فمن نظر إلى مالیتها جعلها على َّوبذلك تكون دیة المرأة على النصف من دی
.في الدیةالنصف من دیة الرجل، ومن نظر إلى إنسانیتها سواها بالرجل
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 ::
ّالمقصود بأصول األموال هو المثمن الذي تقوم به دیة النفس، هذا وقد أجمع الفقهاء على أن اإلبل أصل في َُّ

:تيان أقوالهم وأدلتهم على النحو اآلوبیالدیة، ولكنهم اختلفوا هل هي األصل ال غیر، أو معها غیرها؟ على أقوال،
:وقول طاووس وروایة في مذهب )١٠٦(، وهو قول الشافعي في الجدیداألصل في الدیة اإلبل ال غیرّنإ ،

وهي ظاهر كالم الخرقي حیث لم یذكر ً، وقال الزركشي هي األظهر دلیال في المذهب)١٠٧(الحنابلة
:أدلتهمو.)١٠٨(ت قیمتهاغیرها، فإذا أعوزت اإلبل وجب

ِّما ورد في الدیات في كتاب النبي .١ ِ ِ َ ِّ ِ َ،ْلعمرو بن حزم َ ِ ْ َ ِوفي النفس م"ِ ِ ْ ِئة من اإلبلَّ ِ ِ َ ِ ٌ")١٠٩(.
ََأن من قتل خطأ، : ُقضى رسول اهللا « :عن أبیه عن جده قال : -رحمه اهللا - ما رواه عمرو بن شعیب .٢ ُِ َ

ٌفدیته من اإلبل مائة َ ِ ِِ ِ ُ ُ َ َون بنت مخاض، وثالثون بنت لبون، وثالثون حقة، وعشرة بني لبون ذكرُثالث: َ ُ ْ ََ ٍ ٍَ َ ْ َْ َ َُّ ِ َ َ ََ َِ ٍ َِ«)١١٠( .
ِعن عمرو بن شعیب عن َأبیه عن جدِّه َأنَّ رسول الله "ومثله عند ابن ماجة  ِ َِّ َ ُ ََ َ َ َ َْ ْ ِْ ٍ ْ ُْ ِ ِ ْ ْقال من قتل خطًأ فدیته من ِْ ِ ُِ ُ َ َ َ َ َ َُ ََ

ْاإلبل ثالثون بن ِ ِ َِ ُ ََ ِ َت مخاض وثالثون بنت لبون وثالثون حقة وعشرة بني لبون وكان ْ َ ََ ََ َ َ ٍَ ٍُ َ َ َُ َ ِْ ٌِ َ َ ً َّ ُ َ ُ ََ ََ َِ ٍ ِرسول الله َ َّ ُ ُ َ َیقومها ُ َِّ ُ
ْعلى َأهل القرى َأربع مائة دینار َأو عدلها من الورق ویقومها على َأزمان اإلبل إذا غلت  َ َ َ َ ُ ََ َِّ ِ ِ ِِ ِْ ِ ِ ٍَ ُْ َ ُ َ َ ََ َ َ َِ ْ ْْ ِ ِ ِ ِْ َْ ََ ْ َ ْرفع ثمنها واذا هانت ْ َ ََ َ ِ َٕ َ َ َ َ َ َ

ِنقص من ثمنها على نحو الزمان ما كان فبلغ قیمتها على عهد رسول الله  ِ ِ ِ َِّ ِ ُ َ َ ََ ْ َ َ َ ََ َ َ َُ َ َ َ ََ َ َ َْ َ َِ َّ ِ َ ْ َِما بین اَألربع مائة دینار إلى ٍ َ ِ ِ َِ ِ َ َْ ْ َ ْ َ
َثمان مائة دینار َأو عدلها من الورق ثمانیة آال ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ ََ َِ ِ ٍ َِ َْ ْ َ ْ َْ ِف درهم وقضى رسول الله َ ِ َِّ ُ ُ ََ َ َ ٍَ ْ َِأنَّ من كان عقله في البقر َ َُ َْ ِْ ُ َ َ ْ َ

ْعلى َأهل البقر مائتي بقرة ومن  َ َ ٍََ َ ََ َ َْ َ َْ ِ ِ ْ ٍكان عقله في الشاء على َأهل الشاء َألفي شاةِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َّْ َِّ ْ َ َُ َُ َ َ")١١١(.
ِعن عقبة بن َأوس عن رجل من َأصحابما روي .٣ َ ُ َ َ ُ َْ ْْ ْ ِْ ٍ َ ٍ ِ ْ َ ِّالنبي ْ ِ ََّقال ُّخطب النبي : َ َِّ َ َ ََیوم فتح مكة فقال َْ َ ِ ََ َّ َ َ ْ ََِٕأال وانَّ َ َ

َقتیل الخط َْ َ َّشبه العمد بالسِأَِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ِوط والعصا والحجر مْ ِِ َ َ ْ َْ َ َ َ ِئة من اإلبلْ ِ ِْ ْ ِ ٌ َ...")١١٢(.
دون الخطأ، وال یتحقق هذا في فرق بین دیة العمد ودیة الخطأ فغلظ في العمد وهو أن النبي :من المعقول.٤

.غیر اإلبل
:١١٣(الحنفیة:، وبه قال)ِالورق(= الدیة ثالثة أجناس كل منها أصل بنفسه، اإلبل والذهب والفضةنَّإ(

ها تختلف َّ، وبعضهم ذهب إلى أن)١١٦(، والمالكیة)١١٥(، والشافعي في القدیم)١١٤(ما عدا أبو یوسف ومحمد
أموالهم، من إبل وذهب وورق، فعلى أهل البادیة اإلبل، وعلى من كان غالب باختالف الناس بحسب 

ْبلد غلب على أهله التعامل بشيء منها قومت به ّتعاملهم بالذهب یؤخذ منهم الذهب، وكذا الفضة، فأي ُِّ
بل، ومن ها مائة من اإلَّوأصحاب هذا القول متفقون على أن. )١١٧(أموالهمِّزَه یعتبر من أعَّدیة النفس ألن

، وقال )١١٨(الذهب ألف دینار، ولكنهم مختلفون في تقویمها من الورق، فقال الحنفیة عشرة آالف درهم
:أدلتهمو. )١١٩(ها إثنا عشر ألف درهمَّالمالكیة والشافعیة إن

اإلبل أصل واستدلوا بما سبق من أحادیث في القول األول، وأما َّاستدل أصحاب هذا القول على أن
الدیة منه ألف دینار ذهب، لما سیأتي من أحادیث، وأما َّاتفق أصحاب هذا القول على أنالذهب فقد 

َّالورق فقد استدل الحنفیة على أن ه فرض َّها عشرة آالف درهم بما رواه الشعبي عن عمر بن الخطاب أنِ
.)١٢٠(ِعلى أهل الذهب في الدیة ألف دینار ومن الورق عشرة آالف درهم

.)١٢١(منقطعةا األثر بعدم ثبوته، قال البیهقي، الروایة فیه عن عمریناقش هذْویمكن أن
:یةتًها اثنا عشر ألفا بما یلي، والذهب تظهره كذلك األحادیث اآلَّواستدل مالك والشافعي على أن

ُّعن عكرمة عن ابن عباس َأن رجال من بني عدي قتل فجعل النبي .١ ًَِّ ِ َِ ََ َ َ َ ُ َ َ ََ ُِ ِ ِ ِ ٍِّ ْ ْ َْ َّ ٍ َّ ْ َ َْ"ًیته اثني عشر َألفاِد ْ َ َ َ َْ َْ ُ َ")١٢٢(.
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اثنا فرض الدیة من الذهب ألف دینار، ومن الورقأنَّ"الخطاب عن عمر بن : أخرج صاحب كنز العمال.٢
.)١٢٣("عشر ألف درهم

:َّوهو قول ِالدیة خمسة أجناس كل منها أصل بنفسه، وهي اإلبل، والذهب، والورق، والبقر، والغنم، أن
، وهو )١٢٥(، والثوري وابن أبي لیلى)١٢٤(وعطاء بن أبي رباح، وطاووس وفقهاء المدینة السبعةعمر

أصول الدیة هذه َّقال القاضي ال یختلف المذهب أن" ، قال المرداوي )١٢٦(المذهب عند الحنابلة
:أدلتهمو: )١٢٧("الخمس

َِأنَّ رسول الله : حدیث عمرو بن حزم.١ َّ َ ُ ََكتب إلى َأهل الی َْ ِ ْ ََِ َمن كتابا فیه الفرائض والسنن والدِّیات وبعث به مع َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ ََ َ ًُ ُ َ ُّ ُ ََ ْ َ ِ
ِّعمرو بن حزم فقرئت على َأهل الیمن هذه نسختها من محمد النبي  ْ ََِّ ٍ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َُ ََ ُ َْ ُْ ِ ِ ِ ِْ ِ َ ُْ َ َ ٍ ْ ْ ْ َُأما بعد(...) َِإلى ْ َ ِنَّ في النفس َوَأ: َّ ْ َّ ِ

ِالدِّیة م َ ِئة من اإلبَ ِْ ْ ِ ً ٍوعلى َأهل الذهب أَلف دینار(...) ِل َ َ ِ َُّ ْْ ِ َ ِ َ َ َ")١٢٨(.

َما روي عن ابن عباس َأن رجال من بني عدي قتل فجعل.٢ ََ َ َ َ َُ ُِ ِ ِ ٍِّ ْ ً َ ُّالنبي َّ َِّ"ًدیته اثني عشر َألفا ْ َ َ َ َْ َْ ُ َ ِ")١٢٩(.

ِعن عطاء بن .٣ ْ ِ َ َ َِأبي رباح َأنَّ رسول الله َْ َّ َ ُ َ ٍَ َ ِ"ِِّقضى في الد َ َیة عَ ِلى َأهل اإلبل مَِ ِ ِِ ِْ ْ ِئة من اإلبَ ِْ ْ ِ ً ِل وعلى َأهل البقر َ َ ََ َْ ِ ِْ َ
ٍئتي بقرة وعلى َأهل الشاء َألفي شاةِم َِ ْ َْ ْ َّ ِ ْ ََ ََ ََ ٍَ َ)١٣٠(.

   :أصول الدیة خمسة، وهي اإلبل، والبقر، والغنم، َّفهي تدل بمجموعها على أن
هذه األحادیث ضعیفة، ال تصلح لالحتجاج وبناء حكم شرعي علیها بهذه َّبأن: قشیناْوالذهب والفضة، لكنه یمكن أن

ها أوجبت على سبیل التقویم باإلبل بدلیل ما رواه عمرو بن ّتحمل على أنْوعلى فرض صحتها، فیمكن أنالخطورة، 
َعن عمرو بن شعیب عن َأبیه عن جدِّه ق: شعیب عن أبیه عن جده، قال ِ َِ َ َ َ َْ ْ ِْ ٍ ْ َْ ُ ِ ِ ِكان رسول الله : َالْ َّ ُ ُ َ َ َ َیقوم دیة الخطإ على ََ َ َُِ َْ َ ِ ُ ِّ

َْأهل القرى َأر َُ ْ ِ ِبعمْ َ َئة دینار َأو عدلها من الورق ویقومها على َأثمان اإلبل فإذا غلت رفع فى قیمتها واذا هانت نقص َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َْ َْ َ َِٕ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َْ َ َْ َ ِِّ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ ُ ِ ْ َ ْ َ
َمن قیمتها وبلغ َ َ َ َ ِ ِ َِ ِت على عهد رسول الله ْ َِّ ِ ُ َ ْ َ ََ ِْما بین َأربعمئة إلى ثمانم ِ ٍ ِ َِ ََ َِ َ َ َْ َ ٍئة دینار َأو عدلها من الورق ثمانیة آالف ْ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ َ ِ ِ ٍَ ََ َ ْ َْ َ

ِوقضى رسول الله  َّ ُ ُ ََ َ ََعلى َأهل البقر مائت َْ ِ ِ َ ََ َْ َبقرة ومن كان دیة عقله فى شاء فَألفا شيِ ََ ْ َْ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ َ ْ َ َ ٍ .)١٣١("ٍاةََ

 :كل منها أصل بنفسه، وهي اإلبل، والذهب، والورق، والبقر، والغنم، ، )١٣٢(الدیة ستة أجناس
، وروایة في مذهب )١٣٥(، وروایة عن أبي حنیفة)١٣٤(، وهو قول أبي یوسف ومحمد من الحنفیة)١٣٣(والحلل
:يأتما یاستدلوا بما سبق من أدلة القول الثالث، وب:أدلتهمو. )١٣٦(الحنابلة

َروى َأبو داود من طریق عمرو بن شعیب عن َأبیه عن جده قال.١ َ َ َ َ ُِ ْ َ ُُ ْ ِ َ ُكانت قیمة الدِّیة على عهد رسول اهللا : َ َ َ َ َ َ َ َ

ِثمانم َ ْئة دینار َأو ثمانیة آالف درهم ودیة أهل الكتاب َ َ ْ ِ ِ َِ َ َ َ َ ًیومئذ النصف من ذلك حتى استخلف عمر فقام خطیبا َ َ َِ ِ ٍَِ َ َ َْ ْ ْ َّْ َ ّ
َفقال َ َاإلبل قد غلت ففرضها على أهل الذهب ألف دینار وعلَِأال إنََّ ََ ََ َ ِ ََّ ِ َوعلى أهل ًعشر ألفااَْى أهل الورق اثنِْ َ َ

ُالبقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الح َ َ َْ َْ ََ ََ َّ َ َّلل مائتي حلة قال وترك دیة أهل الذمة لم یرفعها ِ ِّ َ ِ َِ َ َ َّ َ َ
َفیما ر .)١٣٧("فعِ

ِّوروى محمد بن الحسن في كتاب اآلثار َأخبرنا َأبو حنیفة عن الهیثم عن الشعبي عن عبیدة السلماني.٢ ْ ِّ ْ ِْ ِ ِ َِ ُْ ْ َ َّْ ُ ََ ُِ َِ َ َ َ َ ُ َ َ َْ َّ َِ َْ ُ َْ َ َ ََ َ َْ ِ ِْ ِ َ َّ)١٣٨( ،
َقال ِوضع عمر الدِّیات على َأهل الذهب َألف دینار، وعلى َأهل الور": َ ٍَ َ َْ ِْ ِْ َ َْ ََ َ َ َُ ِ َّ ِِ َ ُ َ َ َق عشرة آالف درهَ ْ ِ ِ َ َ َ َ َ ِم، وعلى َأهل اإلبل ِ ِِ ِْ ْ َ َ َ ٍ
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َئة من اإلبل، وعِم َ ِ ِ ِْ ْ ِ ً ِلى َأهل البقر مَ ِ َ ََ ْ ِ َئتي بقرة مسنة، وعلى َأهل الشاء َألفي شاْ ْ َْ ْ ِ ٍ َِّ ِ ْ ََ ََ ََ َّ ُ ٍ َ ِة، وعلى َأهل الحلل مَ ٍِ َِ َُ َْ ْ َئة َ َ
ٍحلة، َّ ُ")١٣٩(.

ٍعن عطاء بن َأبى رباح .٣ َ َ ََ ِ ِ ْ ِ َ ِرسول الله َأنَّ: ْ َّ َ ُ َِقضى فى الدِّیة على َأهل ْ َ َ َِ ِ َ ِاإلبل مَ ِ ِ ِئة من اإلبِ ِ َ ِ ً ِل وعلى َأهل البقر َ َ ََ َْ ِ ِْ َ
َئتى بقرة وعلى َأهل الشاء َألفى شاة وعلى َأهل الحلل مائتِم ْ ْ ََ َِ ٍ ِِ ِ َِ َ َ َُ َ َ َْ َ َْ ََ ْ َّْ ٍ ُحلة وعلى َأهل القمح شیئا، لم یحفظه يَ ْ َ ْْ َْ َ ُْ َ َ ًَ َ ِ ْ ِ َّْ َ ٍ

ٌمحمد َّ َ ُ
)١٤٠(.

• :كل منها أصل بنفسه، وهي )الرابع(ستة الدیة أجناسَّالقول الذي ینص على أن ،
ِاإلبل، والذهب، والورق، والبقر، والغنم، والحلل، فأهل كل مال یدفعون الدیة من أنفس أموالهم من هذه األصناف  َ ْ

َّاألربعة، مقومة بالنقد، وبما أن َّر حاضرة أهل الشام أنفس أموالنا الذهب؛ فإننا معاشَّ ِ َ ُنا سنقوم الدیة بالذهب فقط، ْ ِّ
َّفلسنا أهل غنم وال بقر كأهل السودان، وال أهل إبل كأهل الخلیج والجزیرة، والبوادي في بالد الشام، وان ما أهل نقد ٕ

ّللتقویم في بالدنا عدم مناسبتها ل فا الفضة فقد تهاوى سعر صرفها وأصابها الكساد العام، وأما الحلَّوذهب، وأم
تقویمها في حیاتنا ه ال یمكنَّها ال توجد على الصورة التي كانت معروفة في حیاتهم، كما أنَّظاهر؛ ألن
: وعلیه. المعاصرة

بنفسه، وهي ٌمنها أصلٌّأصول تقویم الدیة أجناس، كلَّبقیة األقوال ترى أنَّباستثناء القول األول؛ فإن.١
ْوالذهب، والورق، والبقر، والغنم، والحلل، واناإلبل، ُأیهما تقوم به، وبأیهما قاختلفت فيٕ ُ .َّصحْتَمِّوََُّ

.َِّالتقویم باإلبل أصل وهو داخل في القول الرابع، یقوم بها أهلها.٢

ْلقوة الشرائیة للورق والحلل في حیاتنا ال ینفي أناضعف َّنإ.٣ ِ َأنفًصال، فإذا عادت فأصبحت منتكون أَ ِس ْ
.ِّأموالهم، فیقوموا بها

ْاألحادیث التي توجب الدیة في غیر اإلبل وانَّنإ.٤ َّها تقویم لإلبل في َّها األصل؛ وأنَّقلتم بضعفها، وقلتم بأنٕ
ّزمان التشریع، فعلیه لو قومنا األصول األخرى بالورق النقدي فقد حققنا مقصود الشارع في حفظ األنفس 

.لهدروالدماء وصیانتها عن ا

ْاألحادیث التي ذكرت غیر اإلبل من األصول التي تقوم بها الدیة وان.٥ ٕ ُ َّ عمل َّكان فیها ضعف؛ فإنُ
ًالصحابة بها وتلقیها من الفقهاء األربعة یجبر كسرها، ویمكن التخیر منها عند التقویم، بناء على مقصود 

ْد كل أهل مصرتهدر، من أنفسها عنْالشارع من حفظ النفوس وصیانة الدماء من أن ِ)١٤١(.
 ::

ْبما أننا نستعمل الدینار األردني كوحدة نقد فسنقومها بالدینار، بعد أن ْنسعر الذهب ِِّ ِّ َ لمدة عشر ) غم٤٢٥٠(ُ
، وهل یجب علینا إعادة التقویم سنوات لیتبین اختالف قیمة الدیة باختالف السنوات، ومن ثم یتبین لنا قیمة الدیة

باستمرار، في كل سنة أو سنتین أو ثالث؟ وفي الختام نقارنها بقیمة الدیة باإلبل كما حسبها الدكتور الخمیس، من باب 
.االستئناس بتقویمه، ومعرفة الفرق بیننا في التقویم، وكذا نقارن بین تقیمنا وتقیمه بالدینار حال صرف اللایر بالدینار
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 ::
البیان

سعر أونصت الذهب بالدوالر
سعر الغرام عیار 

)١٤٢(بالدینار٢٤
قیمة الدیة من 

غم٤٢٥٠الذهب
قیمة الدیة الكلیة 

بالدینار
السنة

١٤٤(٤٢٥٠١٢٥٥٨٧.٥٢٠١٠×٢٩.٥٥)١٤٣(١٣٠٠(

٤٢٥٠١٠٠٩٨٠٢٠٠٩×١٢٠٠٢٣.٧٦
٤٢٥٠٨٩٩٧٢.٥٢٠٠٨×١١٠٠٢١.١٧
٤٢٥٠٨٢٤٥٠٢٠٠٧×٩٨٠١٩.٤٠
٤٢٥٠٦٧٣٢٠٢٠٠٦×٨٠٠١٥.٨٤
٤٢٥٠٥٨٩٠٥٢٠٠٥×٧٠٠١٣.٨٦
٤٢٥٠٥٠٤٩٠٢٠٠٤×٦٠٠١١.٨٨
٤٢٥٠٤٢٠٧٥٢٠٠٣×٥٠٠٩.٩٠
٤٢٥٠٣٣٦٦٠٢٠٠٢×٤٠٠٧.٩٢
٤٢٥٠٣٣٦٦٠٢٠٠١×٤٠٠٧.٩٢

وبالمقارنة مع وسطیة األسعار//٤٢٥٠٦٨.٥١٠×١٦.١٢التقویم الوسطي لعشر سنوات
٥٧.٥٥=٥٧٥.٥٥٤/١٠فهناك فرق

 : فأنت ترى ارتفاع سعر الذهب باستمرار، وعدم ثباته على سعر السنة الماضیة، ولذلك
كثیر نحتاج إلى التقویم باستمرار في كل سنة، وفي اعتقادي قیام مجلس القضاء األعلى المدني والشرعي، بذلك یفض

.من اإلشكاالت التي قد تحصل

 ::
بحسب سعر غرام = هـ ١١/١٤٣١= م ١١/٢٠١٠ًإذا كانت الدیة الواجبة كما أثبتنا سابقا في الجدول شهر 

ًدینارا أردنیا، ف)١٢٥,٥٨٧(دینار، تساوي )٢٩.٥٥(= الذهب الخالص تسعیر السوق في تاریخه إن المسألة في ً
غم من )٤٢٥٠(ًالتقویم بالذهب ال تحتاج منا إلى أكثر من تسعیر غرام الذهب الخالص في تاریخ وجوبها مضروبا 

ا إذا كانت مؤجلة الدفع ّ، وأم١٤٥دینار المنصوص علیها في األحادیث الشریفة، وبذلك نعرف قیمتها١٠٠٠الذهب قیمة 
ُفنقوم ك ، وتقوم كل دفعة عند )٣دفعة٢/١٤٢٠دفعة١/١٤١٥غم دفعة١٤١٥=٣÷٤٢٥٠(دفعة عند دفعها فقط، َّلِّ

.استحقاقها

 : :
 :" حركة صعودیة لألسعار تتصف باالستمرار الذاتي تنتج عن فائض الطلب الزائد

ها في كل َّالسابق الذي سقنا فیه أسعار الذهب لعشر سنوات أنوقد الحظنا من خالل الجدول.١٤٦"على قدرة العرض
.ًا یزید من قیمة الدیة كونها مثمناَّسنة ترتفع أسعار الذهب عن السنة التي تلیها مم

 ::
ؤدى من اإلبل وال یلزم مستحقها قبول ها تّاستحضارنا ألقوال الفقهاء في أصول الدیة، فعلى القول القائل بأنّإن

أعوزت الدیة فللمستحق قیمتها وقت وجوب تسلیمها بالغة ما بلغت، فال تأثیر للتضخم ْغیرها، إال إذا أعوزت، فإن
للتضخم النقدي َّاألصل الذي یلزم الدافع هو اإلبل، فإذا أعوزت اإلبل؛ فإنَّالنقدي على أصل الدیة على هذا القول، ألن
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مستحق الدیة سیختار َّفیها، وحینئذ فللمستحق أخذ القیمة، أو اإلمهال حتى یزول اإلعواز، ومن المعلوم أنًأثرا
.األصلح

ومما قد یؤثر في االختیار بین أخذ القیمة وبین اإلمهال نسبة التضخم النقدي، ال سیما إذا كان التضخم النقدي 
ّمرتفعا، وكان اقتناء اإلبل ذا قیمة ونفع، ومم ًا قد یظهر فیه أثر التضخم النقدي على الدیة بناء على هذا القول أیضا ً

ما ّإخراج األوراق النقدیة عن اإلبل إنّاختیار مستحق الدیة أخذ الدیة من األوراق النقدیة فیما إذا أعوزت اإلبل، وذلك أن
نقدي نتیجة للتضخم، وكذا التغیر في هو من باب التقویم، ولذلك ال بد من مراعاة التغیر في تقویم اإلبل بالورق ال

ًأسعارها بین سنة وأخرى ارتفاعا وانخفاضا، وقد ورد عن المعصوم مراعاته لذلك حیث كان النبي ً ِّیقوم دیة الخطأ على
عن أبیه عن : ـرمحه اـفیما روي عن عمرو بن شعیبٕأثمان اإلبل، فإذا غلت رفع واذا رخصت نقص من التقویم،

ِكان یقوم دَرسول اهللا َأنَّ: جده  ُ ِّئة دینار، َأو عدلها من الورق، ویقومها على أربعم: َیة الخطأ على أهل القرىِّ ِ ِ َ ْ َ
ْغلتَأثمان اإلبل، إذا  َ َرفع في قیمتها، واذا هاجت رخصا: َ ْ ُ َٕ َ ما بین ِنقص من قیمتها، وبلغت على عهد رسول اهللا : َ

ِعدلها من الورقئة دینار، وأربعمئة دینار، إلى ثمانم ُ ْ على أهل ُوقضى رسول اهللا : ثمانیة آالف درهم، قال : َ
ِمائتي بقرة، ومن كان دیة عقله في الشاء: البقر ْ، ولذلك یجب مراعاة تقویم الدیة باألوراق النقدیة إن)١٤٧("فألفا شاة: ُ

نقد في زمن التضخم النقدي وتذبذب قیمة ًكانت بدال عن اإلبل، بأسعارها الوسطیة في السوق، وتتأكد مراجعة التقویم بال
النقود، لما ینتج عنه من ارتفاع عام في مستوى األسعار، ومن جملة ذلك أسعار اإلبل، أو البقر، أو الغنم، أو سعر 

.)١٤٨(غرام الذهب في السوق
خم النقدي یحمي نفسه من آثار التضْه في حاالت التضخم النقدي فمن حق المستحق للدیة أنَّوعلى كل حال فإن

ًال یقبل إال األصل، وهو مئة من اإلبل وفق شروطها المنصوص علیها مما رجحناه سابقا، أو مئتین من البقر، أو ْبأن
من الذهب، وهو العیار الوسطي ) غم٤٢٥٠(ِ، والمساویة  ل)٢٤(ألفین من الغنم، أو ألف دینار من الذهب عیار 

.عند تقویمهماالمعتبر في إخراج الحقوق كالزكاة والدیة، 
أصول الدیة لیست اإلبل فحسب، بل هي أصول ستة وهو القول الرابع، یلزم مستحق َّومع ترجیحنا للقول بأن

.١٤٩الدیة قبول أي صنف من أصناف الدیة إذا جاء به من وجبت علیه، وهو مذهب الحنفیة والحنابلة
أصناف الدیة إال غالب أموال الناس في البالد من إبل أو ال یلزم مستحق الدیة قبول ما یبذل له من: أما المالكیة فقالوا

ه لیس للتضخم النقدي على هذین القولین َّومن هنا یظهر أن. وهو القول الراجح عندي١٥٠ذهب أو بقر أو غنم أو فضة
للتضخم النقدي في الدیة إال عند اتفاق مستحق الدیة وباذلها على أخذ قیمة الدیة من األوراق النقدیة، وحینئذ یكون ٌأثر

.األثر الذي تقدم ذكره
 ::

َّ، وأما دیة العمد فحالة إال أن)١٥١(دیة الخطأ مؤجلة على العاقلة في ثالث سنینَّأجمع أهل العلم على أن َّ
، أما دیة )١٥٣(شبه العمد كدیة الخطأً، وقد حكي إجماع الصحابة أیضا على تأجیل دیة)١٥٢(یصطلحا على التأجیل

ِقال الزهريُّ.)١٥٥(ً، خالفا للجمهور)١٥٤(العمد فهي مؤجلة كدیة الخطأ عند الحنفیة ْ ُّ َ ُمضت السُّنة َأن العاقلة ال تحمل ": َ ِ ِْ َ َ َ َ َُ ْ َّ َّ ْ َ َ
ُشیئا من دیة العمد إال َأن یشاءوا ََ ََ َْ َّْ ِ ِ ِ ِْ ْ ً .)١٥٦(، رواه عنه مالك في الموطأ"ْ

ُّوقال الشافعي رحمه اهللا: علیه الفقهاء قال الكاسانيوقد نصَّ ِ ِ َّ َ َ َّدیة الدم كدیة العمد تجب حاال وجه قوله َأن : َ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ُ َ ُ َ َْ َ ً ِ َ ْ َ ْ َ َِّ ُ
َّسبب الوجوب وجد حاال فتجب الدیة حاال، إذ الحكم یثبت على وفق السَّبب هو األصل، إال ُ ْ َ ْ َ َ ُ ُُ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َِ ْ َ ْ َُ ْ ُ ْ ْ ًْ ًِّ َ َ َ ََأن التأجیل في الخطأ ثبت َ ََ َِ َْ ِ َ ِ ْ ََّّ

حابة  ِمعدوال به عن األصل إلجماع الصَّ َِ َ َِ َ َْ ِ ِِ ِ ْ َْ ْ ْ ً ََُأو یثبت معلوال بالتخفیف على القاتل حتى تحمل عنه العاقلة َ ُِ ِ ِ ِ َِ ْ ُْ َ َ َ ُ َْ َ ْ َ َّْ َِّ َ ِ ً ْ َ ُ ْ ََولنا(.)١٥٧("ْ َ(
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َِّأن وجوب الدیة لم یعرف إال بنص َِ َّ ْ َ ْ ُ َ َ ُْ َ ِ ِّ ُ َالكتاب العزیز، وهو قوله تبارك وتعالىَّ َُ ََ َ ََ َ ََ َ َْ ُ َ ُ ِ ِ ْ ِْ ٍومن قتل مؤمنا خطئا فتحریر رقبة مؤمنة ﴿: ِ ٍَ َِ ِْ ْ َُّ َ َ ََ ُ ِ ْ َ ََ ً َ ً ُ َ َ
ُودیة مسلمة إلى َأهله إال َأن یصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحریر ِ ْ ََ َْ ٌَ ِ ِْ ْ َ َ َ َُ ْ ُ ََّ ٍَّّ ُ َ َ ٍَ ْ َ ُِ ِ ِِ ِ ِْ ََّّ َّ َ ٌ ٌَ ٍرقبة مؤمنة وان كان من قوم ُّ َْ َِ ٍ ٍَ َ َِٕ َ ِ ْ ُّ َ َ

ِبینكم وبینهم میثاق فدیة مسلمة إلى َأهله وتحریر رقبة مؤمنة فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین توبة من الله  ِ ٍ ِ ِ ِّ َ ْ ْ ْ ْ ِّْ ًِّ ًَ َ َ َ َ َ َْ َْ َ َ َ ِْ ِ َِ َ َ ُ َِ ُ َ ََ َ َُ ُ َ َ َْ ِ َّ َّْ ْ َْ َ ُ َِ ْ ُّ َُّ َِ ٌ ٌ ٌ َ
ِوكان الله علیما حك َِ ًَ ُ ّ َ َ ْص وانَّفالن،،]٩٢:النساء[﴾ًیماَ ه مجمل في بیان القدر، َّغیره ملحق به، إال أنَّورد بلفظ الخطأ لكنٕ

ِقدر الدیة بقولهوالوصف فبین   ِ ْ َ ِفي النفس المؤمنة م": ِ ِ َِ ِ ْ ُ ْ ِ ْ ِئة من اإلبلَّ ِ ِْ ْ ِ ٌ وبیان الوصف وهو األجل ثبت بإجماع )١٥٨("َ
.)١٥٩("ًبمحضر منهم؛ فصار األجل وصفا لكل دیة وجبت بالنصا عمر الصحابة رضي اهللا عنهم بقضیة سیدن

وذلك كله في دیة النفس، وما دونها من الجراحات، إذا جاوزت ثلث الدیة، وعلة هذا التأجیل هو التخفیف 
.والتیسیر على من وجبت علیه

)١٦٠(:
ًسواء من أحد األصول التي قررتها األحادیث النبویة، فال ستدفع من غیر األوراق النقدیةالدیة المؤجلة إذا كانت :ًأوال

.ًللتضخم أثرا في الدیة المؤجلةَّیظهر أن
القوة التبادلیة لقیمة ستدفع من األوراق النقدیة؛ فأثر التضخم النقدي یظهر في أنَّإذا كانت الدیة المؤجلة : ًثانیا

، بسبب التضخم النقدي الذي طرأ أو زاد خالل مدة من األوراق النقدیة ستنقص عنها في یوم التقویمالدیة 
من التصحیح النقدي لتقویمها، بحسب نوع َّتأجیل الدیة، ویؤثر معدل التضخم على قیمة الدیة، وعند ذلك ال بد

:التضخم الذي حصل، وال یخلو من الحالتین التالیتین
 :     :الدیة بالدینار األردني َّفلو فرضنا أن

دینار، وثلثها سیأخذها في آخر السنة التالیة، والثلث ٤١.٨٦٢فسیأخذ ثلثها، وهو١٢٥,٥٨٧=هي
األخیر سیأخذها في آخر السنة الثالثة، فإذا كان التضخم النقدي حصل بعد الدفعة األولى وبلغ في 

ذلك َّفإن% ٥٠، وفي آخر السنة الثالثة صارت نسبة التضخم النقدي %٢٥السنة الثانیة نسبة آخر 
َّاألوراق النقدیة قد فقدت ربع قوتها الشرائیة لو قومنا الدیة یوم وجوبها، وعلى هذا فإنَّیعني أن القسط َّ

ًیحصل بها مستحقها إال ما یحصله بثالثین ألفاْالثاني من الدیة لن ِّ ُ یوم التقویم، وذلك بسبب نقص ُِّ
األوراق النقدیة ستكون قد فقدت نصف قیمتها َّالقوة الشرائیة للنقود، أما بالنسبة للسنة الثالثة فإن

ًالشرائیة بالنسبة لیوم التقویم، وذلك بسبب نقص القوة الشرائیة للنقد، فاألربعون ألفا التي هي آخر 
نة بقیمة النقود التبادلیة یوم التقویم وقیمة التضخم هنا تدخل في ًاألقساط ستكون قیمتها عشرین ألفا مقار

. حیز التضخم المتسارع، وهو ما ال تجري العادة بالتسامح به، الرتفاع نسبته وما یرتبه من أضرار
وفي هذه الحالة ال یلزم مستحق الدیة قبول قیمتها النقدیة من غیر تصحیح قیمتها من الورق النقدي، أي 

:یطالب بأحد أمرینْقویمها بالنقد؛ بل له أنإعادة ت
:لیتالفى إعادة تقویم القسط الثاني عند حلوله في آخر السنة الثانیة، وكذلك في آخر السنة الثالثة ،

.یةت، سیأتي مزید توضیح في الفقرة اآلنقص القیمة
تبر؛ بل هو الربط بالرقم القیاسي، إعادة التقویم بحسابه على طریقة حجم التضخم لم یقل به فقیه معَّإن

.ًوهو ممنوع شرعا سیأتي مزید توضیح له، وهو مختلف عن إعادة تقویم األصل بالنقد
 :ال من قیمتها، لما في دفع القیمة من ضررتدفع له الدیة من األصل الذي هم أهله،ْأن ،

؛ بل األصل من األصول إال الدیةوهو منسجم مع قول الشافعیة الذین ال یرون جواز دفع القیمة في
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وعام في أهل العلم : قال الشافعي رحمه اهللاویقوم ما وجب منها بعد حلول وقت أدائها،إذا أعوزت، 
على أهل الذهب والورق؛ فالعلم محیط ئة من اإلبل ثم قومها عمر فرض الدیة مرسول اهللا َّأن

ٕواذا ،یومها ولعله قوم الدیة الحالة كلها في العمدعمر ال یقومها إال قیمةأنَّإن شاء اهللا تعالى 
ُّوقال الشافعي(...)مها، تقوم كلما وجبت على إنسان قیمة یوْقومها عمر قیمة یومها فاتباعه أن ِ ِ َّ َ وبهذا :َ

من لزمه شيء لم یقوم علیه، َّألنكله نأخذ فتؤخذ اإلبل ما وجدت وتقوم عند اإلعواز على ما وصفت؛
أعوز ما لزمه من ْفإنهو؛ ّمن لزمه صنف من العروض لم یؤخذ منه إالَّه أال ترى أنوهو یوجد مثل

. )١٦١("الصنف أخذت قیمته یوم یلزم صاحبه
َّوبناء على قول الشافعي إذا حصل التضخم الجامح بعد دفع القسط األول، فإن القسطین الباقیین ً

قیمة التضخم أو َّمة النقدیة، فلو فرضنا أنتصححان عند الدفع بحساب قیمة التضخم، مضافة إلى القی
دینار تصبح عن دفع القسط الثاني مبلغ ٤١.٨٦٢َّفإن% ١٥ضعف القوة الشرائیة حصل بقیمة 

القسط األخیر یصبح َّفإن% ١٩دینار، ولو فرضنا زاد التضخم في القسط الثالث إلى٤٨.١٢١
م بقیمة ٢٠٠٨تقویم الدیة في عام دینار، ولو قامت الهیئة الشرعیة في المحاكم ب٤٩.٨١٥

ًة تصحح تصحیحا نقدیا؛ فتصبح ؛ فإن الدی%٣٢وحصل تضخم جامح بقدر ) ٨٩.٩٧٢( ً)×٣٢ (%
ْمقسطة أو مدفوعة دفعة واحدة، فإذا قسطت لوحظ التضخم الجدید١١٨.٧٦٣ َ ِ ُ)١٦٢(.
 :بالنقد، فالواجب دفعه ًالدیة لما ثبتت دینا في الذمة عند وقوع الجرم وقومت َّفإن

َّفإذا قومناها بالنقد المحلي، فال سبیل إلعادة حساب التضخم مرة أخرى عند ألف دینار من الذهب،
: ًدفع القسط الثاني والثالث، فهو ربط قیاسي للنقد بكون الدفع مؤجال، وقد نص قرار مجمع الفقه على

ك اتجاهات عدیدة بشأن معالجة حاالت التضخم هناَّت على أنَّوبعد استماعه إلى المناقشات التي دل"
: الجامح الذي یؤدي إلى االنهیار الكبیر للقوة الشرائیة لبعض العمالت منها

العبرة :بتطبیق قرار المجمع الصادر في الدورة الخامسة، ونصهًتكون هذه الحاالت االستثنائیة مشمولة أیضاْأن)أ(
فال یجوز ربط الدیون الدیون تقضي بأمثالها، َّي بالمثل ولیس بالقیمة؛ ألنفي وفاء الدیون الثابتة بعملة ما ه

نا نقوم بالربط َّحالة حساب فروق التضخم فإفإنَّ، وعلیه ًا كان مصدرها بمستوى األسعارَّالثابتة في الذمة أی
.)١٦٣(القیاسي وهو مخالف لقرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في دورته الخامسة

ّقول الشافعیة ال یقول بالربط القیاسي، وانَّنإ: نقولْولنا أن َّیهم بما لم یقولوه، وانما هو استنطاق لرإٔ نَّإ":ما قالوإ
وهو منسجم مع قول ، ال من قیمتها، لما في دفع القیمة من ضررتدفع له الدیة من األصل الذي هم أهله،

الدفع للدیة یكون بالذهب ال بالنقود المحلیة، َّه أنومعنا"الشافعیة الذین ال یرون جواز دفع القیمة في الدیة
ْویقوم كل قسط على حده، فمقتضى القول أن ِ ْ ََّ غم من الذهب الخالص ١٤١٥هوالتقویم للقسط األولیكون ُ

غم، والقسط الثالث في ٢٨٣٠مثلها في آخر العام الثاني، فیكون المجموع والقسط الثانيبسعرها یوم وجوبها، 
غم ویقوم بالنقد الورقي وقت دفعه، وال عالقة لقول الشافعیة بهذه الطریقة بالربط الذي ١٤٢٠لثالثة هوآخر السنة ا

ًقال به المصلح، الذي نص قرار مجمع الفقه على منعه شرعا، فیكون الثابت في الذمة هو الذهب وهو أصل في 
.، وبهذه الطریقة ال نخرج عن األصل في التقویم)١٦٤(الدیة
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)ًیكون التضخم النقدي تضخما زاحفاْأن:)١٦٥ وفي هذه الحالة ال داعي إلعادة التقویم على القول :ً
النقص الحاصل بسبب التضخم یسیر وهو مما یتغابن به الناس، وال أثر َّبجواز إخراج القیمة؛ ألن

.نا نقوم بالتقویم عند حلول األجلَّله إذا أخرجنا األصول؛ ألن
 :ُِّا نقول بدفع الدیة من الذهب مقوما بالنقد المحلي وقت ثبوتها، فإذا أجلت على ثالث سنوات، قوم كل َّنإ ً

.قسط وقت ثبوت دفعه
 ::

فإن % ٤دینار، وكان التضخم بنسبة ١٢٥٥٨٧=٢٠١٠لو كانت الدیة عام : التصحیح النقدي للدیة یعني
ي، بفرض ثبات سعر غرام الذهب على تالتصحیح یقتضي أن نحسب الدیة على النحو اآل

.دینار١٣٠٦١٠= فتصبح الدیة ٥٠٢٣%= ٤×١٢٥٥٨٧=دینار)٢٩.٥٥(
سعر ّدوالر، وأن١١٠٠دوالر إلى ١٣٠٠سعر األونصة نزل عن سعرها في العام السابق من َّفإذا فرضنا أن

التضخم ّدینار، وأن) ,٧٠.٠(سعر صرف الدینار بالنسبة للدوالر هو ّ، وأندینار٢١إلى ) ٢٩.٥٥(الغرام هبط من 
:يت؛ فتحسب الدیة على النحو اآل%٦دت وقت التقویم الثاني بنسبة ، زا%٢هو ٢٠١١كان في عام 

 :ذهبدینار١٠٠٠(٤٢٥٠× ٢٩.٢٦=وزنها٣١.١÷دینار ثمن األونصة ٩١٠= ,٧٠.×١٣٠٠ = (
. دینار١٢٦٨٤٢= ١٢٤٣٥٥+٢٤٨٧%= ٢×١٢٤٣٥٥

  :ر دینار سع٢٤.٧٥=٣١,١÷دینار،٧٧٠=,٧٠×١١٠٠:في حال الهبوط تحسب
.دینار١١١.٤٩٨=١٠٥١٨٧+٦٣١١×دینار١٠٥.١٨٧)=دینار ذهب١٠٠٠(٤٢٥٠×الغرام،

ْل الدیة ال یحل ولم یقل به فقیه معتبر، فإذا ثبتت هذا التصحیح أو الربط القیاسي للنقد بدإنَّ ِ َ
للمعهد اإلسالمي ١٩ًالدیة دینا في الذمة فال تسدد إال بمثل ما ثبتت به، ولذلك خلصت الندوة رقم 

ال یجوز ربط "ه َّإلى أن)١٦٦("ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر األسعار" للبحوث والتدریب 
یشترط العاقدان في العقد ْبأنًا كان مصدرها بمستوى األسعارَّأیة الدیون التي تثبت في الذم

المنشئ للدین؛ كالبیع أو القرض وغیرهما ربط العملة التي وقع بها البیع أو القرض، بسلعة أو 
یوفي الدائن قیمة هذه السلعة أو العملة وقت حلول األجل ْعملة معینة بحیث یلتزم المدین بأن

رخص النقود الورقیة َّنإ:" یقولومن ثم في بند آخر. ها القرض أو البیعبالعملة التي وقع ب
ذلك الرخص والغالء أو كثر، إال إذا َّوغالءها ال یؤثران في وجوب الوفاء بالقدر الملتزم به منها قل

ًهذا التصحیح النقدي ال یحل شرعا، فإنَّوعلیه . بلغ الرخص درجة یفقد فیها النقد الورقي مالیته
هناك فرق كبیر بینه وبین إعادة التقویم كل فترة من الزمن للذهب أو األصل الذي تجب فیه و

وهو الذي نقول به عند تغیر سعر الذهب قسطت الدیة على ثالثة سنوات، ْ، أو األقساط إنالدیة
.من سنة إلى أخرى

ٕ، وانما هو إعادة تسعیر األصل الذي ٕفالتصحیح مراعاة ضعف أو قوة النقد الورقي، واعادة التقویم ال عالقة له به
.تجب به الدیة وهو الذهب عند االتفاق على دفع الدیة
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 ::
.ي تاریخ التقویمفي المقارنة سنأخذ ما توصل إلیه الدكتور الخمیس ثم نقارنه بسعر صرف اللایر على الدینار ف

)١(جدول 
البیان

تقویم دیة المسلم باإلبل 
١٤٢٣باللایر 

الخمیس. د
باللایر

صرفها بالدینار 
األردني 

*هـ١٤٢٣/١٤٣١تقویم

تقویم الباحث للدیة 
بالدینار لسنة 

م٢٠١٠

سعر غم الذهب الخالص في 
السعودیة

دینار٢٧٨٧٥٠٥٢٩٦٢١٢٥.٥٨٧.٥اإلبل : دیة العمد
٢٧٨٧٥٠٥٢٩٦٢عمد اإلبلشبه ال

١٨٢.٥٠٠٣٤٦٧٥الخطأ اإلبل
فالعمد وشبهه والخطأ 

النقد ال سواء ألنَّ
تغلیظ فیه عند 

الفقهاء
.قرش أردني١٨.٥/١٩سعر صرف اللایر لم یتغیر ًنظرا ألنَّ*

بحسب سعر االونصة العالمي، وسعر الصرف ٢٠١٠تقویم حالي 
)١٦٧(قرش١٨.٥بالدینار

عر باللایر س
=غم

١٥٥.٧٥

قیمتها بالدینار

١٥٧٢٥٠/٢٩.٩٢٥١٢٥.٥٨٧٦٦١.٩٣٧١٢٥٧٦٨)١٦٨(بالذهب: دیة العمد
١٥٧٢٥٠٢٩.٩٢٥١٢٥.٥٨٧٦٦١.٩٣٧١٢٥٧٦٨شبه العمد بالذهب

١٥٧٢٥٠٢٩.٩٢٥١٢٥.٥٨٧٦٦١.٩٣٧١٢٥٧٦٨بالذهبالقتل الخطأ
على حالها، فقط تشارك العائلة أو أهل دیوان القاتل ا ال نغلظ الدیة في الذهب فهي في جمیع الحاالتَّنوحیث أ

في الدیة الخطأ، وشبه العمد، وأما الدیة المغلظة فهي في مال القاتل، والدیة العمد وشبه العمد مقسمة على ثالث 
ط ًسنوات، ویؤثر فیها إن ُأجلت التضخم الحاصل فیعاد تقویم األقساط المؤجلة حفاظا للحقوق، وكل قسط من األقسا

.یقوم یوم وجوب دفعه
الدیة إذا دفعت بالذهب فال فرق في دفعها في بالدنا بالد الشام َّمن االستنتاجات المهمة التي توصلنا إلیها أن

دینار، بینما الفرق بین التقویم النقدي المبني على األصل في الدیة اإلبل، ١٩٩والسعودیة، فالفرق یسیر مغتفر وهو 
هجري، ١٤٣١و عام ١٤٢٣ذهب، تجد الفرق أكثر من ثالثة أضعاف ونصف، بین عامي ومقارنته بالتقویم بال

ًوالسبب في ذلك ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمیة بطریقة كبیرة، مضافا إلیه التضخم العالمي الحاصل بین 
.الفترتین، مما أثر على أسعار السلع والخدمات، وبالتالي سعر الذهب

: 
:الدراسة إلى نتائج هامة وهيخلصت هذه 

 :دیة َّنٕاالقتل الموجب للدیة العمد إذا صار الناس إلى الدیة التي هي بدل عن أصل، وشبه العمد، والخطأ، و
.نصف دیة الرجلالمرأة 

 : سعر الغرام كان في شهرَّنٕا، و٢٤غم من الذهب عیار ٤٢٥٠دینار وتساوي ١٠٠٠قیمة الدیة من الذهب
دیة المرأة نصف دیة الرجل فتساوي َّنٕادینار، و) ١٢٥.٥٨٧(الدیة تساوي َّدینار؛ فإن٢٩.٥٥م ١٢/٢٠١٠

.دینار أردني) ٦٢.٧٩٣.٥(
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: سعر َّلایر وحیث أن) ١٥٧.٢٥٠(هـ ١٤٢٣عند مقارنتها بالدیة من اإلبل وتقویم اللایر بالدینار فإنها تساوي
ًدینارا أردنیا، ولذا قام مجلس القضاء العالي ) ٨٢.٧٦٣(ها تساوي َّني، فإنقرش أرد١٩صرف اللایر یساوي  ً

.بتعدیلها عدة مرات عن طریق تعدیل سعر اإلبل
 :تدفع الدیة المؤجلة على سنین من ْالتضخم یؤثر على قیمة الدیة إذا كانت مؤجلة، وتم ترجیح القول بأنَّنإ

َّنإیوم الدفع فقط، وهو قول الشافعیة الذین ال یرون دفع القیمة في الدیة، وقلنا األصل الذي هم أهله ویتم التقویم 
.ةدفع القیمة یكون في یوم االستحقاق، فیعاد تقویم كل قسط على حد

 :ًینا الدیة إذا ثبتت دَّالتصحیح النقدي للدیة بمراعاة القوة الشرائیة للنقد غیر معتبر، ولم یقل به فقیه قط، ألنَّنإ
.في الذمة فال تسدد إال بمثل ما ثبتت به

 ٕدینار دیة، وانما ١٣٣٣٣كغم من الذهب دیة وال ٧یجب علینا االلتزام بأوامر اهللا تعالى في دفع الدیة فال
ٕغم من الذهب الخالص، وان حصل العفو فیها ٤٢٥٠ًدینار ذهب تساوي وزنا ١٠٠٠الدیة المنصوص علیها هي 

ِمن عفي له من َأخیه شيء فاتباع بالمعروف وَأداء إلیه بإحسان ذلك تخفیف من ربكم ورحمة فمن َففبه ونعمت ٍَ َ َ ََ ٌَ ْْ ْ َْ َُ َْ ُ ِّ َّ ِّ ٌ ٌِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ََ ِِ ِ َِ ْ ٌَ ُ ُِّ ْ َ ْ َْ
ٌاعتدى بعد ذلك فله عذاب َألیم ِ ٌِ َْ َ ََ ُ ََ َ َ َْ َ]واال دفعت الدیة الشرعیة على هذا النحو من غیر أن]١٧٨:البقرة ،ْ صاحب ذلك یٕ

.توسطات واستشفاع في غیر محلها تهون الدیة والقتل في نفوس الناس
 :مضروب في سعر غم الذهب = ٢٤غم من الذهب عیار ٤٢٥٠سعر الدیة : لة لتقویم الدیةالطریقة السه

ن ِّالخالص في وقت دفعها للرجل، والمرأة على النصف منه، فإذا قسطت على ثالث دفعات قومت كل دفعة م
.الذهب وقت دفعها

 

:

.٥١م، ص٢٠٠٨، دار النفائس، عمان، ط درادكة، دفع الدیة، من قبل شركات التأمین المعاصرةمحمد خیر )١(
.٥١، صدفع الدیة، من قبل شركات التأمین المعاصرةدرادكة،)٢(
.٤٩٦، ص١٢، ج١، بیروت، دار صادر، طمحمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب)٣(
، ١٦، ص٨ت، ج.ط، د.، المكتبـة العلمیـة، دالمصباح المنیـر فـي غریـب الـشرح الكبیـرالفیومي،أحمد بن محمد بن علي)٤(

.مادة ق و م
.٢٣٥، ص)هـ١٤٠١(ت، .، دار األنصار، دالمعامالت الشرعیة المالیةابراهیم؛أحمد )٥(
، يمــــداخل أساســــیة فــــي االقتــــصاد اإلســــالمفــــي المـــصارف والنقــــود واألســـواق المالیــــة، موســـوعة االقتــــصاد اإلســــالمي،)٦(

.٣٩٩، ص١م،  المجلد٢٠٠٩رفعت العوضي، دار السالم، ط:تحریر
.٣٤١، ص)م١٩٨٣/ه١٤٠٣(١، بیروت، دار الكتب العلمیة، طاألشباه والنظائرالسیوطي،عبد الرحمن بن أبي بكر)٧(
، ٤ج، )م١٩٩٢/هــ١٤١٢(ط، ط .دار الكتـب العلمیـة، دمحمد أمین بن عابدین، رد المحتـار علـى الـدر المختـار، بیـروت، )٨(

.٥٧٦ص
ــدین .١٢١، ص)م١٩٩٦/هـــ١٤١٦(، ٣، بیــروت، دار النفــائس، طمعجــم لغــة الفقهــاءمحمــد رواس قلعــه جــي،)٩( عــز ال

، ١، بیــــت التمویــــل الكــــویتي، ط، دلیــــل المــــصطلحات الفقهیــــة االقتــــصادیة)وعیــــسى زكــــي وخالــــد شــــعیب(التــــوني 
.٧٨، ص)م١٩٩٢/هـ١٤١٢(
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، بیـــــروت، دار النهــــــضة العربیــــــة، القتــــــصادیة واإلحــــــصائیةموســــــوعة المــــــصطلحات اعبــــــد العزیــــــز فهمــــــي هیكــــــل،)١٠(
ـــــــشرباصي،.٢٩٧، ص)هــــــــ١٤٠٦/م١٩٨٦(ط ـــــــصادي اإلســـــــالميأحمـــــــد ال ، بیـــــــروت، دار الجیـــــــل، المعجـــــــم االقت
.٧٨، ص)م١٩٨١/هـ١٤٠١(ط

َالعـروض جمـع عـرض بالتحریـك وهـي مـا عـدا النقـود والحیوانـ: ١٣١جـاء فـي المـادة )١١( َ َ َ َُ َ َ َ َْ ِْ ُّ ُِ َ َ َ ِ ِ ْ َّ ِ ٍ َ ُُ ِات والمكـیالت والموزونـات كالمتــاع ْ َ َ َ َْ ْ َْ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ََ
ُوالقماش وكذلك الكتاب، والملبوسات، واللحاف، والكرسي، والفراش، وما َأشـبهها مـن اَألشیاء كلهـا عـروض َأمـا العقـار  ُ ََ َُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ َّْ ٌ ُْ َ َ َ ُ َُ َ َُّ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ْـِ ْْ َ َ َُ ُّ ُ َِّ ُ َ َ ِ

ٍفلیس بعرض َِ َ َ .١١٨، ص١، ط دار الجیل، ج١٣١، مادة درر الحكام شرح مجلة األحكامعلي حیدر، : راجع. ََْ
ــال بــد مــن التعــویض بالقیمــة، )١٢( ــد الغاصــب ف ــة، واذا تلــف المغــصوب بی ــال بــد مــن التعــویض بالقیم ــت العاریــة، ف ٕإذا تلف

مـتن منـصور البهـوتي، كـشاف القنـاع عـنوالمقبوض من قبل السمـسار للـسوم فأتلفـه فـال بـد مـن التعـویض بالقیمـة
.١٧٤، ص٢، ج)١٩٨٢/هـ١٤٠٢(بیروت، دار الفكر، طاإلقناع، 

ُاللقطــة فــي اللغــة)١٣( َ َ ْالــشيء الــذي تجــده ملقــى فتأخــذه: ُّ ُ علــى المــال وتطلــق فــي االصــطالح الــشرعي. مــن اللقــط، وهــو األخــذ. ُ
ّهي ما وجد من حـق ضـائع"ّوعلى ذلك عرفها بعض الفقهاء بقوله . ُالضائع من ربه یلتقطه غیره ِ ُمحتـرم، ال یعـرف الواجـد ُ ُِ ِ ْ َ

ًوتـسمى أیـضا لقاطـة ولقاطـا". ّمـستحقه  ًَ َُ ، فرجینیــا، حمـاد، معجـم المـصطلحات االقتــصادیة فـي لغـة الفقهـاءنزیــه: راجـع. ُ
.٢٣٥، ص)م١٩٩٣/هـ١٤١٤(، ١المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، ط

.٧٦ـ٧٥، ص٣ت، ج.ط، د.ر، د، بیروت، دار الفكبن الهمام، فتح القدیركمال الدین عبد الواحد)١٤(
ـــرحمن)١٥( ـــد ال ـــن عب ٣الحطـــاب، مواهـــب الجلیـــل فـــي مختـــصر ســـیدي خلیـــل، بیـــروت، دار الفكـــر، طمحمـــد بـــن محمـــد ب

، الـشرح الكبیـر، )هــ١٢٠١المتوفى(الدردیر،أبو البركات أحمد بن محمد العدوي١٧٩، ص٣ج، )م١٩٩٢/هـ١٤١٢(
یحیـى بـن شـرف .١١٥ـ ١١١، ص٢جدار إحیـاء الكتـب العربیـة، ط، .ت، د.مطبوع بهامش حاشـیة الدسـوقي علیـه، د

إبـــراهیم بـــن علـــي بـــن یوســـف .٤٢٧، ص٧ج، ت.ط، د.مـــصر، مـــط المنیریـــة، دالنـــووي، المجمـــوع شـــرح المهـــذب، 
أبــو محمــد موفــق الــدین .٢٢٤، ص٢، ج )هـــ١٣٧٩(ط مــصطفى الحلبــي، مــصر،المهــذب، الــشیرازي أبــو إســحاق، 
حیــاء التــراث العربــي، دار إبیــروت،المغنــي، )هـــ٦٢٠ت(محمــد، الــشهیر بــابن قدامــة المقدســي عبــد اهللا بــن أحمــد بــن

.٥١٩، ٥١٠، ص٣ج، )م١٩٨٥/هـ١٤٠٥(، ١ط
فیقـدر .١١٤حمـاد، معجـم، ص: راجـعٍوالجائحـة األمـوال التـي تـصیبها آفـة سـماویة أو باعتـداء مـن معتـد، األموال الربویة،)١٦(

لألموال بین شركاء في مال قیمي، ونصاب السرقة فیقوم بالنقـد، واالعتـداءات علـى مـا دون حجم المتلف منها، وعند القسمة 
.النفس فتقوم بالمقارنة مع الدیة بالنسبة

ناصـــر عبــد الـــسالم أبـــو المكـــارم .، مــادة ودى٢٩٨، ص١٠، جالفیــومي، المـــصباح المنیـــر فــي غریـــب الـــشرح الكبیـــر)١٧(
ّالمطرزى، ِ َِّ .، مادة ودى٣٢٩، ص٥جط، .ت، د.بیروت، دار الكتاب العربي، دالمغرب في ترتیب المعرب، ُ

.١٠٩ص،)هــ١٤٢٤/م٢٠٠٣(، ٢دار الكتـب العلمیـة، طبیروت،أبو الحسن علي بن محمد الشیخ الجرجاني، التعریفات، )١٨(
، )هــ٢٠٠٦/١٤٢٧(٢دار الكتـب العلمیـة، ط بیـروت،محمد علي بن علي التهانوي الحنفي، كشاف اصطالحات الفنـون، 

.٣٨٤، ص٤ج
فهو اسـم للمـال :ًأما اصطالحا. والجمع ُأروش. ه فساد فیهاَّالفساد، ثم استعمل في نقصان األعیان؛ ألنأصل األرش في اللغة )١٩(

ّسـمي بـذلك ألنـه جـابر لهـا عمـا حـصل فیهـا مـن الـنقص، وعلـى ذلـك عرفـه الفقهـاء . الواجب في الجنایة على مـا دون الـنفس ّ ّ
ُالتي هي المال الواجـب الـذي یقـدره عـدل فـي جنایـة لـیس فیهـا ـ حكومة العدلمـن ُّرش عندهم اعمواأل. دیة الجراحة: بأنه

ّه یشمل الواجب في جنایة جاء فیها نص بـسهم معـین، والواجـب فـي جنایـة لـیس فیهـا نـص مقـدر ّـ ألنٌمقدار معین من المال ُّ ّ ُ
ستعمل الفقهـاء مـصطلح األرش فـي البیـوع، ویریـدون بـه كـذلك یـ. ُوعلى ذلك فحكومة العـدل هـي نـوع مـن األرش. من الشارع

ًالفــرق بــین قیمــة المبیــع معیبــا وبــین قیمتــه ســلیما مــن الــثمن .والنقــل منــه. ٤٣صحمــاد، معجــم المــصطلحات، :راجــع.ً
، دار النفــائس، بیــروت، )م١٩٩٦/هـــ١٤١٦(، ٣، طمحمــد رواس قلعــه جــي، معجــم لغــة الفقهــاء، معجــم لغــة الفقهــاء
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مـصر،محمد عمـارة، قـاموس المـصطلحات االقتـصادیة، .٩٥مصطلح ٢٠صالشریف الجرجاني، التعریفات، .٣٤ص
.٣٢، ص )م١٤٣٠/٢٠٠٩(، ١دار السالم، ط

ِمعنى الحكومة)٢٠( َ َُ ُ ْ َ ٌفي َأرش الجراحات التـي لیس فیهـا دیـةْ َْ َِ ِ َِّ ِ َِ ََ َـْْ ِ ْمعلومـة َأن یجـرح اإلِ َ َُ ْ ْ ٌ َ َُ َّنـسان فـي بدنـه ممـاْ ِ ِ ِ َِ َْ ُ ُیبقـى شـینه وال یبطـل العـضو َ َْ ْ ْ ُْ ْ ُ ََ ُ َُ َ َ
ُفیقتاس  َ ْ ُیقدر(ََ ِّ َ ُالحاكم َأرشه) ُ ََ ْ ُ ِ َوال یخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن المعنى اللغوي، فقد َأطلقوه على الواجـب الـذي یقد.  ْ ُ َ َُُ َ َ ُ َِ َّ ُّ ِ َّ ِ ِ ِِ ِ َ َْ ْ َْ َ َُ ْ ْ َ ِّ ِ َ َ ْ ْ َْ َِ ْ َ َ ُ ْ ُُره ِّـــَ

َعـــدل فـــي جنایـــة لـــ ٍ َِ ََ ِ ٌ دار معـــین مـــن المـــال ْ َیس فیهـــا مق ُْ َ ِ ِ ٌِ َّ َ ٌ ََ ْـــ َ ا. ْ ٍل ابـــن عاشـــرَـــق ِ َ ُ ْاتفقـــت األ:ْ ِ راد بالحكومـــة االجتهَََّ َنقـــال علـــى َأن الم َِ ِْ ِ َ ـــ ُُ ُ َْ ِْ َ َّْ َ :ُادـــــَ
.٦٨، ص ١٨ج)هــ١٤٢٧-١٤٠٤(الطبعة الثانیـة، دار الـسالسل، الكویـت، اف الكویتیة، ـالموسوعة الفقهیة،  وزارة األوق

.١٢٧، ص٦ت، ج.، د٢دار الكتـاب اإلسـالمي، طبیـروت،ن بن علي الزیلعـي، تبیـین الحقـائق شـرح كنـز الـدقائق، عثما
عبـد الغنـي .٥٧٤، ص٦، دار الكتـب العلمیـة، ج)م١٩٩٢/هــ ١٤١٢ط، .د(ابن عابدین، رد المحتار علـى الـدر المختـار،

.٣١٨، ص١العربــي، جدار الكتــاب ، طأمـین النــواويمحمــود :، تللبــاب فــي شــرح الكتــاب، االغنیمــي الدمــشقي المیــداني
ت، .ط، د.دار الفكــر، دبیــروت، ،فــتح القــدیر،)هـــ٨٦١: ت(كمــال الــدین محمــد بــن عبــد الواحــد الــسیواسي، ابــن الهمــام

.٢٧٢، ص١٠ج
.٦٠، ص١٦، ج)م١٩٨٩/هـ١٤٠٩(ط بیروت، دار المعرفة،محمد بن أحمد بن سهل السرخسي، المبسوط، )٢١(
، دار )١٤١٢( یوسـف الـشیخ محمـد البقـاعي، : ، تكفایة الطالـب الربـاني لرسـالة أبـي زیـد القیروانـي؛ المالكيأبو الحسن )٢٢(

.٣٨٧، ص٢، جالفكر، بیروت
، بیـروت، دار زین الدین بن إبراهیم ابن نجـیم، البحـر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق. ٢٧٢، ص١٠ج،فتح القدیر، ابن الهمام)٢٣(

.٣٧٤، ص٨ت، ج.، د٢الكتاب اإلسالمي، ط
.٦٠، ص٢٦جالسرخسي، المبسوط، )٢٤(
الخطیـــب .٤٨، ص٤ت، ج. ط، د. ، دار الكتـــاب اإلســـالمي، دأســـنى المطالـــب شـــرح روض الطالـــبزكریـــا األنـــصاري،)٢٥(

.٢٩٦، ص٥، ج)م١٩٩٤/هــــ١٤١٥(، ١، دار الكتـــب العلمیـــة، طمغنـــى المحتـــاج إلـــى معرفـــة ألفـــاظ المنهـــاجالـــشربیني،
، )م١٩٨٤/هـــ ١٤٠٤(، دار الفكـر، ط أخیــرة، نهایــة المحتــاج إلــى شــرح ألفــاظ المنهــاجمحمـد بــن شــهاب الــدین الرملــي، 

، فتوح الوهاب بتوضیح شرح منهاج الطالب، المعروف بحاشـیة الجمـل، سلیمان منصور العجیلي الجمل.٣١٦، ص٧ج
حاشـیة البجیرمـي ِبــوف المعـر( التجریـد لنفـع العبیـد سلیمان البجیرمي،.٥٩، ص٥ت، ج. ط، د.بیروت، دار الفكـر، د

.١٦٠، ص٤، ج)م١٩٩٥/هـ١٤١٥(ت، . ، بیروت، دار الفكر العربي، د)على المنهج
ــــان)٢٦( ــــن ســــعد الــــسیوطي الرحیب ــــة المنتهــــى)هـــــ١٢٤٣: ت(يمــــصطفى ب ــــى النهــــى فــــي شــــرح غای ، ١، ط، مطالــــب أول

عــن مــتن اإلقنــاع،كــشاف القنــاع منــصور بــن یــونس البهــوتي،.٧٦، ص٦، المكتــب اإلســالمي، ج)م١٩٩٣/هـــ١٤١٤(
دقـــائق أولـــي النهـــى لـــشرح المنتهـــى ، البهـــوتيمنـــصور.٦، ص٦، ج)م١٩٨٢/هــــ١٤٠٢(، ١بیـــروت، دار الفكـــر، د ط

.٢٩١، ص٣ت، ج.ط، د.، بیروت، عالم الكتب، دالمعروف بشرح منتهى اإلیرادات
، فقـه اإلمـام أحمـد بـن حنبـلاإلقنـاع فـي أبـو النجـا الحجـاوي،)هــ٩٦٠: المتـوفى(شرف الدین موسى بن أحمد بن موسى )٢٧(

ــصور .١٩٩، ص٤عبــد اللطیــف محمــد موســى الــسبكي، ط دار المعرفــة بیــروت، لبنــان، ج:ت ــن إدریــس من ــونس ب ــن ی ب
ط دار الفكــر ، سـعید محمـد اللحـام:ت،المقنــعالــروض المربـع شـرح زاد المــستنقع فـي اختـصار، البهـوتي)هــ١٠٥١:ت(

.٤٢٣، ص١، جللطباعة والنشر، بیروت، لبنان
)م١٩٨٥/هــ١٤٠٥(، ٢بیـروت، المكتـب اإلسـالمي، طناصر الدین األلباني، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار الـسبیل،)٢٨(

مـنًشـاهدالـهَّألنصـحیحثابـتمنـهالقـدروهـذاصـحیح،مرسـلإنـه"اإلبـلمـنمائـةالـنفسوفـي" ذكـرأنحیث یقول بعد
.٣٠٣، ص ٧أوس، جبنعقبةحدیث

، حـــدیث ...التطـــاول علـــى الرقیـــقبـــاب كراهـــة ١٧كتـــاب العتـــق، ٤٩مـــصر، مكتبـــة الـــصفا، البخـــاري،البخـــاري، صـــحیح)٢٩(
.٥٦٠، ص١، ج٢٥٥٣رقم

mailto:N@j


 

٥٥

مـصطفى شـیخ مـصطفى و مـدثر : ، تإحكـام األحكـام شـرح عمـدة األحكـام، تقي الدین أبو الفتح محمد بن علي ابن دقیق)٣٠(
.٥١٣ص، ١ج،  )م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦(١طمؤسسة الرسالة، ، بیروت، سندس

.المرجع السابق)٣١(
ِّالمجن)٣٢( َ ِ .٣٧٦، صقلعه جي، معجم لغة الفقهاء: الساتر لصاحبه من ضربة السیف، ونحوها كالترس ونحوه، راجع: ْ
. ٤٩٥٦بـاب ذكـر اخـتالف أبـي، حـدیث رقـم ١٠كتـاب قطـع الـسارق، ٤٦ط بیت األفكار الدولیة، سنن النسائي،النسائي،)٣٣(

مـصطفى عبـد القـادر : ، تن عبـد اهللا الحـاكم النیـسابوري، المـستدرك علـى الـصحیحینمحمـد بـ.قال الشیخ األلبـاني شـاذ
هـــذا حـــدیث صــحیح علـــى شـــرط :قـــال الحـــاكم. ٤٢٠، ٤، ج)م١٩٩٠/هــــ١٤١١(، ١میـــة، طعطــا، بیـــروت، دار الكتــب العل

.مسلم ولم یخرجاه
ومـا قیمـة المثـل، وأجـرة المثـل، ومهـر المثـل،ذكر ابن تیمیة حاالت التقویم، التي ذكرها الفقهاء نحو استعمالهم للفـظ ولقد )٣٤(

ـــ ٥٢٠، ٢٩جابـــن تیمیـــة، مجموعـــة الفتـــاوى،: شـــابه، راجـــع موســـوعة : وراجـــع لالســـتزادة، )٨٠، ٧٥( ٢٨، وج٥٢٢ـ
، ١رفعـت الـسید العوضـي، مـصر، دار الـسالم، مجلـد : ، تحریـراالقتصاد اإلسالمي في المصارف والنقود واألسواق المالیـة

.٤١٣، ص١، ج)م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠(١ط 
، ٤٥٠٥بــاب ولــي العمــد یرضــى بالدیــة، حــدیث ٤كتــاب الــدیات، ٣٨،  ط بیــت األفكــار الدولیــةأبــو داود، ســنن أبــو داود، )٣٥(

.، مع اختالف یسیر١٣٥٥وهو عند مسلم برقم . ٤٩٣صحیح، ص
.٤٩٨سن، ص، حـــ٤٥٤٧بـــاب دیـــة الخطـــأ شـــبه العمـــد، حـــدیث رقـــم ١٧كتـــاب الـــدیات، ٣٨أبـــو داود، ســـنن أبـــو داود، )٣٦(

، ٤٧٩٤، صـــحیح، ٤٧٩٣بـــاب ذكـــر االخـــتالف علـــى خالـــد الحـــذاء، حـــدیث رقـــم ٣٣/٣٤كتـــاب القـــسامة، ٤٥النـــسائي،
.٤٩٦، صحیح بما قبله، ص٤٧٩٥صحیح بما قبله، 

، بیـروت، دار الكتـب بـدائع الـصنائع فـي ترتیـب الـشرائع،)هـ٥٨٧: ت(أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني عالء الدین )٣٧(
الفواكــه الــدواني علــى رســالة ابــن أبــي زیــد ، )هـــ١١٢٦: ت(أحمــد بــن غنــیم بــن ســالم النفــراوي.٢٥٢، ص٧میـة، جالعل

الخطیب الـشربیني، مغنـي المحتـاج محمد بن أحمد.٢٥٧، ص٢ط، ج.ت،د. مكتبة الثقافة الدینیـة، د، المدینة، القیرواني
، معونـة أولـى النهـى،)هــ٩٧٢(ابـن النجـار،.٥٣، ص٤ي، ج، بیـروت، ط إحیـاء التـراث العربـإلى معرفـة ألفـاظ المنهـاج

.٢٢٣، ص٨ج، دار خضر للطباعة والنشر،)هـ١٤١٦(، ١عبد الملك بن دهیش، ط: ت
ــر)٣٨( ــب الــشرح الكبی ــر فــي غری ــومي، المــصباح المنی ــي ترتیــب الــشرائع،.٤٩١، صالفی ــدائع الــصنائع ف ، ٧جالكاســاني، ب

ـــل.٢٣٤ص ـــصاري،. ٢٣١، ص٦لفكـــر، ج، ط دار االحطـــاب، مواهـــب الجلی ـــا األن ـــب، زكری دار الكتـــاب أســـنى المطال
الخطیــب الــشربیني، مغنــي .١٣٧، ص٨جالهیتمــي، تحفــة المحتــاج فــي شــرح المنهــاج، .٣٤٠، ص٣اإلســالمي، ج

بـن محمـد بـن مفـرج، أبـو عبـد محمـد بـن مفلـح .٥٣٠، ص٤ط دار الكتب العلمیة، جالمحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، 
، )م١٩٨٥/هـــ١٤٠٥(،٤بیــروت، عــالم الكتــب، طالفــروع،،)هـــ٧٦٣: ت(، شــمس الــدین المقدســي الرامینــى ثــم الــصالحي اهللا
الموسـوعة الفقهیـة .٤٦٨، ص٢ط دار الكتـب العلمیـة، جالبهوتي، كـشاف القنـاع عـن مـتن اإلقنـاع،.٤١٠، ص٣ج

.٣٢٥صقلعه جي، معجم لغة الفقهاء،.٣٢٢، ص٣٣جالكویتیة،
أ.٤٠٩، ص٢، ج.)هــ١٤٠٦/ م١٩٨٦(ونهایــة المقتـصد، بیــروت، ط دار المعرفــة، بدایـة المجتهــد رشــد،ابـن)٣٩(

.١٢٨، ص٣، ج)م١٩٩٥( دار الكتب العلمیة، ط، بیروت، الكشناوي، أسهل المداركبكر حسن
. ٢٠٢٣فقرة . ٢١٥، ص١٠ط، ج.ت، د.، بیروت، دار الفكر، دالمحلىابن حزم،ن سعیدعلي بن أحمد ب)٤٠(
دار مـنال خـسرو، درر الحكـام شـرح غـرر األحكـام، ِـ محمـد بـن فرمـوزا المـشهور بـ.٨٨، ص٢٧جالسرخسي، المبسوط،)٤١(

.٣٢٨، ص٨جابن نجیم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،.٨٩، ص٢ت، ج.ط، د. إحیاء الكتب العربیة، د
ط، .، دار إحیـــاء الكتــــب العربیــــة، دحاشــــیة قلیــــوبي وعمیــــرة،)عمیــــرة(قلیــــوبي وأحمــــد البرلــــسي الملقــــب أحمـــد ســــالمة)٤٢(

دار إحیـاء التـراث الهیتمي، تحفة المحتـاج فـي شـرح المنهـاج، أحمد بن علي بن حجر.٩٧، ص٤م، ج١٩٩٥/هـ١٤١٥
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.٢١٢، ص٥جنـــي المحتــاح إلــى معرفـــة ألفــاظ المنهـــاج، الخطیــب الــشربیني، مغ.٣٨٦، ص٨ط، ج.ت، د.العربــي، د
ـــد ـــن محم ـــب،ســـلیمان ب ـــى الخطی ، ٤، ج)م١٩٩٥/هــــ١٤١٥( بیـــروت، دار الفكـــر، ط البجیرمـــي، حاشـــیة البجیرمـــي عل

.١١٨ـ ١١٧ص
منـــصور بـــن یـــونس.٤٣٤، ص٩ط،  ج.ت، د.دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، دالمـــرداوي، اإلنـــصاف، علـــي بـــن ســـلیمان)٤٣(

، ٣ط، ج.ت، د.، بیـروت، عـالم الكتـب، دالمعروف ب شرح منتهى اإلیـرادات) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى(البهوتي، 
.٤٤٤، ص١١هجر للطباعة والنشر، جابن قدامة، المغني، .٢٥٤ص

ٌقال سحنون: ورد عن اإلمام مالك في المدونة)٤٤( ُْ َ َ ِقلت البن القاسم: َ ِِ َ ْ ِْ ْ ِهل كان یعـرف مالـك شـ: ُ ٌِ َ ُ ِ ْ َ َ َ ْ ِبه العمـد في الجراحـات َأو فـي َ ِ ِـ ِْ َ َ ِ ْ ْْ َ َ ْ
َقتل النفس؟ قال َ َِ ْ َّ ِ ٌقال مالك: ْ َِ َ ِشبه العمد باطل، وانما هو عمـد َأو خطـأ وال َأعـرف شـبه العمـد: َ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َْ َْ ُْ ْ ُْ ِٕ َ ٌ َ َ ٌْ ٌ َُـ ََ َّ الـك بـن أنـس بـن م: راجـع.ِ

محمد بن عبد اهللا األندلـسي المـشهور .٥٥٩، ص٤جالمدونة الكبرى، ، )هـ١٧٩: ت(مالك بن عامر األصبحي المدني 
أبــو الولیــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد .٤٧٩، ص١ج، أحكــام القــرآن،)هـــ٥٤٣ت( ابــن العربــي ِـبــ

أبـو محمـد عبـد .٣٩٧، ٢جبدایـة المجتهـد و نهایـة المقتـصد،، )هــ٥٩٥: المتـوفى (القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید 
، أبــو أویــس محمــد بــو خبــزة الحــسني التطــواني: ت، التلقــین فــي الفقــة المــالكي، )هــ٤٢٢(، البغــدادي )هـــ٤٢٢ت(الوهــاب 

.١٨٤، ص٢ج، ، دار الكتب العلمیة)م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥(، ١ط
ْالنائم ال قصد له وال إرادة، وانَّكالنائم ینقلب على طفل فیقتله، فلیس بخطأ حقیقة، ألن)٤٥( .كان حكمه حكم الخطإٔ
.٢٣٤، ص٧، ط دار الكتب العلمیة،  جني، بدائع الصنائعالكاسا)٤٦(
اإلنـصاف فـي معرفــة ، المـرداوي،)هــ٨٨٥: المتــوفى (عـالء الـدین أبـو الحـسن علــي بـن سـلیمان الدمـشقي الـصالحي )٤٧(

.٣٢٠، ص٩، ج)هـ١٤١٩(١طدار إحیاء التراث العربي بیروت، ،الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل
، داء إحیـاء التــراث مجمـع األنهـر فــي شـرح ملتقـى األبحـر، )دامـاد(الـرحمن بـن محمـد، المــشهور ب شـیخي زاده،عبـد)٤٨(

أنـیس قاسـم بـن عبـد اهللا القونـوي،.١٠، فقـرة ٦٢، ص١٦، جالموسـوعة الفقهیـة.٦٣٩، ص٢ط، ج.ت، د.العربي، د
ــین الفقهــاء ــة ب ــات األلفــاظ المتداول ، ١، دار الكتــب العلمیــة، ج)هـــ١٤٢٤/م٢٠٠٤(:، طمــراد: تحقیــق، الفقهــاء فــي تعریف

.١٨١ص
ِعبد الله بن عمرو َأن رسول الله عن:شارة إلى حدیثهإ)٤٩( َّ ِ َّ َِ ُ َ َّ ٍ ِْ َ َْ َْقال َإنَّ دیة الخطََأال: ((َ َ ْ َ َ ِ َشبه العمـد مـا كـان بالـسوط والعـصا ِأِ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِْ َّ ِ َ َ َ ْ ْ

ِمائة من اإلبل منها َأربعون ف ِ ِ َِ ُ َْ َ ْ ِ ِ ِْ ْ ٌ َي بطون َأوالدهاَ ِ َْ ِ ُ بـاب دیـة الخطـأ شـبه ١٧كتـاب الـدیات، ٣٨أبو داود، سنن أبو داود، ،،، ))ُ
بـــاب ذكـــر االخـــتالف علـــى خالـــد ٣٣/٣٤كتـــاب القـــسامة، ٤٥النـــسائي،.٤٩٨، حـــسن، ص٤٥٤٧العمـــد، حـــدیث رقـــم 
.٤٩٦، صحیح بما قبله، ص٤٧٩٥، صحیح بما قبله، ٤٧٩٤، صحیح، ٤٧٩٣الحذاء، حدیث رقم 

، مكتبــة ٦٩١٠، حــدیث رقــم ...العقــل علــى الوالــدَّبــاب جنــین المــرأة وأن٢٦كتــاب الــدیات، ٨٧، البخــاري، صــحیح البخــاري)٥٠(
.٣٣٤، ص٣، ج)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣(، ١الصفا، ط

، ١الحبیـب بـن الطـاهر، دار ابـن حـزم، ط: ت، اإلشراف علـى نكـت مـسائل الخـالف، )هـ٤٢٢:ت( البغدادي الوهابعبد)٥١(
ـــة،.٨٢٢، ص٢م، ج١٩٩٩هــــ، ١٤٢٠ تقـــسیم إلـــى خمـــسة وارد فـــي مـــذهب َّغیـــر أن.٥١، ص٢١جالموســـوعة الفقهی
أبو الحسین أحمـد بـن محمـد البغـدادي : راجع. عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما جرى مجرى الخطأ، والقتل بالتسبب: الحنفیة

مـا :القتـل بالتـسبب هـو. ٤٤١، ص)م٢٠٠٥/هــ١٤٢٦( ١، بیـروت، دار الریـان، طُمختـصر القـدوري،)٤٢٨ت(ُالقدوري 
.٣٢٥صقلعه جي، معجم لغة الفقهاء، : راجع. ًانعدمت فیه المباشرة، كمن حفر بئرا في غیر ملكه فوقع فیه إنسان فمات

.٣٢٠، ص٩، جاإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفالمرداوي،)٥٢(
.المرجع السابق)٥٣(
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٥٧

، وزارة األوقـاف ، الزاهـر فـي غریـب ألفـاظ الـشافعي)هــ٣٧٠: ت(محمد بن أحمد بن األزهر الهروي أبـو منـصور األزهـري )٥٤(
محمـد بـن مفلـح بـن محمـد .٣٧٣أسـتاذي محمـد جبـر األلفـي، ص: هـ، تحقیق١٣٩٩، ١ون اإلسالمیة، الكویت، ط ؤوالش

.٦٣٦، ص٥، ج)م١٩٨٥/هـ١٤٠٥(، ٤بیروت، عالم الكتب، طالمقدسي، الفروع، 
.١٤٥دار طیبة للنشر والتوزیع، صاإلجماع، أبو بكر محمد بن إبراهیم ابن المنذر،)٥٥(
.٤٥٠، صالقدوري، مختصر القدوري)٥٦(
.من المطلب السابق٢حاشیة )٥٧(
أهـل نـصرته، وسـمیت : أهـل دیوانـه، وعنـد آخـرین: من یحملون دیة القتل الخطأ، وهـم عـصبة الرجـل، وعنـد بعـضهم: العاقلة)٥٨(

معجـم لغـة وقلعـه جـي،.١٩١ص حمـاد، معجـم المـصطلحات،: راجـع. اإلبل تعقـل فـي فنـاء أولیـاء المقتـولَّبالعاقلة ألن
القونــوي، أنــیس الفقهــاء فــي تعریفــات األلفــاظ المتداولــة بــین .١٤٩ص الجرجــاني، التعریفــات،. ٢٧١صالفقهــاء،
.١١٠، ص١ج،الفقهاء

ابـن ِـ المـشهور بـ)هــ١٢٣٠ت(محمـد بـن أحمـد الدسـوقي .٢٥٧، ص٧جالكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الـشرائع،)٥٩(
الخطیــب الــشربیني، .٢٨٦، ص٤دار إحیــاء الكتــب العربیــة، جعرفــة الدســوقي، حاشــیة الدســوقي علــى الــشرح الكبیــر،

.٣٥٨، ص٥جمغني المحتاج،
ٌالعمد المحض)٦٠( ٌْ َ ْ ََهـو أن یقـصد إصـابته بمـا یقتـل غالبـا كـَأن یقصد القتـل بحدیـد لـه حـد َأو طعـن ك:َ ٌْـ ْْ َ ًْ ٌّ َ ُ َ َ َُ ٍ ِ ِِ َ َْ ْ َ ِالـسیف، والـسكین، والـرمح، َ ْ ُّ َ َِ ِّ ِّ ِ ْ َّ

ِواإلشفى، واإلبرة ، وما َأشبه ذلك، َأو مـا یعمـل عمـل هـذه األشـیاء فـي الجـرح ، والطعـن كالنـار، والزجـاج َِ َ َ َ َ َ َ َُّ َ َ َ َ َِ َّ َِ ْ َّْ ْ َْ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ْ ْ َْ ُ ََ َ َ َْ ََ ِ ْ ِ ُوكـذلك القتـل ..... .َِ ََْ ْ ِ َ َ َ
ِبحدید ال حد له كالعمود،  ُ َ ْ َ ُ َ ََ َّ َ ٍ ِ َوصنجة المیزان، وظهر الفأس، ونحو ذلكِ ِ ِ َِ ُ َ َ َْ ََ ِ َْ ْ ِْ ِْ ََ َ .٣٣٦، ص٣٢جالموسوعة الفقهیة، :  راجع. ْ

.٤٤١، صالقدوري، مختصر القدوري)٦١(
، بیــروت، دار الكتــب العلمیــة، ًالتــشریع الجنــائي اإلســالمي مقارنــا بالقــانون الوضــعي،)هـــ١٣٧٣: ت(عبــد القــادر عــودة )٦٢(

. ٩٨، ص٦جالزیلعي، تبیین الحقائق، .٣٣٦، ص٣٢جفقهیة، الموسوعة ال.١٠، ص٣ج
أبـو .٦٦٤، إجمـاع رقـم ٧٢، ص))الحـر یقـاد بـه الحـروأجمعـوا علـى أنَّ(( ، ابن المنذر، فـي كتابـه اإلجمـاعولذلك نقـل )٦٣(

.٢٥٥، ص)هـ٢٠٠٦/١٤٢٧(٢، بیروت، دار الكتب العلمیة، طالقوانین الفقهیة، القاسم ابن جزي
/هــ ١٤٢٦(، ٣دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، لبنـان، ط، محمود بن مودود الموصلي، االختیار لتعلیـل المختـارعبد اهللا بن )٦٤(

محمد بن عرفة الدسوقي، حاشـیة الدسـوقي علـى الـشرح .٢٧، ص٥عبد اللطیف محمد عبد الرحمن، ج:ح، ت)م٢٠٠٥
. ٢٦٨، ص٤، ط دار إحیاء الكتب العربیة، جالكبیر

.٥٤٥ـ ٥٤٣، ص٥جالبهوتي، كشاف القناع،.٤٨،ص٤جلمحتاج إلى ألفاظ المنهاج،الشربیني، مغني ا)٦٥(
، البهـوتي، كـشاف القنـاع.٤٨، ص٤، جالخطیب الشربیني، مغنـي المحتـاج.٢٤٢، ص٧جالكاساني، بدائع الصنائع،)٦٦(

.٢٥٧، صالقوانین الفقهیة، ابن جزي..٥٤٤، ص٥ج
المغنـي، دار ابـن قدامـة،.١٨٦، ص٣، ج)م١٩٩٠/هـ١٤١٠(ار المعرفة، ط بیروت، دالشافعي، األم،محمد بن إدریس)٦٧(

بیــروت، دار الكتــب العــز بــن عبــد الــسالم، قواعــد األحكــام فــي مــصالح األنــام،.٢٨٠، ص٨إحیــاء التــراث العربــي، ج
بـن رجـب اِـ زین الدین عبـد الـرحمن بـن أحمـد، المـشهور بـ.٦٧١، ص٥جابن مفلح، الفروع،.١٥١، ص٢العلمیـة، ج

.٣٠٦دار الكتب العلمیة، صبیروت،، القواعد، )هـ٧٩٥(الحنبلي 
، ٢٢٦، ص٨جابــن قدامــة، المغنــي، .٢٠٩٤، فقــرة ١٦٠، ص١١جابــن حــزم، المحلــى،.١١، ص٦جالــشافعي، األم،)٦٨(

، الخطیــب الــشربیني.٢٣٩، ص٤، جالــدردیر، الــشرح الكبیــر.٢٥٥، ص٧جالكاســاني، بــدائع الــصنائع، .٦٦١٦فقــرة 
ط الرملـي، نهایـة المحتـاج إلـى شـرح المنهـاج،.٤٥٥، ص٨جالهیتمـي، تحفـة المحتـاج،.٢٩٩ص٥مغنى المحتـاج،
حاشـــیة (، المعـــروف ب فتـــوح الوهـــاب شـــرح مـــنهج الطـــالبســـلیمان بـــن منـــصور الجمـــل،.٣٧٠، ص٧دار الفكــر، ج
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  ٥٨

ـــ.٥١٣، ص٥جالبهـــوتي، كـــشاف القنـــاع،.٨١، ص٥، ج)الجمـــل ب أولـــى النهـــى فـــي شـــرح غایـــة الرحیبـــاني، مطال
.١٤، ص٦المكتب اإلسالمي، جالمنتهى،

، ط دار محمـد بـن عرفــة الدسـوقي، حاشـیة الدســوقي علـى الـشرح الكبیــر.٢٧ص، الموصـلي، االختیـار لتعلیـل المختــار)٦٩(
.  ٢٦٨، ص٤إحیاء الكتب العربیة، ج

.وما بعدها٥٣، ص٢١جالموسوعة الفقهیة،: راجع)٧٠(
.٨، فقرة ٦٣، ص١٦جالموسوعة الفقهیة، . ٤٤١، صوريالقدوري، مختصر القد)٧١(
ـــو داود، )٧٢( ـــو داود، ســـنن أب .٤٩٨، حـــسن، ص٤٥٤٧بـــاب دیـــة الخطـــأ شـــبه العمـــد، حـــدیث رقـــم ١٧كتـــاب الـــدیات، ٣٨أب

، ٤٧٩٤، صـــحیح، ٤٧٩٣بـــاب ذكـــر االخـــتالف علـــى خالـــد الحـــذاء، حـــدیث رقـــم ٣٣/٣٤كتـــاب القـــسامة، ٤٥النـــسائي،
.٤٩٦، صحیح بما قبله، ص٤٧٩٥صحیح بما قبله، 

.١٢٩، ص٦جالزیلعي، تبین الحقائق شـرح كنـز الـدقائق،.٢٥٢، ص٧جالكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،)٧٣(
.٢٩٩، ص٥، جالخطیـب الـشربیني، مغنـي المحتـاج.٤٥٥، ص٨جالهیتمي، تحفة المحتاج فـي شـرح ألفـاظ المنهـاج، 

).٦٥٨٨( ، فقرة ٢١٧، ص٨اث العربي، جدار إحیاء الترابن قدامة، المغني،
.من المطلب السابق٢حاشیة )٧٤(
والمغنـي، . ٥٥، ص٤جمغنـي المحتـاج، و. ٢٥٥، ٢٥١، ص٧، جالبـدائع.  ٥١، ٥٠، ص٢١جالموسوعة الفقهیـة،  )٧٥(

.٧٦٧، ٧٦٦، ص٧ج
اجي األندلــسي البــأبــو الولیــد ســلیمان بــن خلــف .٩، ص٦جالــشافعي، األم،.١٢٦، ص٦جالزیلعــي، تبــین الحقــائق،)٧٦(

، القـــوانین ابـــن جـــزي.٦٦، ص٧ت، ج.، د٢، دار الكتـــاب اإلســـالمي، ط، المنتقـــى شـــرح الموطـــأ)م١٠٨١/هــــ٤٧٤ت(
ـــة،  ـــسوط،.٢٥٧صالفقهی ـــي.٧٦، ص٢٦جالسرخـــسي، المب ـــة، المغن ـــن قدام ، مـــسألة رقـــم ٢٩٠، ٢١٠، ص٨، جاب

لقاســم بــن الحــسن الــسلمي الدمــشقي، الملقــب أبــو محمــد عــز الــدین عبــد العزیــز بــن عبــد الــسالم بــن أبــي ا).٦٧٧٤(
، )القواعـد الكبـرى(العـز بـن عبـد الـسالم، قواعـد األحكـام فـي مـصالح األنـام ِـ، المـشهور بـ)هـ٦٦٠: ت(بسلطان العلماء 

محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي أبو عبد اهللا المشهور بـابن القـیم، .٢٧٠، ص١، ج)م٢٠٠٠/هـ١٤٢١(١دار القلم، طط
القاضـي برهـان الـدین .٢٧٧، ص٤، ج)م١٩٩١/هــ١٤١١(، ١دار الكتـب العلمیـة، طوقعین عـن رب العـالمین،إعالم الم

.٢٣٠، ص٢جإبـراهیم بــن علــي المـشهور بــابن فرحــون الیعمــري، تبـصرة الحكــام فــي أصـول األقــضیة ومنــاهج األحكــام، 
.١٤٤، ص٢هـ، ج١٣٢٢ط الخیریة الجوهرة النیرة،أبو بكر العبادي الحدادي،

صحیح، وهو مرسل صحیح اإلسناد وله شاهد من حدیث عبد اهللا بـن : قال األلباني. ٣٠٠، ص٧جاأللباني، إرواء الغلیل،)٧٧(
).٢١٩٨(عمرو وتقدم برقم 

وهـو القـول ، )ثالثون حقة، وثالثون جذعة، وأربعـون خلفـة، فـي بطونهـا أوالدهـا( ، ها أثالثَّنإقول : اختلفوا على ثالثة أقوال)٧٨(
خمــسة وعــشرون بنــت ( ، هــا أربــاعَّلایر، والثــاني أن٢٧٨٧٥٠= هـــ١٤٢٣هــا بــاللایر الــسعودي  تقــویم شــهر شــعبان َّأنوالــراجح،

هـا بـاللایر الـسعودي  تقـویم شـهر َّوأن). مخاض، وخمسة وعشرون بنت لبون، وخمسة وعشرون جذعـة، وخمـسة وعـشرون حقـة
ون بنـت مخـاض، وعـشرون بنـت لبـون، وعـشرون ابـن لبـون، عـشر( ، هـا أخمـاسَّلایر، والثالـث أن١٩٤٣٧٥= هـ١٤٢٣شعبان 

لایر، للتفـصیل فـي ١٨٨٥٠٠= هــ١٤٢٣وأنها بـاللایر الـسعودي  تقـویم شـهر شـعبان ). وعشرون جذعة، وخمسة وعشرون حقة
لـوملعالقـرىأمجامعـةمجلـة، عبد اهللا بن عبد الواحد الخمیس، تقویم دیـة المـسلم بـاللایر الـسعودي: أقوال الفقهاء راجـع

.٤٩٧، و ص٤٩٦ـ ٤٩٣ص)هـ١٤٢٤الثانیةجمادي،٢٧ع،١٥ج(جامعة أم القرى، وآدابها،العربیةواللغةالشریعة
النــــووي، .٢٦، ص٩جالهیتمــــي، تحفــــة المحتــــاج، .١٥٨، ص٤جقلــــوبي وعمیــــرة،.١٣، ص٤جالــــشافعي، األم،)٧٩(

.١٤١، ص١٩، جالمجموع شرح المهذب
.سبق تخریجه)٨٠(

mailto:N@j


 

٥٩

: أقوالاختلفوا على خمسة )٨١(
،وهـــو قـــول عمـــر وزیـــد بـــن ثابـــت، )ثالثـــون حقـــة، وثالثـــون جذعـــة، وأربعـــون خلفـــة، فـــي بطونهـــا أوالدهـــا(، أنهـــا أثـــالث: األول-

وهو القول الـراجح،والمغیرة بن شعبة، وبه قال عطاء، والشافعي ومحمد بن الحسن وروایة عند الحنابلة، صوبها الزركـشي، 
.لایر٢٧٨٧٥٠= هـ١٤٢٣بان وهي باللایر السعودي  تقویم شهر شع

خمسة وعشرون بنـت مخـاض، وخمـسة وعـشرون بنـت لبـون، وخمـسة وعـشرون جذعـة، وخمـسة وعـشرون (، أنها أرباعالثاني-
.لایر١٩٤٣٧٥= هـ١٤٢٣وأنها باللایر السعودي  تقویم شهر شعبان ). حقة

وبـه قـال عثمـان والحـسن وطـاووس ). زل عامهـاثالثون بنـت لبـون، وثالثـون حقـة، وأربعـون جذعـة إلـى بـا(، أنها أثالثالثالث -
.لایر٢١٦٥٠٠= هـ١٤٢٣والزهري، وأنها باللایر السعودي  تقویم شهر شعبان 

وهــو قــول ). ثالثــة وثالثــون جذعــة، وثالثــة وثالثــون حقــة، وأربعــة وثالثــون خلفــة إلــى بــازل عامهــا(ًأیــضا، أنهــا أثــالث:الرابــع-
.لایر٢٧٢٣٧٥= هـ١٤٢٣للایر السعودي  تقویم شهر شعبان علي وبه قال الشعبي والنخعي، وأنها با

عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبـون، وعـشرون حقـة، وعـشرون : (، وصفتهاأنها أخماس:الخامس-
هـاء للتفـصیل فـي أقـوال الفق. لایر١٨٨٥٠٠= هــ١٤٢٣وهذا قول أبو ثور، وأنها باللایر السعودي  تقویم شهر شعبان ). جذعة
.٤٩٦ـ ٤٩٣، صتقویم دیة المسلم باللایر السعودي، الخمیس، عبد اهللا بن عبد الواحد: راجع

٢٣٩، ٤جالدر دیر، حاشیة الدسوقي مـع الـشرح الكبیـر، .٢٥٢، ص٧دار الكتب العلمیة، جلكاساني، بدائع الصنائع،ا)٨٢(
.٢٤٠ـ 

األنـصاري، .١٩٠ــ ١٨٩، ص٢جاإلمـام الـشافعي، المهـذب فـي فقـه إبراهیم بن علي بن یوسـف أبـو إسـحاق الـشیرازي،)٨٣(
ــوبي وعمیــرة،.٤٤، ص٤، جأســنى المطالــب ــشربیني، مغنــي المحتــاج،.١٥٦، ص٤جحاشــیتان قلی ، ٥جالخطیــب ال

البهـوتي، .٤٢، ص٥ج،)حاشـیة الجمـلِبـالمعروف (یح شرح منهج الطالب، الجمل، فتوحات الوهاب بتوض.٢١٣ص
، ٨جابـــن قدامـــة، المغنـــي،.٤٩، ص٦جالرحیبــاني، مطالـــب أولـــى النهــى،.٥٤٤ـ٥٤٣، ص٥جكــشاف القنـــاع،

.٦٥٨٨فقرة ٢١٧ص
، ٣، ج٦٨٨٠، حــدیث رقــم ...بــاب مــن قتــل لــه قتیــل٨كتــاب الــدیات، ٨٧ط مكتبــة الــصفا، البخــاري، صــحیح البخــاري،)٨٤(

مــسلم .٣٠٥٠، ص٣لیــة، ج، ط بیــت األفكــار الدوفــتح البــاري بــشرح صــحیح البخــاري: وذكــره ابــن حجــر فــي.٣٢٧ص
ت محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، مـصر، دار ، صـحیح مـسلم، )هــ٢٦١أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیـسابوري ت (

، ١٣٥٥، حــدیث رقــم ...بــاب تحــریم مكــة٨٢كتــاب الحــج، ١٥ط، .ت، د.إحیــاء الكتــب العربیــة، ط فیــصل البــابي الحلبــي، د
.٩٨٨، ص٢ج

. هو ما قصد فیه الجـاني الفعـل دون الـشخص، ولكنـه أخطـأ فـي فعلـه أو فـي ظنـه: الخطأ المحض: ُقسم الخطأ إلى قسمین)٨٥(
ًومثــل الخطــأ فــي الفعــل أن یرمــى صــیدا فیخطئــه ویــصیب آدمیــا، والخطــأ فــي ظــن الفاعــل كمــن یرمــى شخــ علــى ظــن أنــه ًاصً

فهـو مـا ال : ومـا هـو فـي معنـى القتـل الخطـأ. ه إنـسانَّفیتبـین أنـًامعـصوم، وكمـن یرمـى مـا یحبـسه حیوانـمهدر الدم فإذا هـو 
وهــذا . الجــاني ال یتعمــد إتیــان الفعــل الــذي یــسبب المــوت وال یقــصد المجنــى علیــهَّقــصد فیــه إلــى الفعــل وال الــشخص، أي أن

كمــن انقلــب علــى نــائم بجــواره فقتلــه، أو : النــوع مــن القتــل الخطــأ قــد یحــدث مــن الجــاني مباشــرة وقــد یحــدث بالتــسبب، واألول
فـسقط فیهـا آخـر فمـات، وكمـن تـرك حائطـه دون ًاكمـن حفـر بئـر: والثـاني. فمـات منـهقط منه شـيء كـان یحملـه علـى آخـرس

أودى ًاة وسـقط علـى األرض فجـرح جرحـإصالح فسقط على بعض المارة، أو كمن أراق ماء في الطریق فانزلق به أحد المار
تحته ما یدخله اآلخرون تحت هـذین القـسمین، فـالفرق بـین الفـریقین فـى والفقهاء الذین ال یرون تقسیم الخطأ یدخلون . بحیاته

.٤٨١، ص١، التشریع الجنائي في اإلسالم، ج)هـ١٣٧٣: ت(راجع، عبد القادر عوده . منطق الترتیب والتبویب ال غیر
.٦٥٦، اإلجماع رقم ٧١دار الكتب العلمیة، صمحمد بن إبراهیم المشهور بابن المنذر، اإلجماع،)٨٦(
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، بیـروت، دار تفسیر آیات األحكام من القـرآنالصابوني،محمد علي .٤٦٣، دار الریان، صدوري، مختصر القدوريالق)٨٧(
.٣٥٩، ص١، ج)هـ١٤٢٠/م١٩٩٩(١الكتب العلمیة، ط

.٦٩٩، اإلجماع رقم ٧٤ابن المنذر، اإلجماع،)٨٨(
:اختلف فیها الفقهاء على ستة أقوال)٨٩(
، وهـو )وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنـت لبون،وعـشرون ابـن مخـاضعشرون حقة،(، أنها أخماس:لواألـ

وهـي وهـو الـراجح،. قول ابن مـسعود وبـه قـال أبـو حنیفـة وأبـو یوسـف، وهـو المـذهب عنـد الحنابلـة، واختـاره ابـن المنـذر
.لایر١٨٢٥٠٠= هـ١٤٢٣باللایر السعودي  تقویم شهر شعبان 

وهـو ). رون حقـة، وعـشرون جذعـة، وعـشرون بنـت مخـاض، وعـشرون بنـت لبـون، وعـشرون ابـن لبـونعش(، أنها أخماس:  يــالثانـ  
قــول عمــر بــن عبــد العزیــز، وســلیمان بــن یــسار، والزهــري واللیــث، وربیعــة، وأنهــا بــاللایر الــسعودي  تقــویم شــهر شــعبان 

.لایر١٨٨٥٠٠= هـ١٤٢٣
وبـه قـال عثمـان وزیـد ). ، وعشرون بنـت مخـاض، وعـشرون ابـن لبـون ذكـورثالثون حقة، وثالثون بنت لبون(، أنها أرباع:  ثــالثالـ  

= هـــ١٤٢٣بـن ثابـت، وهــو قـول الزهـري كمــا قـال عبــد الـرزاق فـي المــصنف، وأنهـا بــاللایر الـسعودي  تقـویم شــهر شـعبان 
.لایر١٧٨٧٥٠

وهــو قــول طــاووس، وأنهــا ). ر بنــي لبــونثالثــة حقــة، وثالثــون بنــت لبــون، وثالثــون بنــت مخــاض، وعــش(ًأیــضا، أنهــا أربــاع: عـالرابـــــ 
.لایر١٧٦٢٥٠= هـ١٤٢٣باللایر السعودي  تقویم شهر شعبان 

خمــس وعـشرون بنــت مخـاض، وخمـس وعــشرون بنـت لبـون، وخمــس عـشرون حقــة، : (، كدیــة العمـد وصـفتهاأنهـا أربـاع: الخــامســ  
وأنهــا بــاللایر الــسعودي  . ن راهویــهٕوهــذا قــول الــشعبي والحــسن البــصري، والنخعــي، واســحاق بــ). وخمــس وعــشرون جذعــة

. لایر١٩٤٣٧٥= هـ١٤٢٣تقویم شهر شعبان 
. وهــذا قــول مجاهــد). ثالثــون حقــة، وثالثــون جذعــة، وثالثــون بنــت لبــون، وعــشر بنــو لبــون ذكــور: (، وصــفتهاأنهــا أربــاع: الــسادســـ 

الخمــیس، عبــد :وال الفقهــاء راجــعللتفــصیل فــي أقــ.لایر٢٠٨٥٠٠= هـــ١٤٢٣وأنهــا بــاللایر الــسعودي  تقــویم شــهر شــعبان 
.٥٠٥-٤٩٣، صتقویم دیة المسلم باللایر السعودي، اهللا بن عبد الواحد

.٥٠٥، صالخمیس، تقویم دیة المسلم باللایر السعودي)٩٠(
عـالء الـدین : مؤلـف الجـوهر النقـي(الـسنن الكبـرى وفـي ذیلـه الجـوهر النقـيأبو بكر أحمد بن الحسین بن علـي البیهقـي،)٩١(

، )مجلس دائرة المعارف النظامیة الكائنـة فـي الهنـد ببلـدة حیـدر آبـاد: نشر) ثمان الماردیني الشهیر بابن التركمانيعلي بن ع
.٧٧، ص٨هـ، ج ١٣٤٤، ١ط

. ٤٩٧، ضعیف، ص٤٥٤٣باب الدیة كم هي، حدیث رقم ١٦كتاب الدیات، ٣٨أبو داود، سنن أبو داود، )٩٢(
دار عـالم ، ، المبـدع شـرح المقنـع)هــ٨٨٤: ت(إسحاق المشهور بابن مفلـح، إبراهیم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد أبو)٩٣(

البهــــوتي، كــــشاف .٦٢، ص١٠جالمــــرداوي، اإلنــــصاف،.٣٠١، ص٨، ج)م٢٠٠٣/هـــــ ١٤٢٣(، طالكتــــب، الریــــاض
شـرح الزركـشي علـى شـمس الـدین أبـي عبـد اهللا محمـد بـن عبـد اهللا المـصري الحنبلـي الزركـشي،.٢٠، ص٦، جالقناع
شـرف .٣٦، ص٣، ج)م٢٠٠٢/هــ١٤٢٣(عبـد المـنعم خلیـل إبـراهیم، بیـروت، دار الكتـب العلمیـة، : ح، تـصر الخرقـيمخت

، بیـروت، ط اإلقنـاع فـي فقـه اإلمـام أحمـد بـن حنبـل)هــ٩٦٠: ت(الدین موسى بن أحمد بن موسى أبـو النجـا الحجـاوي 
.٢٠٧، ص٤دار المعرفة، ج

تــي،البهــومنــصور بــن یــونس بــن إدریــس.١٧، ص٦جمفلــح، الفــروع،ابــن.٢٠، ص٦جالبهــوتي، كــشاف القنــاع،)٩٤(
سـعید محمـد اللحـام، ط دار الفكـر للطباعـة : ح، تـالروض المربـع شـرح زاد المـستنقع فـي اختـصار المقنـع، )هـ١٠٥١: ت(

فـي اإلبـل، أو األصـل فیهـا التـشدید، وهـو زیـادة الدیـة إمـا بالـصفة كمـا هـو الحـال :والتغلیظ. ٤٢٥، ص١والنشر، بیروت، ج
.١١٧صقلعه جي، معجم لغة الفقهاء،: راجع. في العدد بإیجاب دیة وثلث دیة، ومنه یجب في القتل العمد دیة مغلظة
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وقـــد ،٢٧، ص١٢الكویـــت، ط دار الـــسالسل، جون اإلســـالمیة، ؤ، وزارة األوقـــاف والـــشالموســـوعة الفقهیـــة الكویتیـــة: راجــع)٩٥(
ُوالــدِّینار اســم ا" نــصت الموســوعة  ْ ُ َ َلقطعــة مــن الــذهب المــضروبة المقــدرة بالمثقــال، َ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ ِ َ َُّ ُ ََ ْ َِ َّ َ َ رادف الــدِّینار المثقــال فــيْ ِوی ِ َِ ْ ْ َ ََ ُ ُــ ِعــرف َ ْ ُ

ِالفقهاء َ َ ُ ْ".
بــاب زكــاة الــورق والــذهب، حــدیث رقــم ٩كتــاب الزكــاة، ٨، الریــاض، ط بیــت األفكــار الدولیــة، ســنن ابــن ماجــةابــن ماجــة، )٩٦(

إرواء الغلیـل فـي تخـریج أحادیـث منـار محمد ناصر الدین،األلباني، .١٩٤ألفكار الدولیة، ص، صحیح، ط بیت ا١٧١٩
.٢٨٩، ص٣، ج)م١٩٨٥/هـ١٤٠٥(، ٢بیروت، المكتب اإلسالمي، طالسبیل، 

.٢٨٩، ص٣جاأللباني، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، )٩٧(
، قــال األلبــاني حــسن، ط بیــت ٤٥٤٢الدیــة كــم هــي، حــدیث رقــم بــاب ١٦كتــاب الــدیات، ٣٨أبــو داود، ســنن أبــو داود، )٩٨(

.٤٩٧األفكار الدولیة، ص
.٥١، ص٢١جالموسوعة الفقهیة،.١٩، ص٦جمنصور البهوتي، كشاف القناع، )٩٩(
ــد )١٠٠( ــن علــيأحم ، )م١٩٩٤/هـــ١٤١٤(، مكــة المكرمــة، مكتبــة دار البــاز، ســنن البیهقــي الكبــرى، البیهقــيبــن الحــسین ب

ُمـصنف ابـن أبـي ، أبـو بكـر عبـد اهللا ابـن أبـي شـیبة.٩٥، ص٨، ج١٦٠٨٤: عطـا، حـدیث رقـممحمد عبـد القـادر:حت
محمـــد عوامـــة، ط الــدار الـــسلفیة الهندیـــة القدیمــة، تـــرقیم األحادیـــث یتوافــق مـــع طبعـــة دار القبلــة، حـــدیث رقـــم : ح، تــشـــیبة

ــث الرا.٣٠٠، ص٩، ج٢٨٠٦٨ ــر فــي تخــریج أحادی ــرابــن حجــر العــسقالني، التلخــیص الحبی دار الكتــب ، فعــي الكبی
.٧٤، ص٤ج،م١٩٨٩/هـ ١٤١٩(، ١طالعلمیة،

حةَو)١٠١( ُالموض َ ــ ِ ُ ِهــي الجرح الــذي یظهــر العظــم بعــد خــرق الجلــدة  فــي الوجــه والجبهــةْ ِ َّ َِ َْ ْ ْ ِْ ِ ْ َ َْ ْ َ ُ ُ ــ ََ ْ ُْ ِ ، ١٥، جالموســوعة الفقهیــة: راجــع. َ
.١٠٥ص

ُمـصنف ابـن أبــي ، ، المـشهور بـابن أبـي شـیبة)هــ٢٣٥ـ ١٥٩(أبـو بكـر عبـد اهللا بـن محمـد بـن العبـسي الكـوفي )١٠٢(
محمد عوامـة، ط الـدار الـسلفیة الهندیـة القدیمـة، تـرقیم األحادیـث یتوافـق مـع طبعـة دار القبلـة، حـدیث رقـم : ، تحقیق شیبة

قلــــــت ، ٣٠٧، ص٧ج، إرواء الغلیــــــل فــــــي تخــــــریج أحادیــــــث منــــــار الــــــسبیلاأللبــــــاني،.٣٠٠، ص٩، ج٢٨٠٦٧
) ٢/ ١١/٢٨(أخرجــه أبــن أبــي شــیبه . وفــي البــاب عــن علــي بــن أبــي طالــب وأبــن مــسعود. حٕواســناده صــحی):األلبــاني(

.بإسناد صحیح عنهما) ٩٦-٨/٩٥(والبیهقي 
ــذر، اإلجمــاع،)١٠٣( ــد اهللا بــن محمــد بــن عاصــم النمــري .٦٦٩، اإلجمــاع رقــم ٧٢صابــن المن أبــو عمــر، یوســف بــن عب

و يمـصطفى بـن أحمـد العلـو: ح، تـي الموطـأ مـن المعـاني واألسـانیدالتمهیـد لمـا فـ، ابن عبد البـرِـ القرطبي المشهور ب
ـــة، .٣٥٣، ص١٧، مؤســـسة قرطبـــه، جيمحمـــد عبـــد الكبیـــر البكـــر ـــة الكویتی وزارة األوقـــاف والـــشئون الموســـوعة الفقهی

َّعقل المـرَأة علـى النـصف من الر: ((ولذلك نصت.٥٩، ص٢١جط دار السالسل،، اإلسالمیة، الكویت َ ِـ ِ ِْ ِّ َ َ َْ َ ْ ِجـل فـي الـنفسْ ْ َّ ِ ُ
َوفیما دونها َ ُ َ ِ ن َأبـي لیلـى وابـن شـبرمة وَأبـو ثـور، واختـاره ابـن . َ ُوروي ذلك عن ابن سیرین، وبه قال الثـوري واللیـث واب ُ ُ َْ ْ ْ ْ ْـ ْ ُْ ُ ََ ُ َُ ْ َ َ َُ َ َ َ َ َ َ ٍَ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ ُ َِ ِ َِّ ُّ َّ َ َِ ِ ِ

ِالمنذر ِ ْ ُ ْ((.
.١٠، ص٤سبق تخریجه، حاشیة )١٠٤(
.٣١٥، ص٨، ج٦٨٣٧، مسألة رقم )م١٩٨٥/هـ١٤٠٥( ١، طابن قدامة، المغني)١٠٥(

ــــة،)١٠٦( ــــب العلمی ــــشافعي، األم، دار الكت ــــذب.١٣٤، ص٦جال ــــشیرازي، المه ، ٢هـــــ، ج١٣٧٩، ط مــــصطفى الحلبــــي، ال
مـصر، دار الـسالم الوسـیط،،)هــ٥٠٥(محمد بن محمـد بـن محمـد الغزالـي أبـو حامـد، المـشهور بـالغزالي، .١٩٦ص

المعــروف (، شــرح الــوجیز، )٦٢٣ت(و القاســم عبــد الكــریم بــن محمــد الرافعــي أبــ.٣٢٧، ص٦هـــ، ج١٤١٧للنــشر ط
ط إحیـاء التـراث الخطیب الـشربیني، مغنـي المحتـاج،.٣١٤، ص١٠، بیروت، ط دار الكتب العلمیة، ج)بالشرح الكبیر

.٥٣، ص٤العربي، ج
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ة المقدسـي أبـو محمـد المـشهور بـابن عبد اهللا بـن قدامـ.١٢، ص٦ج، دار إحیاء التراث العربـي،ابن قدامة، المغني)١٠٧(
، القــاهرة، المكتبــة ٢طوالمقنــع،.٧١، ص٤ج، هـــ١٤٠٨، بیــروت، المكتــب اإلســالمي، ٥طالكــافي، ، )هـــ٦٢٠( قدامــة 

.١٦، ص٦هـ، ج١٣٨١، دار مصر للطباعة٢طابن مفلح، الفروع،.٣٨٧، ٣السلفیة، ج
المـرداوي، . ١١٩، ص٦یـق عبـد اهللا بـن جبـرین، ج، تحق١٤١٠طشرح الزركشي على مختـصر الخرقـي، الزركشي،)١٠٨(

.٥٨، ص١٠مط السنة المحمدیة، القاهرة، جاإلنصاف، 
صـحیح، وهـو مرسـل صـحیح اإلسـناد ولـه شـاهد مـن حـدیث عبـد : قال األلباني. ٣٠٠، ص٧جاأللباني، إرواء الغلیل،)١٠٩(

).٢١٩٨(اهللا بن عمرو وتقدم برقم 
، حــسن، ط بیــت ٤٨٠١ذكــر االخــتالف علــى خالــد الحــذاء، حــدیث رقــم بــاب ٣٣/٣٤كتــاب القــسامة، ٤٥، النــسائي)١١٠(

.٤٩٦األفكار الدولیة، ص
، حـــسن، ط بیـــت األفكـــار ٢٦٣٠بـــاب دیــة الخطـــأ، حـــدیث رقـــم ٦كتـــاب الـــدیات، ٢١، ابـــن ماجـــة، ســـنن ابـــن ماجـــة)١١١(

ن، ط بیــت ، حــس٤٥٤٢بــاب الدیــة كــم هــي، حــدیث رقــم ١٦كتــاب الــدیات، ٣٨ســنن أبــي داود، .٢٨٦الدولیــة، ص
ــت مخــاض.  ٤٩٧األفكــار الدولیــة، ص ٍبن َِ َ َ ــون.مــن اإلبــل أتمــت ســنة، ودخلــت فــي الثانیــة:ْ ــت لب ٍبن َُ َ ْ مــن اإلبــل أتمــت : ِ

ة.ســنتین، ودخلــت فــي الثالثــة ًحق َّــ قلعــه جــي، معجــم لغــة : راجــع. مــن اإلبــل أتمــت ثالثــة ســنین، ودخلــت فــي الرابعــة: ِ
.١٦٢، و ص٩١صالفقهاء، 

، صـحیح بمـا قبلـه، ٤٧٩٤باب ذكر االخـتالف علـى خالـد الحـذاء، حـدیث رقـم ٣٣/٣٤تاب القسامة، ك٤٥، النسائي)١١٢(
.٤٩٦ط بیت األفكار الدولیة، ص

ُالقــدوري، مختـــصر القـــدوري، )١١٣( أبـــي الحــسن علـــي بـــن أبـــي بكـــر بــن عبـــد الجلیـــل الرشـــداني المرغیـــاني .٤٥٠صُُ
ــة المبتــدأ، )هـــ٥٩٣ت( ــو بكــر بــن .١٧٨، ١٧٧، ٤اإلســالمیة، جنــشر المكتبــة ، الهدایــة شــرح بدای ــدین أب عــالء ال

، ٧ج، بـدائع الـصنائع فــي ترتیـب الــشرائع، ط دار الكتـاب العربــي، )م١١٩١/هـــ ٥٨٧(مـسعود بـن أحمــد الكاسـاني 
هــ ٩٨٨(قاضـي زاده شمس الدین احمد بن قودر.٧١، ص٢٦ط دار المعرفـة، جالسرخسي، المبسوط، .٢٥٣ص

، مطبـوع مـع فـتح القـدیر، )تكملـة فـتح القـدیر البـن الهمـام( فـي كـشف الرمـوز و األسـرار، ارنتائج األفكـ،)م١٨٥٠/
.٢٠٩، ص٩، ج)هـ١٣١٧(، ةاالمیریىالكبرةالمطبع: مصر، ط

مختـــصر :ئتـــا حلـــة، كـــل حلـــة ثوبـــان، راجـــعومـــن الغـــنم ألفـــا شـــاة، ومـــن الحلـــل مئتـــا بقـــرة، هـــا مـــن البقـــر مّحیـــث قـــاال أن)١١٤(
.ال جمال اإلسالم والصحیح قول أبي حنیفة، واختاره البرهاني والنسفي، ق٤٥٠صُالقدوري، 

، )هــ١٤١٩(١طالعلمیـة،الكتـببیـروت، دارإبراهیم إسماعیل بن یحیى المزني، مختصر المزني في فروع الـشافعیة، )١١٥(
.٣٢١ص

اهر، بیـروت، دار ابــن الحبیـب بـن الطـ: حتـ، اإلشــراف علـى نكـت مـسائل الخــالف، )هــ٤٢٢(عبـد الوهـاب البغـدادي، )١١٦(
، ٥مكتبـة الرشـد، ج، ، الریـاض١طوله، عیـون المجـالس، .٨٢٦ـ ٨٢٥، ص٢، ج)م١٩٩٩/هـ١٤٢٠(، ١حزم، ط

مطبـوع الدردیر، الـشرح الكبیـر، .٤٧١، ص٢نشر مكتبة نزار الباز، جمكة،) هـ١٤١٥(، ١طوالتلقین،،٢٠٢ص
محمـد : حتـ، بلغـة الـسالك ألقـرب المـسالك، الـصاويمـد أحمـد بـن مح.٢٦٦، ص٤بهامش حاشیة الدسوقي علیه، ج

أبـو القاسـم محمـد بـن أحمـد .٣٩٧، ص٢، ج)م١٩٩٥/هــ ١٤١٥(عبد السالم شاهین، بیروت، دار الكتب العلمیة، 
، )م٢٠٠٦/هـــ١٤٢٧(دار الكتــب العلمیــة، ط بیــروت،، القــوانین الفقهیــة، ابن جــزيالمــشهور بــ) هـــ٧١٤ت (الكلبــي 

.٢٥٧ص
.٢٦٧، ص٤ج، الشرح الكبیر، الدردیر)١١٧(
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الزیلعـي، تبیـین الحقـائق شـرح .٢٦٧، ص٧ط دار الكتاب العربـي، جالكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، )١١٨(
عبد الرحمان بن محمـد المعـروف بـشیخي زادة، والملقـب .١٢٧، ص٦، دار المعارف للطباعة، ج٢، طكنز الدقائق

.٦٣٨، ص٢دار إحیاء التراث العربي، لبنان، جألنهر في شرح ملتقى األبحر،، مجمع ا)هـ١٠٧٨(بداماد أفندي 
المـشهور بـابن عبـد ) هــ٤٦٣: ت(أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصـم النمـري القرطبـي )١١٩(

، ١٧، جهــــ١٤٠١تحقیـــق ســـعید غـــراب، البـــر، التمهیـــد لمـــا فـــي التمهیـــد لمـــا فـــي الموطـــأ مـــن المعـــاني واألســـانید، 
بیـروت،،)هــ ١٤١٩(، ١طأبو إبراهیم إسماعیل بن یحیى المزني، مختصر المزنـي فـي فـروع الـشافعیة، .٣٤٥ص
.٣٢١صالعلمیة،الكتبدار

.١٤٠، ص٨، بیروت، دار الكتب العلمیة، ج)م١٩٩٤/هـ١٤١٤(، ١، طأخرجه البیهقي، السنن الكبرى)١٢٠(
.١٤١، ص٨، جأخرجه البیهقي، السنن الكبرى)١٢١(
.٤٩٨، ضعیف، ص٤٥٤٦باب الدیة كم هي، حدیث رقم ١٦كتاب الدیات، ٣٨أبو داود، سنن أبو داود، )١٢٢(
مؤسـسة الرســالة،، بیـروت، كنـز العمـال فـي سـنن األقـوال واألفعـال، )هــ٩٧٥(علـي بـن حـسام الـدین المتقـي الهنـدي )١٢٣(

.٤٠٢٨٥حدیث رقم ،)م١٩٨٩/هـ١٤٠٩(
مسیب، وعروة بن الزبیر، والقاسم بن محمد، وعبید اهللا بن عبد اهللا ابن عتبة بـن مـسعود، وخارجـة سعید بن ال: وهم)١٢٤(

أبـو سـلمة بـن عبـد : سالم بن عبـد اهللا بـن عمـر، وقیـل: فقیل: بن زید، وسلیمان بن یسار، وفى السابع ثالثة أقوال
زكریـا محیـي الـدین بـن شـرف النـووي،أبـو : راجـع. أبو بكر بـن عبـد الـرحمن بـن الحـارث بـن هـشام: الرحمن، وقیل

.٢٤٢، ص١مصطفى عبد القادر عطا، ج: حت، تهذیب األسماء واللغات
رؤوس المـسائل الخالفیـة بـین ، )مـن علمـاء القـرن الخـامس الهجـري( الحنبلـي، محمـد العكبـري أبو المواهب الحسین بن)١٢٥(

ــــور الفقهــــاء ــــسالمة،  ط: ، تجمه ، ص ٥، ج)٩/١٧٢٤(، مــــسألة رقــــم )م٢٠٠١/هـــــ ١٤٢١(، ١ناصــــر بــــن ســــعود ال
دار الكتـــاب العربـــي للنـــشر والتوزیـــع، ط مـــصورة ابـــن قدامـــة المقدســـي، المغنـــي والـــشرح الكبیـــر،. ٤٧٩/٤٨٠/٤٨١

الخمـیس، عبـد ١١٨، ص٦جشرح الزركشي على مختـصر الخرقـي، الزركشي،.٤٨٢، ص٩، ج)م١٩٨١/هــ١٤.٣(
.٤٨٨، صالسعوديتقویم دیة المسلم باللایر، اهللا بن عبد الواحد

عبـد الملـك : ، تابـن المنجـا، الممتـع فـي شـرح المقنـع.١١٨، ص٦جشرح الزركشي على مختصر الخرقي، الزركشي،)١٢٦(
ـــى النهـــى.٥١٢، ص٥هــــ، دار خـــضر للطباعـــة والنـــشر، ج١٤١٨، ١بـــن دهـــیش، ط ـــة أول ـــن النجـــار، معون ، ٨، جاب

.١٨، ص٦جكشاف القناع عن متن اإلقناع،منصور، البهوتي،.٢٤٧ص
اإلنـصاف فـي معرفـة الـراجح مـن ، ، المـرداوي)هـ٨٨٥: ت(عالء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان الدمشقي الصالحي )١٢٧(

.٤٩، ص١٠، ج)هـ١٤١٩(، ١طبیروت، دار إحیاء التراث العربي ، الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل
مكتـب تحقیــق : ، تحقیــقشرح الــسیوطي وحاشـیة الــسنديالنــسائي بــأبـو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شـعیب النــسائي، ، ســنن )١٢٨(

كتـــاب ٤٥، ط بیـــت األفكـــار الدولیـــة، ســـنن النـــسائي.٤٢٨، ص٨، بیـــروت، دار المعرفـــة، ج )هــــ١٤٢٠(، ٥التــراث، ط
.٥٠١ضعیف، ص: ، قال األلباني٤٨٥٣ذكر حدیث عمرو بن حزم، حدیث رقم ٤٦/٤٧القسامة، 

.سبق تخریجه في أدلة القول الثاني)١٢٩(
. ٤٩٧، ضعیف، ص٤٥٤٣باب الدیة كم هي، حدیث رقم ١٦كتاب الدیات، ٣٨و داود، سنن أبو داود، أب)١٣٠(
ط بیـــت األفكـــار الدولیـــة، حـــسن،، ٤٥٦٤بـــاب دیـــات األعـــضاء، حـــدیث رقـــم ١٨كتـــاب الـــدیات، ٣٨ســـنن أبـــي داود، )١٣١(

مؤلـف الجـوهر (الجـوهر النقـيالسنن الكبرى وفي ذیلـه أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي البیهقي،: ورواه.٤٩٩ص
مجلـس دائـرة المعـارف النظامیـة الكائنـة فـي : نـشر) ابـن التركمـانيِـ عالء الدین علي بن عثمان الماردیني الشهیر بـ: النقي

.٧٧، ص٨هـ، ج ١٣٤٤، ١الهند ببلدة حیدر آباد، ط
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اثنــا عــشر ألــف درهــم، ومــن )لفــضةا( والدیــة للــنفس ســتة أبــدال، مــن الــذهب ألــف دینــار، ومــن الــورق : قــال ابــن الجــوزي)١٣٢(
ئتــا حلــة، فهــذه دیــة الــذكر الحــر المــسلم، ودیــة الحــرة ومــن الغــنم ألفــا شــاة، وفــي الحلــل مئتــا بقــرة، اإلبــل مئــة، ومــن البقــر م

، زاد )هـــ٥٩٧: ت(جمــال الــدین عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي : ، راجــع))المــسلمة علــى النــصف مــن ذلــك
.١٦٤، ص٢جالمسیر في علم التفسیر،

ّجمــع حلــة، والحلــة ثوبــان إزار ورداء، وال تــسمى حلــة حتــى تكــون جدیــدة تحــل عنــد طیهــا، وقیــل إنهمــا ثوبــان مــن :الحلــل)١٣٣( ُ
.١٦، ص٦جابن مفلح، الفروع، . ١٤٨، ص١، جالفیومي، المصباح المنیر: راجع. جنس واحد

.٧٨، ص ٢٦، جالسرخـسي، المبـسوط.١٧٨، ص٤، جالمرغینـاني، الهدایـة.٤٥٠، صالقدوري، مختصر القدوري)١٣٤(
.١٢٧، ص٦، جالزیلعي، تبیین الحقائق

، ، فـتح بـاب العنایـةمحمد، نور الدین المال الهروي القاري) سلطان(علي بن )م١٦٠٦/هــ١٠١٤ت(المال علي القاري )١٣٥(
.٣٤٤، ص٣، بیروت، شركة دار األرقم، ج)م١٩٩٧/هـ١٤١٨(، ١ط

، ١٠، مـط الـسنة المحمدیـة، القـاهرة، جالمـرداوي، اإلنـصاف.٣٨٧، ص٣سلفیة، ج، المكتبـة الـ٢، طابن قدامـة، المقنـع)١٣٦(
.٥١٣، ص٥، جابن المنجا، الممتع في شرح المقنع.٥٨ص

.٤٩٧، حسن، ص٤٥٤٢باب الدیة كم هي، حدیث رقم ١٦كتاب الدیات، ٣٨أبو داود، سنن أبو داود، )١٣٧(
بـسنتین ولـم مـرداوي، أبـو عمـر الكـوفي أسـلم قبـل وفـاة النبـيهو عبیدة بن عمرو ویقال ابن قیس بن عمرو الـسلماني ال)١٣٨(

.هـ٧٤یلقه ثقة فقیه توفي سنة 
، الدرایة في تخـریج أحادیـث الهدایـة، ، العسقالني)هـ٨٥٢: ت(أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر )١٣٩(

جمـال الـدین أبـو محمـد .  ٢٧٣، ص٢ج،١١٢٤السید عبد اهللا هاشم الیماني المدني، ط دار المعرفة، بیروت، رقم : ت
نــصب الرایــة ألحادیــث الهدایــة مــع حاشــیته بغیــة المــشهور بــالزیلعي،) هـــ٧٦٢: ت(عبــد اهللا بــن یوســف بــن محمــد 

عبــد العزیــز الدیوبنــدي الفنجــاني، إلــى كتــاب الحــج ، ثــم أكملهــا : ، صــححه ووضــع الحاشــیةاأللمعــي فــي تخــریج الزیلعــي
محمـــد عوامـــة، بیـــروت، نـــشر مؤســـسة الریـــان للطباعـــة والنـــشر، ودار القبلـــة للثقافـــة : قمحمـــد یوســـف الكـــاملفوري، تحقیـــ

أبـو یوسـف، كتـاب اآلثـار،، یعقوب بـن إبـراهیم.٣٦٢، ص٤، ج)م١٩٩٧/هــ١٤١٨(، ١اإلسالمیة، جدة، السعودیة، ط
، ٩الهندیـة القدیمـة، ج، ط الـدار الـسلفیة وابن أبـي شـیبة، المـصنف، )٩٨٠(، بـرقم ٢٢١بیروت، دار الكتب العلمیة، ص

).٢٧٢٦٣(، برقم  ١٢٧ص
، ضــعیف، وقــال المنــذري هــذا ٤٥٤٣بــاب الدیــة كــم هــي، حــدیث رقــم ١٦كتــاب الــدیات، ٣٨أبــو داود، ســنن أبــو داود، )١٤٠(

.٤٩٧مرسل، ص
ــشیخ محمــد بــن الطــاهر ابــن عاشــور،)١٤١( محمــد الطــاهر المیــساوي، عمــان، دار : ، تحقیــقمقاصــد الــشریعة اإلســالمیةال

تیـسیر ، )هــ٧٣٩ـ ٦٥٨(البغـدادي الحنبلـيّعبد المؤمن بن عبد الحقلإلمـام .٥١٦، ص)م٢٠٠١/هـ١٤٢١(النفائس،
وهـي األولـى لـدار «عبد اهللا بن صالح الفوزان، مقدمة الطبعة الثانیة : ، شرحالوصول إلى قواعد األصول ومعاقد الفصول

.٤٤، ص١، ج»ابن الجوزي
.د الثاني بالثالثالستخرج قیمة الدیة قمنا بضرب العمو)١٤٢(
ن األونـصة سـعر صـرف الـدینار بالـدوالر، مقـسوم علـى وز× سـعر األونـصة بالـدوالر: طریقة حساب سـعر الغـرام هـي)١٤٣(

ــذهب= ٣١.١ ــو كــان ســعر األونــصة ســعر غــرام ال ــدینار ١٣٠٠ً؛ مــثال ل ــسوق العالمیــة وســعر صــرف ال دوالر فــي ال
.دینار٢٩.٥٥= ٣١.١÷ ٩١٩= ٧٠.٧× ١٣٠٠=  سعر الغرام من الذهب فإن٧٠.٧َّ

.١١شهر : تقویم)١٤٤(
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هــذا التحدیــد صــادر عــن مجلــس اإلفتــاء َّدینــار وأن١٣٣٣٣والغریــب تهــوین الدیــة حتــى فــي الدراســات األكادیمیــة لتجعلهــا )١٤٥(
الباحـث تـأنى َّولـو أنمحمد خیر درادكة، دفع الدیة، تحت بند دفـع الدیـة فـي الوقـت الحاضـر،: نظـرا. ٥١األردني، ص

لخــرج بنتیجــة أفـضل فــي بحثــه فــي دفـع الدیــة فــي الوقـت الحاضــر، دون االعتمــاد علــى فتـوى بــدون تفحــص األدلــة واجتهـد
ًالشرعیة وتقویمها تقویما علمیا صـحیحا، انظـر كتابـه ً ،٥١دفـع الدیـة مـن قبـل شـركات التـأمین المعاصـرة، ص: عنـوان:  ً

َقـدر مجلـس اإلفتـاء فـي : والفتـوى التـي نقلهـا فـي الحاشـیة.....).وأصل الكتاب رسالة علمیـة لنیـل درجـة ماجـستیر وأجیـزت َّ
آالف دینـــار أردنـــي، ودیـــة القتـــل العمـــد وشـــبه العمـــد بعـــد تغلیظهـــا، ) ١٠(مـــن اإلبـــل، قیمتهـــا ) ١٠٠(ـدیــة القتـــل الخطـــأ بـــ

جمـــل فـــي الَّإن:  ؛ قلــتتعلیـــق، ))دینـــار أردنــي) ٣.٣٣٣( تــساوي الدیـــة فــي القتـــل الخطـــأ یــضاف إلیهـــا قیمـــة الثلــث أي 
وعنــد قــراءة الفتــوى فــإن المجلــس حــصر ) دینــار٢٥٠٠-٢٠٠٠جنــوب بالدنــا ونحــن لــسنا مــن أهلــه یــساوي ثمنــه مــا بــین 

وهـو مـا جـاءت هـذه األصل في تقویم الدیـة فـي اإلبـل؛ ثـم أن المجلـس قـدر ثمنهـا فـي الـبالد المجـاورة ولـیس فـي األردن، 
.من الكتاب المذكور١٨٤الدراسة لتناقشه، راجع ص

.١٩، ص٢، مؤسسة الثقافة الجامعیة، االسكندریة، طنظریة التضخمنبیل الروبي،)١٤٦(
النـسائي،.٤٩٩، حـسن، ص٤٥٦٤بـاب دیـات األعـضاء، حـدیث رقـم ١٨كتاب الـدیات، ٣٨أبو داود، سنن أبو داود، )١٤٧(

ماجــةوابــن . ٤٩٦، حــسن، ص٤٨٠١بــاب ذكــر االخــتالف علــى خالــد الحــذاء، حـدیث رقــم ٣٣/٣٤كتـاب القــسامة، ٤٥
.٢٦٣٠حدیث رقم ،برقم ط بیت األفكار الدولیة 

ــل أن)١٤٨( ــي ْكانــت نتیجــة المراجعــات ألســعار اإلب ــت ف ــث كان ــة الــسعودیة عــدة مــرات، حی ــي المملكــة العربی ــة ف عــدلت الدی
وبالمقارنـة مـع تقـویم الـدكتور الخمـیس یتبـین أن . ئة ألف لایر للخطأعمد وشبهه، ومئة وعشرة آالف لایر للمهـ ١٤١٢

ًفرقا كبیرا حصل نتیجة التضخم بین أعوام عشرة هناك :هـ١٤٢٣-١٤١٢ً
.لایر٢٧٨٧٥٠= هـ١٤٢٣ها باللایر السعودي تقویم شهر شعبان َّعلى القول الراجح، أن:  دیة العمد-
.لایر٢٧٨٧٥٠= هـ١٤٢٣ها باللایر السعودي تقویم شهر شعبان َّعلى الراجح من األقوال، أن: شبه العمد-
. لایر١٨٢٥٠٠= هـ١٤٢٣الخطأ؛ على الراجح من األقوال باللایر السعودي  تقویم شهر شعبان دیة القتل-
ــذهبيومــن - ــدینار ال ــد اهللا الخمــیس فــي دراســته ســعر غیــر أنَّال ــدكتور عب ــاللایر الــسعودي ٤.٢٥ال غــم مــن الــذهب ب

.   لایر١٥٧٢٥٠=١٥٧.٢٥× ١٠٠٠= هـ١٤٢٣لایر، وعلیه قام بتقویمها بشهر شعبان ١٥٧.٢٥فوجدها 
.١٩، ص٦جالبهوتي، كشاف القناع، . ٢٧٦، ص١٠جابن الهمام، تكملة شرح فتح القدیر، )١٤٩(
أبـو عمـر یوسـف بـن عبـد اهللا .  ٨٢٣، ص٢، جاإلشراف على نكت مسائل الخالف) هـ٤٢٢ت (الوهاب البغدادي عبد)١٥٠(

.٣٥١، ص ١٧جالتمهید، ،)هـ٤٦٣ت (ابن عبد البر ِـبن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي المشهور ب
ــن رشــد،)١٥١( ــصد، اب ــة المقت ــة المجتهــد ونهای ــة، المغنــي.٤١٣، ص٢جبدای ــن قدام ــي، ، اب ــراث العرب ــاء الت ، ٨جدار إحی

.٦٧٨٨/ ٦٧٨٦، فقرة ٢٩٧ص
.٤١٣، ص٢جبدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ابن رشد،)١٥٢(
: ت(بــن محمــد بــن حبیــب أبــو الحــسن المــاورديعلــي .٤١٣، ص٢جبدایــة المجتهــد ونهایــة المقتــصد، ابــن رشــد،)١٥٣(

، بیـــروت، دار الكتـــب العلمیـــة، )هـــ١٤١٤(١تحقیـــق علـــي معــوض، وعـــادل عبـــد الموجـــود، طالحـــاوي الكبیـــر،، )هـــ٤٥٠
المـرداوي، .٤٢، ص٦جابـن مفلـح، الفـروع،.٣٥٨، ص٥جالخطیب الشربیني، مغني المحتـاج، .٣١٧، ص١٢ج

.١٢٧، ص١٠القاهرة، جمط السنة المحمدیة، اإلنصاف،
.١٨١، ص٦ت، ج.، د٢دار الكتاب اإلسالمي، طالزیلعي، تبیین الحقائق، .٩١، ص ٢٦جالسرخسي، المبسوط،)١٥٤(
.٧٠٥، اإلجماع رقم ٧٥صابن المنذر، اإلجماع،)١٥٥(
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  ٦٦

بـاب ٢، )م١٩٩١/هــ١٤١٣( ١تقي الدین الندوي، دمشق، ط دار القلم، ط: ح، تموطأ اإلمام مالك، بن أنساإلمام مالك)١٥٦(
نیل األوطـار مـن أحادیـث سـید األخیـار الشوكاني،محمد بن علي بن محمد.٧، ص٣، ج٦٦٤دیة العمد، حدیث رقـم 
.١٠٢، ص٧، دار الحدیث، ج)م١٩٩٣/هـ١٤١٣(ط شرح منتقى األخبار،

.٢٥٧، ص٧جالكاساني، بدائع الصنائع، )١٥٧(
إلـى أهـل ًكتـب لعمـرو بـن حـزم كتابـاموطـأ أنـه حدیث النسائي ومالك في ال(.٣٠٠، ص٧جاأللباني، إرواء الغلیل،)١٥٨(

وهـو مرسـل صـحیح . صـحیح٢/٣٣٣) مئـة مـن اإلبـل وفـي الـنفس : وقـال فیـه. الفرائض والسنن والدیات: الیمن فیه 
).٢١٩٨(اإلسناد وله شاهد من حدیث عبد اهللا بن عمرو وتقدم برقم 

.٢٥٧، ص٧جالكاساني، بدائع الصنائع، )١٥٩(
، الــسعودیة، دار ابــن الجــوزي، سلــسلة رســـائل التــضخم النقـــدي، فــي الفقــه اإلســالميلمــصلح،خالــد عبــد اهللا محمــد ا)١٦٠(

.١٨٤-١٨٢، ص)١٤٢٧(، ١، ط)٥٥(جامعیة
.١٢٤، ١٢٣، ص٦جالشافعي، األم،)١٦١(
.١٨٤، صالتضخم النقدي، في الفقه اإلسالميالمصلح،: مفهوم قول)١٦٢(
َّبشأن، تغیـر قیمـة العملـة، إن) ٤(قرار رقم (: ، القرار٢٢٦١-٢٢٥٩الدورة الخامسة، المجلد الثالث، ص )١٦٣( مجلـس مجمـع ُّ

كـانون ١٥إلـى ١٠= هــ١٤٠٩جمـادى األولـى ٦إلـى ١ِالفقه اإلسالمي المنعقـد فـي دورة مـؤتمره الخـامس الكویـت، مـن 
نقـود اعتباریـة العمـالت الورقیـة َّفـي الـدورة الثالثـة بـأن) ٩(بعد االطالع على قـرار المجمـع رقـم . م١٩٩٨) دیسمبر(األول 

فیهـــا صـــفة الثمینـــة كاملـــة، ولهـــا األحكـــام الـــشرعیة المقـــررة للـــذهب والفـــضة مـــن حیـــث أحكـــام الربـــا والزكـــاة والـــسلم وســـائر 
الـدیون تقـضى بأمثالهـا َّالعبـرة فـي وفـاء الـدیون الثابتـة بعملـة مـا هـي بالمثـل ولـیس بالقیمـة ألن: ( يأتقرر ما یـ. أحكامهما

. واهللا أعلم). كان مصدرها بمستوى األسعارًاَّیثابتة في الذمة أفال یجوز ربط الدیون ال
.راجع الخالف الفقهي في دفع القیمة أو المثل عند غالء أو رخص النقود في المعامالت اآلجلة)١٦٤(
.١٨٤، صالتضخم النقدي، في الفقه اإلسالميالمصلح،)١٦٥(
راجـــع م،١٩٩٥/هــــ١٤١٥، ١ریـــر منـــذر قحـــف، طتحربـــط الحقـــوق وااللتزامـــات اآلجلـــة بتغیـــر األســـعار، وقـــائع نـــدوة، )١٦٦(

.٢٧٤-٢٧٣صتوصیات الندوة 
دینــار ٩٢٠.٤٠=ســعر صــرف الــدینار٧٠.٨× دوالر ١٣٠٠= بنــاء علــى ســعر األونــصة فــإن غــم الــذهب یــساوي بــاللایر)١٦٧(

= وزن األونــصة ٣١.١÷ ٤٨٤٤.لایر ســعر األونــصة٤٨٤٤=ســعر صــرف الــلایر علــى الــدینار١٩÷ ســعر االونــصة 
سعر صرف الـدینار بالـدوالر، مقـسوم علـى سـعر صـرف الـلایر × لایر، فما صنعناه هو سعر األونصة العالمي ١٥٥.٧٥

ســعر صــرف الــدینار × ســعر األونــصة بالــدوالر. (ســعر غــم بــاللایر= بالــدینار األردنــي مقــسوم علــى وزن االونــصة 
سعر غرام الذهب؛؛؛ = ٣١.١بالدوالر، مقسوم على وزن األونصة 

.قرش أردني١٨.٥سعر صرفه بالدینار . لایر٣٧سعر غم )١٦٨(
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