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إهـــداء
الحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات ،والصالة والسالم على رسول اهلل
وعلى آله وصحبه ومن وااله:
و بعـــــــــد،،،

 إلى روح والدي الطاهرة.
 إلى والدتي المصابرة.
 إلى زوجتي العزيزة.

 إلى أوالدي األحباء.

 إلى أساتذتي اللطفاء النجباء.
 إلى أصدقائي األوفياء.

إليهم جميعا أهدي هذه الدراسة.

وال يسعني في هذا المقام إال أن أعبر في قصور ولكني أجود بالموجود،
وأقول فيهم و قولي قليل من كثير:

ويرحم اهلل عبدا قال آمينا

يا رب ال تسلبني حبهم أبدا

و الحمد هلل رب العالمين

ج

شكر و تقديــر
ال يسعني في هذا المقام إال أن أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل هلل رب العالمين
القائل جل في عالهَ  :و َما ِب ُكم ِّمن ِّن ْع َم ٍة فَ ِم َن اللّه.)1( 
كما أتقدم بالشكر والوفاء :لجامعة األزهر-غزة-التي شملتنا في رحاب علمها وعلمائها ،
وأشكر الدكتور الفاضل :نعيم سمارة المصري حفظه اهلل ،عميد كلية الشريعة في جامعة األزهر،
سدد على طريق الخير خطاه ،ووفقه إلى البر والتقوى ،ذلل أمامي الصعاب ،في طريق هذا
البحث المتواضع ،وان لساني ليعجز عن الشكر والتقدير ،وان ثنائي ليقصر عن الوفاء ،حيث

منحني من علمه ووقته وجهده الكثير ،وذلك من خالل تفضله باإلشراف على هذه الدراسة
الموضوعة أمام مشايخي العلماء الكرام.

كما أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة المشايخ األجالء ،أعضاء لجنة المناقشة الدكتور

الفاضل سامي محمد أبو عرجة حفظه اهلل  ،عضو لجنة اإلفتاء في مجلس اإلفتاء األعلى
الفلسطيني ،والدكتور الفاضل ماهر أحمد السوسي حفظه اهلل  ،رئيس لجنة اإلفتاء في الجامعة

اإلسالمية ،لقبولهما مناقشة بحثي التكميلي المتواضع ،وأرجو اهلل تعالى أن ينفعني بتوجيهاتهما
ومالحظاتهما ،وأن ينفع بنا جميعا اإلسالم والمسلمين.

كما وأتقدم بالشكر الجزيل لرجاالت العرف الذين منحوني من أوقاتهم وخبراتهم الشيء

الكثير ،والشكر موصول أيضا للدكتور الفاضل :عبد الرحيم حمدان حفظه اهلل ،المحاضر في
كلية التربية ،لتفضله بمراجعة وتدقيق الرسالة لغويا.

وختاما أقدم الشكر الجزيل لمطبعة الوفاء بإدارة األخ العزيز  :أحمد أبو عمشة ،الذي

أسهم بشكل كبير في إخراج الدراسة على هذا النحو ،فجزاهم اهلل جميعا خير الجزاء ،وجعله في
ميزان حسناتهم.

فإن أصبت فمن اهلل عز وجل ،وان أخطأت فذلك سمة البشر ،وأرجو أن يكون عملي

خالصا هلل سبحانه وتعالى .وآخر دعواي الحمد اهلل رب العالمين،،،

الباحث

شادي سالم الكفارنة
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ملخص البحث
الحمد هلل الذي علم بالقلم  ،علم اإلنسان ما لم يعلم ،والصالة والسالم على النبي األكرم ،وعلى

آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم يبعثون ،أما بعد ،،،،

فهذا بحث فقهي مقارن بعنوان ( :دية النفس في الشرع اإلسالمي والعرف القبلي) دراسة مقارنة
وهو عبارة عن دراسة فقهية مقارنة استعرض فيها الباحث دية النفس في الشريعة والعرف،
وقد حاول الباحث من خالل فصول الدراسة الثالثة بعد التمهيد والمقدمة ،أن يسلط الضوء حول أهم

موضوعات الدراسة.

وأما الفصل األول فقد جاء بعنوان  :الدية في الشريعة اإلسالمية ،وفيه عرفنا الدية وبينا

الحكمة من مشروعيتها ،وعرفنا العاقلة ودليل مشروعيتها ،وأقوال العلماء في تعيينها ،ومتى تتحمل
العاقلة الدية ،ومتى ال تتحملها ،وأنواع األموال التي تجب فيها الدية وتغليظها وتخفيفها ،ووقت

وجوبها.

وأما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان  :دية النفس في العرف القبلي ،عرف الباحث العرف
وأنواعه وشروط اعتباره ،والفرق بين العرف والعادة ،ومن ثم تطرق إلى نشأة العرف في فلسطين،
وعقوبة القاتل عند العشائر ،والدية في العرف القبلي ،ومراحل الدية وأنواعها في العرف القبلي ،وفي
المبحث األخير عقدنا مقارنة الدية بين الشريعة والعرف.

وفي الفصل الثالث الموسوم بعنوان :العفو والصلح والتقادم في الشريعة والعرف القبلي ،تطرق

الباحث إلى العفو وحكمه ومقارنته بين الشريعة والعرف  ،ومن ثم بين الصلح تعريفه وأنواعهه وشهروطه
ومقارنته بالعرف ،وفي المبحث األخير تحدثنا عن التقادم تعريفه وحكم سقوط الحق فيه شرعا وعرفا.
وفي خاتمة البحث :ذكر الباحث أهم النتائج والتوصيات التي خلصت إليها الرسالة.
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Research Summary
Praise be to Allah who taught by the pen, Taught man that which he knew
not, and prayers and peace be upon the Prophet Noble, and upon his
family and companions and followers till the Day of Resurrection, but
after,,,,
This comparative research entitled:
((self diya in Islamic law and tribal custom)).
It is a Jurisprudential study that the researcher review Blood money in sharia.
He tried to highlight the most important issues in the following sections:
1st section: "Werglid in sharia"
Wegild was indicated and the philosophy of legitimacy besides to the rational
persons and its legitimacy evidence and the scientists views, and when the
rational person can bear and when n't. The kinds of money that "blood
money" must be paid, thicking, raising, or reduction and the exact time.
2nd section: "Wergild in martial law"
It was defined customary law, sorts and its conditions later he reviewed the
beginning of martial customary law in Palestine and the murder punishment,
and the defining wegild and its kinds in customary law.
Then we made a comparison between sharia and customary related to "blood
money".
3rd section : "Forgiveness, Condonation and prescription in sharia and
customary"
The researcher dealt with Forgiveness, judgment, verdict compared with
sharia and customary. Later he showed the definition of forgiveness, its kind s
and terms compared with customary. In the last thesis, we talked about
prescription its definition and the judgment of lapse.
In the end the researcher concluded the most essential recommendation of the
study.
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ان ُم ْؤ ِمنا َك َمن َك َ
أَفَ َمن َك َ

.52

َّ
ون....
ون َع َّما أ ْ
َج َرْم َنا َوَال ُن ْسأَ ُل َع َّما تَ ْع َملُ َ
ُ قل ال تُ ْسأَلُ َ

.51

َ و َج َزاء َسيَِّئ ٍة َسيَِّئةٌ ِّم ْثلُهَا فَ َم ْن َعفَا ..................

11

14

 سورة سبأ

52

41،151

 سورة الشورى

ن

41

121

 سورة الحجرات

.51

ِ
وِان طَائِفَتَ ِ ِ
ين ا ْقتَتَلُوا ...................
ان م َن اْل ُم ْؤ ِمن َ
َ

.57

ُّ
ام ِر ٍ
ين .........................
ب َرِه ٌ
ئ بِ َما َك َس َ
ُ كل ْ

1

111

 سورة الطور

15

151 ،41

 سورة الطالق

.51

لُِي ْن ِف ْق ذو َس َع ٍة ِم ْن َس َعتِه َو َم ْن قُِد َر َعلَْي ِه ............

7

41

 سورة تبارك

يف اْل َخبِ ُير..............
ق َو ُه َو اللَّ ِط ُ
 .51أ ََال َي ْعلَ ُم َم ْن َخلَ َ

س

14

1

فهرس األحاديث الشريفة مرتبة ترتيبا أبجديا
طرف الحديث الشريف

م.

الصفحة التي ورد فيها

أبغض الناس إلى اهلل ثالثة  :ملحد في الحرم  ،ومبتغ في
.1

اإلسالم سنة الجاهلية  ،ومطلب دم امرىء بغير حق ليهريق

141

دمه
.5

أتيت النبي مع أبي فقال النبي  فقال :من هذا معك ؟

41

.5

إذا أمرتكم ٍ
بأمر فأتوا منه ما استطعتم

115

.4

اذهبوا بنا نصلح بينهم

117

.2

.7

.1

.1
.11
.11

أال ان قتيل خطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا والحجر
مائة من اإلبل
امرأتان من هذيل ،فرمت إحداهما األخرى بحجر فقتلتها وما
في بطنها
إن اهلل قد تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا
عليه
أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا  :من
يكلم رسول اهلل  ؟
إن من اعتبط مؤمنا قتال عن بينة فانه قود
تقاضى عبد اهلل ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد
رسول اهلل  في المسجد

ع

51،21، 51،51

45،27،،141،55

125

171
15
117

.15

حين جاءه رسوال مسيلمة الكذاب بكتابه يقول لهما  :وأنتما
تقوالن لمثل ما يقول ؟

115

.15

دية األصابع اليدين والرجلين سواء عشر من اإلبل

1

.14

دية المجوسي ثمانمائة درهم

15

.12

دية المرأة على النصف من دية الرجل

11،142

.11

رحم اهلل رجال سمحا إذا باع واذا اشترى

114

.17

ثالَ ٍ
ثة؛ َع ْن َّ
النائم َحتَّى يستيقظ
ُرِف َع اْل َق ُلم َع ْن َ

21

.11
.11
.51

سمع رسول اهلل  صوت خصوم بالباب عاليه أصواتهم
واذا احدهما يستوضح اآلخر
سنوا بهم سنة أهل الكتاب

111
14

الصلح جائز بين المسلمين إال صلحا أحل حراماُ أو حرم
حالال

112 ،111،177،115

.51

عقل الكافر نصف عقل المؤمن

11

.55

عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى

11

.55

عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد

57،51

.54

عندما كان في حراء بعث إلى األخنس بن شريف ليجيره

174

.52

فوداه مائة من إبل الصدقة

7

.51

في دية الخطأ عشرون حقة

11

ف

.57

قد أجرنا من أجرت يا أم هاني

.51

كتاب اهلل القصاص

11

.51

ال أعافي رجال قتل بعد أخذ الدية

121

.51

ال عدوى وال طيرة وال هامة وال صفر

151

.51

ال يجني جان إال علي نفسه

.55

ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خي ار

112

.55

من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثالث

51

.54

من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول

.52

ف َح َّ
ق ِكبيرَنا َف ْلي َس ِمَّنا
ص ِغ َيرَنا َوَي ْعر ْ
َم ْن ْلم َي ْر َح ْم َ

21

.51

ودى األنصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال

144

.57

وأن في النفس مائة من اإلبل

.51

ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين

.51

174،114

151،155،41

115،71

1،12،72،12،17
1،15،51،125،124،122

يا رسول اهلل أن أبا سفيان رجل شحيح  ،وليس يعطيني ما
يكفيني وولدي اال ما أخذت منه

ص

115

فهرس اآلثار مرتبة ترتيبا أبجديا
م.

.41

.45

.45

طرف األثــــــــــــــــــر
أت ه ههي برج ه ههل قت ه ههل عم ه ههدا ف ه ههأمر بقتل ه ههه بع ه ههض األولي ه ههاء ف ه ههأمر
بقتله

اختلفهه ههت سه ه ههيوف المسه ه ههلمين عله ه ههى اليمه ه ههان أبهه ههي حذيفه ه ههة يه ه ههوم

أحد

أن علي هها واب ههن مس ههعود كان هها يقه هوالن ف ههي دي ههة المجوس ههي ثم ههان
مائة درهم

الصفحة التي ورد
فيها

157

55

15

.44

أن عمر بن الخطاب  قوم الغرة بخمسين دينا ار

17

.42

أن عمر بن الخطّاب  بعث إلى امرأة مغيبة

22

.41

.47

أن عم ه ههر ب ه ههن الخط ه ههاب  قت ه ههل نفه ه ه ار م ه ههن خمس ه ههة أو س ه ههبعة
برجل واحد قتلوه قتل غيلة

أن عمه ه ههر  قضه ه ههى فه ه ههي ديه ه ههة اليهه ه ههودي والنص ه ه هراني أربعه ه ههة
آالف درهم  ،والمجوسي ثمانمائة درهم

157

15

.41

أنه قال الدية عشرة آالف درهم

72

.41

أن غالما ألناس فقراء قطع أذن غالم ألناس أغنياء

41

.21

أن قتادة المدلجي كانت له جارية ،فجاءت برجلين

51

.21

أنه ودى ذميا دية مسلم

11

.25

أول من دون الدواوين عمر بن الخطاب 

52

.25

بلغنا أن عمر بن الخطاب  فرض على أهل الذهب

12

ق

.22

جعل الدية في الخطأ أخماسا

11،15

.21

جعل رسول اهلل  دية العامريين دية الحر المسلم

11،14

.27

جعل النبي  ديته اثني عشر ألف درهم".

71

.21

خرجنا مع النبي  إلى خيبر

25

.15

سألت عليا  هل عندكم شيء مما ليس في القرآن ؟

.15

شبه العمد الحجر والعصا والسوط والدفعة

51

.14

شبه العمد ثالثون جذعة

11

.12

عقل المرأة على النصف من دية عقل الرجل

11

.11

عمد الصبي والمجنون خطأ

11

.17

العمد والعبد والصلح واالعتراف ال تعقله العاقلة

41

.11

عمر  استشار الناس في إمالص المرأة

11

.11

فرض رسول اهلل  في الدية علي أهل اإلبل

17

.71

فم ه ه ههن عف ه ه ههى ع ه ه ههن الج ه ه ههاني وتص ه ه ههدق علي ه ه ههه  ،فه ه ه ههو كف ه ه ههارة
أجر للطالب
للمطلوب و ٌ

15،55

121

.71

َخيه ه ِهه َشه ههيء فإتبه ههاع بِه ههاْلمعر ِ
فَمه ههن ع ِفه ههي لَه ههه ِمه ههن أ ِ
وف " فه ههالعفو
َ ْ ُ َ ُ ْ
ٌْ
َ ُْ
أن يقبل الدية في العمد

15

.75

في شبه العمد أرباعا

71

.75

قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آالف

.74

ِ
قضى النبيَّ 
ص َبتِهَا
َ
أن َعقل اْل َم ْرأة َب ْي َن َع َ

42

.71

قضى بدية امرأة مقتولة على عاقلة القاتلة

41

ر

15،15

.71
.71

.11

55،11

قضى رسول اهلل  بالدية على العاقلة
قض ههى رس ههول اهلل  ف ههي جن ههين امه هرأة م ههن بن ههي لحي ههان س ههقط
ميتا بغرٍة

قضه ههى فه ههيمن قته ههل فه ههي الحه ههرم أو فه ههي الشه هههر الح ه هرام أو هه ههو
محرم بالدية وثلث الدية

155،51،51

15

.11

قضى فيه عثمان  بأربعة آالف

15

.15

كان رجل يسوق حما ار وكان راكبا عليه

25

.15

.12

ك ه ه ههان رس ه ه ههول اهلل  يق ه ه ههوم دي ه ه ههة الخط ه ه ههأ عل ه ه ههى أه ه ه ههل الق ه ه ههرى
أربعمائة دينار

كانه ه ه ههت قيمه ه ه ههة الديه ه ه ههة عله ه ه ههي عهه ه ه ههد رسه ه ه ههول اهلل  ثمانمائه ه ه ههة

دينار

ش

11

12،11،11

فهرس رجال العرف و القضاء العشائري مرتبا ترتيبا أبجديا
م.

البلد

اسم المختار

الصفحة التي ورد
فيها

.1

أحمد عبد الحميد شعث " أبو نبيل"

رفح

111-115-121

.5

أحمد عبد اهلل الجمل "أبو عبد اهلل"

معسكر جباليا

175-121-151

.5

إسماعيل مصباح الكفارنة "أبو نعيم

بيت حانون

175-121-151

.4

جمعة عطوة حمودة المصري "أبو نافز"

خانيونس

111-115-121

.2

زكي محمد العطاونة "أبو ناجي"

معسكر جباليا

111-171-121

.1

سليمان محمد أبو شماس "أبو يوسف"

دير البلح

111-171-111

.7

عايش عبد الخالق يونس " أبو أحمد "

رفح

111-115-121

.1

عبد الفتاح محمد حماد "أبو فخري "

جباليا البلد

111-171-121

.1

محمد سالم ثابت " ابو السعيد "

غزة

111-171-111

.11

محمد عثمان أبو زايدة " أبو مروان "

معسكر جباليا

171-145-155

.11

محمد كريم أبو زيد الف ار "أبو زيد"

خانيونس

111-115-121

.15

وضاح درعان الوحيدي " أبو زاهر "

معسكر جباليا

171-145-155



ت


نبي بعده ،سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم
الحمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال ّ
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثي ار.
أما بعد:
ِ ِ َّ
ِ
قال تعالى :وما َك َ ِ ِ
ير َرقَ َب ٍة ُّم ْؤ ِم َن ٍة
ان ل ُم ْؤم ٍن أَن َي ْقتُ َل ُم ْؤمنا إال َخطَئا َو َمن قَتَ َل ُم ْؤمنا َخطَئا فَتَ ْح ِر ُ
َ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ير َرقَ َبة ُّم ْؤم َنة َواِن
َهله إال أَن َي َّ
سلَّ َم ٌة إِلَى أ ْ
ص َّدقُواْ فَإن َك َ
َوِد َي ٌة ُّم َ
ان من قَ ْوم َع ُد ٍّو ل ُك ْم َو ُه َو ْم ْؤم ٌن فَتَ ْحر ُ
ِ
ق فَِدي ٌة ُّمسلَّم ٌة إِلَى أ ْ ِ ِ
َك َ ِ
َّ ِ
ٍ ِ
ام
ان من قَ ْوٍم َب ْي َن ُك ْم َوَب ْي َن ُه ْم ِّميثَا ٌ َ
َهل(1ه) َوتَ ْح ِر ُ
َ َ
ير َرقَ َبة ُّم ْؤم َنة فَ َمن ل ْم َيج ْد فَص َي ُ
ان اللّ ُه َعلِيما َح ِكيما. 
َ
ش ْه َرْي ِن ُمتَتَا ِب َع ْي ِن تَ ْوَبة ِّم َن اللّ ِه َو َك َ
حيث أوجب اهلل سبحانه وتعالى الدية لجبر الكسر ،والتخفيف من حجم المصيبة ،التي ألمت
بأهل القتيل.
ولقد أثبت التشريع الجنائي اإلسالمي في الدية وغيرها عالجا فاعال ألمراض النفس البشرية
وتوازنا رهيبا ودقيقا في المجتمع وكيف ال واهلل سبحانه وتعالى هو المشرع.
ير.)2(
ق َو ُه َو اللَّ ِط ُ
قال تعالى :أََال َي ْعلَ ُم َم ْن َخلَ َ
يف ا ْل َخ ِب ُ
ومع أن شريعة اهلل أسمي من أن تقارن بشريعة البشر ،إال أننا في هذه الرسالة نبين العالقة
بين الشرع والعرف من جهة التوافق أو عدمه.
ونبين أن اللجوء إلى المجالس العرفية لحل المشكالت ليس فيه مخالفة لإلسالم وخاصة أن
هنالك قد ار كبي ار من التوافق بين الشريعة والعرف ،والشك أن القضاة العرفيين اليوم إذا علموا أن حكما
عرفيا يخالف الشرع فإنهم يتجنبوه ،ويسيروا مع ما يوافق اإلسالم.
وفي هذا البحث تم التطرق إلى موضوع هام واقعي له صلة وثيقة بما يحدث في مجتمعنا
الفلسطيني عامة والغزي خاصة ،في التعرض إلى أهم القضايا من قضايا القتل واالعتداء على النفس،
والدية في الشريعة والعرف.
ونظ ار إلى األحداث المؤسفة التي وقعت في قطاع غزة ،فقد تشكلت لجنة وطنية لإلصالح في
حالة إنهاء االنقسام على الساحة الفلسطينية ،تنظر في قضايا الدم والديات ،وتتكون من رجال العشائر
وعلماء الدين ذوي االختصاص.
أوال :طبيعة الموضوع:
الموضوع عبارة عن دراسة فقهية مقارنة لموضوع الديات بين التطبيق الشرعي والعرف القبلي،
واذ تقتضي المقارنة عادة قد ار من التماثل بين شيئين بقصد المفاضلة بينهما ،ولكن شريعة اهلل أسمى
من أن تقارن بشريعة البشر ،ومن هنا كان الهدف إظهار ما تحويه الشريعة اإلسالمية الغراء في هذا
الجانب من مبادئ وأسس وقواعد فقهية.

) )1سورة النساء  :آية (.)15

) (2سورة الملك :اآلية (.)14

1

ثانيا :أهمية الموضوع:
 -1إظهار ما تحويه الشريعة اإلسالمية الغراء ،من مراعاة لمصالح العباد الضرورية في حفظ النفس
البشرية.
 -5وجود بعض التجاوزات في تطبيق الدية في العرف القبلي ،وهذا يتطلب معرفتها ،وبالتالي توعية
الناس بأهمية وقف هذه التجاوزات ،التي تصطدم مع الشريعة.
ثالثا :أسباب اختيار الموضوع:
 -1تنبع أهمية الدراسة ،في أنها أول الدراسات المقارنة بين دية النفس في الشريعة والعرف
بمحافظات غزة ،التي لم يسبق تناولها بالبحث والدراسة – فيما اطلعت عليه.
 -5أن الموضوع يبحث في حكم مسألة واقعية بحاجة للبيان.
رابعا :الصعوبات التي واجهت الباحث:
 -1قلة المصادر في القضاء العرفي.
 -5الظروف الصعبة التي يحياها شعبنا من حصار خانق ،ومن صوره نقص الوقود وقطع الكهرباء،
إال أن هذا كان حاف از للباحث على أن يبذل مزيدا من الجهد ،حتى يقدم ما فيه نفعٌ لألمة ،وما
ينفعه يوم الدين بإذن اهلل تعالى.
خامسا :الجهود السابقة:
لم أعثر على كتب أفردت الحديث عن هذا الموضوع أو دراسته دراسة مستفيضة ،وبالطريقة
التي ستأتي في هذا البحث – فيما اطلعت عليه – إال أن هناك بعض الجهود والدراسات ذات الصلة
التي تطرقت لجزئيات من هذا الموضوع ،أو تحدثت عنه بشكل عام منها:
 -1الديات في الفقه اإلسالمي ،الكاتب :عبد العزيز بن عبد اللطيف الدعفس ،رسالة ماجستير
المملكة العربية السعودية.
 -5دية األطراف -دراسة فقهية مقارنة ، -الكاتب :علي بن إبراهيم بن محمد القصير ،رسالة
ماجستير المملكة العربية السعودية.
 -5القضاء العشائري في بئر السبع بين العرف والشرع  -دراسة مقارنة ،-الكاتب :سامي جراد سويلم
المزني ،رسالة ماجستير جامعة الخليل ،وفي هذه الرسالة لم يتطرق بالحديث عن الدية.
سادسا  :منهج البحث:
اتبعت في بحثي هذا المنهجية التالية :
 -1اتبعت المنهج الوصفي اإلستقرائي.
 -5خرجت األحاديث النبوية ،والحكم عليها ما عدا الصحيحين.
 -5عزوت كل معلومة إلى مظانها األصلية ،وان كان لي تدخل بمعناها أقول بتصرف.
 -4كتبت البحث على وفق القواعد اإلمالئية الحديثة ،مع االلتزام بعالمات الترقيم ،وضبط ما يحتاج
إلى الضبط.
 -2فسرت الكلمات الغريبة ،والمصطلحات العلمية الواردة في البحث.
 -1في المسائل الفقهية الخالفية ،أحرر محل النزاع ،وأعرض أقوال الفقهاء ،وبعد ذلك األدلة مبينا
وجه الداللة استنتاجا ،ومناقشتها ما أمكن ،ثم أخلص إلى الراجح منها ومسوغاته.
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 -7في التوثيق اكتفيت بذكر اسم المؤلف ،ثم اسم المرجع ،ورقم الجزء إن وجد ،ورقم الصفحة في
الحاشية ،وباقي المعلومات في قائمة المصادر والمراجع آخر البحث ،وعند تكرار اسم الكتاب
نكتفي بذكره مع رقم الجزء إن وجد ،ورقم الصفحة فقط.
 -1عند ذكر مقابالت مع رجال العرف في الهامش أقصد بهم رجال العرف والقضاء العشائري
المشهورين في قطاع غزة ،ممن عرفوا بسداد الرأي ،وسلطة القرار في حل المشاكل ،فتمت
محاورتهم ومقابالتهم ،وتفريغها حسب موضوع الرسالة ،وقد اعتمدت في معلوماتي العرفية أيضا
على مراجعهم ومصادرهم ،والتي واجهتني صعوبة بالغة في إيجادها وتجمعيها من عدة مكتبات،
ومن رجال العرف أنفسهم ،وممن لهم شغف في هذا الموضوع ،وقد أشار علي أستاذي الدكتور
الفاضل :نعيم المصري حفظه اهلل ،بأن أذكر بعض المراجع ،وال أعتمد كثي ار على المقابالت،
فذكرت المراجع والكتب الخاصة التي تتحدث عن العرف ،وكانت عمادي األكبر بعد اهلل تعالى في
هذا المجال.
ثامنا :خطة الحث:
يشتمل البحث على مقدمة وثالثة فصول ،تعقبها خاتمة على النحو التالي :
أوالً  :المقدمة وفيها نتعرض بالذكر على أهمية النفس البشرية ،وكيف حافظت الشريعة اإلسالمية
عليها باعتبارها من المقاصد الضرورية.
الفصل األول :الدية في الشريعة اإلسالمية وفيه أربعة مباحث:
المبحث األول :معنى الدية ودليل مشروعيتها والحكمة منها ،وفيه ثالثة مطالب:
 المطلب األول :تعريف الدية. المطلب الثاني :دليل مشروعية الدية. المطلب الثالث :الحكمة من مشروعيتها.المبحث الثاني :حاالت وجوب الدية وفيه أربعة مطالب:
 المطلب األول :حقيقة قتل العمد ومذاهب الفقهاء فيه. المطلب الثاني :االنتقال من القصاص إلى الدية ،ومذاهب الفقهاء في المسألة. المطلب الثالث :حقيقة قتل الخطأ واألثر المترتب عليه. المطلب الرابع :حقيقة قتل شبه العمد ومذاهب الفقهاء فيه.المبحث الثالث :من تجب عليه الدية؟ وفيه ثالثة مطالب:
 المطلب األول :تعريف العاقلة ودليل مشروعيتها وأقوال الفقهاء في تعيينها. المطلب الثاني :حاالت تجب فيها الدية على الجاني دون العاقلة. المطلب الثالث :حاالت تجب فيها الدية على العاقلة دون الجاني.المبحث الرابع :مقدار الدية وتغليظها وتخفيفها وفيه خمسة مطالب:
 المطلب األول :أنواع األموال التي تجب فيها الدية. المطلب الثاني :مقدار دية النفس في كل نوع من األموال ،وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك. المطلب الثالث :تغليظ الدية وتخفيفها. المطلب الرابع :وقت وجوب الدية. المطلب الخامس :المنقصات للدية.الفصل الثاني :دية النفس في العرف القبلي ،وفيه خمسة مباحث:
المبحث األول :تعريف العرف القبلي ومشروعيته ،وفيه أربعة مطالب:
 المطلب األول :تعريف العرف.3

 المطلب الثاني :مشروعية العرف ،وأهميته. المطلب الثالث :أنواع العرف وأقسامه. المطلب الرابع :شروط اعتبار العرف.المبحث الثاني :الفرق بين العرف والعادة ،وفيه مطلبان:
 المطلب األول :تعريف العادة وأقسامها. المطلب الثاني :الفرق بين العرف والعادة.المبحث الثالث :دية النفس في العرف القبلي ،وفيه أربعة مطالب:
 المطلب األول :نشأة العرف في فلسطين. المطلب الثاني :عقوبة القاتل عند أهل العرف. المطلب الثالث :الدية في العرف القبلي. المطلب الرابع :مراحل الدية وأنواعها في العرف القبلي.المبحث الرابع :حاالت دفع الدية ومقدارها في العرف القبلي ،وفيه مطلبان:
 المطلب األول :حاالت دفع الدية. المطلب الثاني :مقدار الدية في العرف القبلي.المبحث الخامس :مقارنة الدية في الشريعة والعرف القبلي ،وفيه أربعة مطالب:
 المطلب األول :تكييف الدية وقيمتها بين الشريعة والعرف القبلي. المطلههب الثههاني :القتههل دفاعهها عههن الههنفس ،وقتههل غيههر القاتههل فههي الش هريعة اإلسههالمية و العههرفالقبلي.
 المطلب الثالث :العاقلة ومشاركتها في دفع الدية ،وميعاد وجوب الديهة ،فهي الشهريعة اإلسهالميةوالعرف القبلي.
 المطلب الرابع :دية المرأة والجنين في الشريعة والعرف.الفصل الثالث :العفو والصلح والتقادم في الشريعة والعرف القبلي ،وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األول  :العفو في الشريعة والعرف ،وفيه أربعة مطالب:
 المطلب األول :تعريف العفو ودليل مشروعيته. المطلب الثاني :حكم العفو وشروطه في الشريعة اإلسالمية. المطلب الثالث :القتل بعد العفو وأخذ الدية. المطلب الرابع :تعريف العفو وحكمه في العرف القبلي.المبحث الثاني :الصلح في الشريعة والعرف وفيه أربعة مطالب:
 المطلب األول :تعريف الصلح ودليل مشروعيته. المطلب الثاني :أنواع الصلح ومجاالته. المطلب الثالث :شروط الصلح. المطلب الرابع :تعريف الصلح وحكمه في العرف القبلي. المطلب الخامس :اإلجراءات التي يقوم بها أهل العرف لإلصالح.المبحث الثالث :التقادم في الشريعة والعرف ،وفيه مطلبين:
 المطلب األول :تعريف التقادم. المطلب الثاني :حكم السقوط فيه شرعا وعرفا.خاتمة البحث :و تشمل أهم النتائج والتوصيات.
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الفصل األول
الدية في الشريعة اإلسالمية
وفيه أربعة مباحث:
المبحث األول :معنى الدية ودليل مشروعيتها.
المبحث الثاني :حاالت وجوب الدية ومذاهب الفقهاء فيها.

المبحث الثالث :من تجب عليه الدية؟

المبحث الرابع :مقدار الدية ووقت وجوبها.

المبحث األول

معنى الدية ودليل مشروعيتها
والحكمة منها
وفيه مطلبان:
المطلب األول :تعريف الدية ،وتكييفها.

المطلب الثاني :دليل مشروعية الدية ،والحكمة منها.

المطلب األول
تعريف الدية وتكييفها

أوال :الدية لغة:

"الدية من ودي وهي حق القتيل ،وقد وديته وديا ،الدية واحدة وجمعها ديات ،والهاء عوض
عن الواو ،تقول وديت القتيل أديه دية إذا أعطيته دية ،واتديت أي أخذت ديته ،وفي حديث القسامة:

"فوداه مائة من إبل الصدقة"

()1

أي أعطى ديته (.)2

إذن الدية في اللغة كما عرفها ابن منظور هي حق القتيل.

ثانيا :الدية اصطالحا:

لقد عرفها الفقهاء بتعاريف عدة ،أذكر بعضها:

 عرفها الحنفية" :اسم للمال الذي هو بدل النفس"(.(3
وقال السرخسي" :الدية مال يؤدى في مقابلة تلف ليس بمال وهو النفس ،واألرش بدل ما دون

النفس"(.)4
ويفهم من تعريف الحنفية أن الدية مال يدفع للمجني عليه في مقابلة إزهاق الروح ،مع أن
الروح ال تقدر بثمن  ،ولكن هذا من باب تعويض أهل القتيل عن بعض ما فقدوه.

 وعرفها المالكية" :هي مال يجب بقتل آدمي حر عوضا عن دمه"(.)5
ويفهم من تعريف المالكية أن الدية اسم للمال الواجب بذله ألهل القتيل عوضا ً عن دمه ،فهي
مقتصرة على الجناية على النفس.
وعرفها الشافعية" :هي المال الواجب بالجناية على الحر في النفس ،أو فيما دونها"(.)6
 وعرفها الحنابلة" :هي المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه ،أو وارثه بسبب جناية"(.)7
فتشمل الجناية على النفس وما دونها.

) )1صحيح البخاري :اإلمام محمد بن إسماعيل البخاري ،517/ 4 ،كتاب الديات ،باب القسامة حديث ،1111 :دار الفجر للتراث القاهرة
الطبعة األولى 1451ه5112-م.

) )2لسان العرب :محمد بن مكرم بن على جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى  ،114/12دار صادر بيروت لبنان الطبعة
األولى 5111 - 1451م.

) (3معجم التعريفات :علي بن محمد الجرجاني ص ،15دار الفضيلة.

) (4المبسوط :شمس الدين السرخسي  ، 21/51دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع  ،بيروت لبنان الطبعة الثالثة 1511ه1171-م.
) )5الفواكه الدواني :أحمد بن غنيم النفراوي المالكي  ،572/5المكتبة الثقافية  ،بيروت لبنان.

) )6نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج :محمد بن شهاب الدين الرملي  ، 512/7مطبعة مصطفى الحلبي وأوالده مصر الطبعة األخيرة
1511ه1517-م ؛ شرح روض الطالب من أسنى المطالب :أبو يحيى زكريا األنصاري الشافعي ،47/4المكتبة اإلسالمية لصاحبها
الحاج رياض الشيخ .

) (7كشاف القناع  :منصور بن يونس البهوتي  ، 5/1مطبعة الحكومة السعودية بمكة 1514ه ؛ المبدع في شرح المقنع  :برهان الدين إبراهيم
ابن محمد بن مفلح  ،557/1المكتب اإلسالمي بيروت لبنان الطبعة األولى 1411ه1111-م.
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من خالل التعريفات السابقة للدية يتضح ما يلي:

 -1اتفق الفقهاء على إطالق الدية على المال الذي هو بدل النفس.
 -5لكنهم اختلفوا في إطالقها علي ما دون النفس ،فالبعض أطلق عليها دية ،وهم الشافعية والحنابلة،
والبعض أطلق عليها أرشا ،وهم األحناف والمالكية.

وذلك راجع إلى االختالف في دالالت النصوص ،حيث دلت بعض النصوص أن المال الذي

يؤخذ مقابل األعضاء أو بعضها يعتبر دية ،ومنها:

 -4عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي 
من اعتبط

()1

كتب إلى أهل اليمن وكان في كتابه" :إن

مؤمنا قتال عن بينة ،فانه قود إال أن يرضى أولياء المقتول ،وأن في النفس مائة
()2

من اإلبل ،وفي األنف إذا أوعب

جدعه الدية ،وفي اللسان الدية ،وفي الشفتين الدية ،وفي

البيضتين الدية ،وفي الذكر الدية ،وفي الصلب الدية ،وفي العينين الدية ،وفي الرجل الواحدة
نصف الدية ،وفي المأمومة ثلث الدية ،وفي الجائفة ثلث الدية"(.)3

 -3عن ابن عباس -رضي اهلل عنهما -قال :قال رسول اهلل " :دية األصابع اليدين والرجلين
سواء ،عشر من اإلبل في كل إصبع"). )4

وجه الداللة من الحديثين:
أن النبي  أطلق على المال الذي يؤخذ مقابل جرح األعضاء ،دية.
بينما جاءت نصوص أخرى دلت على اختصاص الدية بالنفس ومنها:

) )1قال السيوطي" :اعتبط يقال :عبطت الناقة إذا ذبحتها من غير مرض ،أي من قتله بال جناية وال جريرة" ،شرح سنن النسائي للسيوطي:
ج 21/1؛ وبمثله قال صديق البخاري في كتابه فتح العالم لشرح بلوغ المرام ،ج ، 511/5دار صادر بيروت  -لبنان ؛ ونقل الصنعاني
عن اإلمام الخطابي قوله" :اعتبط :أي قتله ظلما بال قصاص" ،سبل السالم شرح بلوغ المرام من جمع أدلة األحكام :محمد بن اسماعيل
األمير اليمني الصنعاني  ،ج ،511/5دار الحديث القاهرة ،الطبعة األولى 1451ه5111-م.

) )2أوعب جدعه " :يعني جدع وقطع الماذن كله ،والماذن ما الن منه ،ففيه الدية الكاملة ،وذلك ألنه أتلف شيئأ ليس في البدن منه إال واحد"،
فتح ذي الجالل واإلكرام بشرح بلوغ المرام :محمد بن العثيمين  ، 511/2الرواد والمكتبة اإلسالمية لإلعداد والنشر الطبعة األولى
1457ه5111-م.

) (3سنن النسائي بشرح الحافظ جالل الدين السيوطي وحاشية اإلمام السندي 27/1 :كتاب الديات باب عقل األصابع ،حديث ، 4125 :دار
البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع  ،ومكتب المطبوعات اإلسالمية بحلب الطبعة الثالثة 1414ه1114-م
والحديث صححه ابن حجر ،انظر  :التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير  :ابن حجر العسقالني. 1517/4

) (4تحفة األحوذي بشرح الترمذي :محمد عبد الرحيم المباركفوري  ، 245/4كتاب الديات ،باب ما جاء في دية األصابع حديث ، 1511دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1412ه1112-م ؛ غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود :أبو إسحاق الحويني  ، 14/1دار الكتب
العربية بيروت لبنان 1455ه5115-م ؛ وقال األلباني في سنن الترمذي بتحقيقه :صحيح  ،ص ،551مكتبة المعارف للنشر و التوزيع -
الرياض ،الطبعة األولى.
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ير
ان ِل ُم ْؤ ِم ٍن أَن َي ْقتُ َل ُم ْؤ ِمنا إِالَّ َخطَئاَ ،و َمن قَتَ َل ُم ْؤ ِمنا َخ َ
وما َك َ
طئا فَتَ ْح ِر ُ
 -1قوله تعالىَ  :
ص َّدقُواْ ،فَِإن َك َ ِ
ٍ
َّ
ِ
ير
َهِل ِه إِالَّ أَن َي َّ
سلَّ َم ٌة إِلَى أ ْ
ُّم ْؤ ِم َنة َوِد َي ٌة ُّم َ
ان من قَ ْوٍم َع ُد ٍّو ل ُك ْم َو ُه َو ْم ْؤم ٌن فَتَ ْح ِر ُ
اق فَِدي ٌة ُّمسلَّم ٌة إِلَى أ ْ ِ ِ
ُّم ْؤ ِم َن ٍة ،وِان َك َ ِ
ير َرقَ َب ٍة ُّم ْؤ ِم َنة،
ان من قَ ْوٍم َب ْي َن ُك ْم َوَب ْي َن ُه ْم ِّميثَ ٌ َ
َ
َهله َوتَ ْح ِر ُ
َ َ
()1
َّ ِ ِ
ان اللّ ُه َعلِيما َح ِكيما. 
ام َ
ش ْه َرْي ِن ُمتَتَا ِب َع ْي ِن تَ ْوَبة ِّم َن اللّ ِه َو َك َ
ل ْم َيج ْد فَص َي ُ

َرقَ َب ٍة
َرقَ َب ٍة
فَ َمن

(.)2

 -3وقول النبي " :من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ،إما يودي واما يقاد"

وجه الداللة من اآلية والحديث  :دلت اآلية والحديث على اختصاص الدية بالنفس.
التعريف المختار:
ويظهر لدى الباحث من مجموع األدلة ،أن الدية تطلق على المال الواجب بالجناية على الحر
في النفس وما دونها ،وهو ما يتفق مع دالالت النصوص السابقة ،إذ ال تعارض بينها ،وعليه يترجح

لدى الباحث مذهب الشافعية والحنابلة في تعريف الدية .واهلل اعلم.
تكييف الدية:

" الدية  :هي المال الواجب دفعه إلى المجني عليه أو وليه بسبب جناية ،فهي عقوبة على الجاني

من جهة ،وتعويض للمجني عليه من جهة أخري ،فهي عقوبة وتعويض في آن واحد" ،فهي تشبه
العقوبة وتشبه التعويض ،فهي عقوبة ألنها مقررة جزاء للجريمة ،واذا عفي المجني عليه عنها جاز
تعزير الجاني بعقوبة تعزيرية ،ولو لم تكن عقوبة لتوقف الحكم بها على طلب المجني عليه ولما جاز
العفو عنها أن تحل محلها عقوبة تعزيرية ،وهي تعويض ألنها مال خالص للمجني عليه ،وألنه ال
يجوز الحكم بها إذا تنازل المجني عليه عنها"(.)3

) )4سورة النساء :آية (.)15

) )2صحيح البخاري ،515/4:كتاب الديات ،باب :من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ،حديث رقم.1111 :
قال ابن األثير في شرح غريب الحديث" :قال يقاد القود :قتل القاتل ،أقدت فالنا من فالن :مكنته من قتله" ،جامع األصول في أحاديث
الرسول :محمد بن األثير الجزري  ،112/1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان الطبعة األولى 1417ه1117-م.

) )3قضاء الحدود والقصاص والدية :القاضي حسن أحمد علي الحمادي ،ص ،511-511المجمع الثقافي أبو ظبي  -اإلمارات العربية
المتحدة ،الطبعة الثانية 1111م.
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األلفاظ ذات الصلة :
تعددت األلفاظ الدالة علي ما هو مرادف للدية ،من حيث حملها على معنى التعويض ،ومنها:

 -4األرش:

األرش لغة :من الجراحات ما ليس له قدر معلوم ،وقيل :هو دية الجراحات.

والمأروش :المخدوش ،وأصل األرش :الخدش ،ثم قيل لما يؤخذ دية لها أرش(.)1

األرش اصطالحا:

"المال الواجب في الجناية على مادون النفس ،ويطلق عليه عند البعض الدية"(.)2
 -5حكومة عدل :وهو لفظ مركب من حكومة وعدل.

والحكومة :من حكم ،والحكومة في أرش الجراحات التي ليس فيها دية معلومة(.)3

والعدل :وهو ما قام في النفوس أنه مستقيم ،وهو ضد الجور(.)4
حكومة عدل في االصطالح" :ما يجب فيه أرش غير مقدر"(.)5

 -4العقل:

العقل لغة :الدية ،وقد عقلت القتيل أديت ديته ،وأصلها أن القاتل إذا قتل ،جمع الدية من اإلبل
فعقلها بفناء أولياء المقتول"(.)6

اصطالحا" :هو المال الذي يجب في الجناية على الحر في نفس ،أو فيما دونها"(.)7
 -1الغرة:

الغرة لغة:

الغرة بالضم بياض في جبهة الفرس ،يقال :رجل أغر أي شريف ،وغرة كل شيء أوله وأكرمه،

والغرة :العبد واألمة ،وفي الحديث " :قضى رسول اهلل 

في الجنين بغرة"

()8

) (1لسان العرب .17/1 /:
) (2التعريفات  :ص.17

) )3لسان العرب .111/4 :

) )4المرجع السابق.11/11 :

) (5بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :الكاساني  ،555/7دار الكتب العلمية بيروت لبنان ،الطبعة الثانية 1411ه1111-م.
) )6لسان العرب 555/11 :؛ جامع األصول :ابن األثير .114/1

) )7الموسوعة الفقهية :و ازرة األوقاف والشئون الدينية دولة الكويت ، 511/51مطابع دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع – مصر ،الطبعة
األولى 1412ه1112-م.

) )8مختار الصحاح :محمد عبد القادر الرازي ص  ،151دار الحديث القاهرة – مصر ،الطبعة األولى 5111م؛ والحديث رواه البخاري
 ،551/4كتاب الديات ،باب جنين المرأة ،حديث رقم .1114
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اصطالحا:
ما يجب في الجناية علي الجنين ويطلق عليها دية الجنين ،وهو عبد أو أمة سميت غرة ألنها

أول مقادير الدية ،وأقل ما قدره الشرع في الجنايات(.)1
 -5الضمان:

لغة :االلتزام ،ويتعدى بالتضعيف فيقال :ضمنته المال أي ألزمته إياه(.(2
شرعا :شغل ذمة أخرى بالحق(.)3

ويلزم منه بداهة دفع مثل الشئ في المثليات ،وقيمة الشئ في القيميات ،والفرق بينه وبين

الدية  :أن الضمان يدفع مقابل إتالف األموال ،والدية تدفع مقابل التعدي علي النفوس.
الخالصة :
اختلف الفقهاء في الدية على مذهبين الحنفية والمالكية حيث عرفوا الدية بأنها المال الواجب
دفعه إلى المجني عليه بسبب الجناية على النفس فقط  ،وأما الشافعية والحنابلة فشمل التعريف الجناية

على مادون النفس أيضا.

) (1تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير :ابن حجر العسقالني  ،1554/4مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة – الرياض،
الطبعة األولى 1417ه1117-م؛ الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز :عبد العظيم بدوي ،ص ،412دار ابن رجب للنشر والتوزيع ،
الطبعة الثالثة 1451ه5111-م ؛ العدة شرح العمدة :عبد الرحمن المقدسي ،ص ،222- 224المكتبة التوفيقية القاهرة -مصر؛
شرح روض الطالب من أسنى المطالب  :زكريا األنصاري 11/4

) )2التوقيف على مهمات التعاريف معجم لغوي مصطلحي :محمد عبد الرؤوف المناوي ص ،472دار الفكر المعاصر بيروت لبنان -دار
الفكر سوريا ،الطبعة األولى 1111م .

) (3حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :محمد عرفة الدسوقي  ،551/5مكتبة زهران خلف األزهر ،دار إحياء الكتب العربية.
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المطلب الثاني
دليل مشروعية الدية ،والحكمة منها
ال شك أن الدية جائزة في شرعنا الحكيم ،ولقد ثبتت مشروعيتها من الكتاب والسنة واإلجماع.

أ -القرآن الكريم:

ُّم ْؤ ِم َن ٍة
ُّم ْؤ ِمنَ ٍة

ِ ِ َّ
ِ
 -1قال تعالى :وما َك َ ِ ِ
ير َرقَ َب ٍة
ان ل ُم ْؤم ٍن أَن َي ْقتُ َل ُم ْؤمنا إال َخطَئا َو َمن قَتَ َل ُم ْؤمنا َخطَئا فَتَ ْح ِر ُ
َ
ص َّدقُواْ فَِإن َك َ ِ
َّ
ِ
ير َرقَ َب ٍة
َهلِ ِه إِالَّ أَن َي َّ
سلَّ َم ٌة إِلَى أ ْ
َوِد َي ٌة ُّم َ
ان من قَ ْوٍم َع ُد ٍّو ل ُك ْم َو ُه َو ْم ْؤم ٌن فَتَ ْح ِر ُ
اق فَِدي ٌة ُّمسلَّم ٌة إِلَى أ ْ ِ ِ
وِان َك َ ِ
ير َرقَ َب ٍة ُّم ْؤ ِم َنة فَ َمن لَّ ْم َي ِج ْد
ان من قَ ْوٍم َب ْي َن ُك ْم َوَب ْي َن ُه ْم ِّميثَ ٌ َ
َ
َهله َوتَ ْح ِر ُ
َ َ
()1
ِ
ان اللّ ُه َعلِيما َح ِكيما. 
ام َ
ش ْه َرْي ِن ُمتَتَا ِب َع ْي ِن تَْوَبة ِّم َن اللّ ِه َو َك َ
فَص َي ُ
وجه الداللة :هذه اآلية الكريمة نصت على دفع الدية ألولياء المقتول  ،مما يدل علي مشروعيتها.
ِ
ِ
اص ِفي ا ْلقَ ْتلَى ا ْل ُح ُّر ِبا ْل ُحِّر َوا ْل َع ْب ُد ِبا ْل َع ْب ِد
ُّها الَِّذ َ
آم ُنواْ ُكت َ
 -3قال تعالى" :يأَي َ
ص ُ
ب َعلَ ْي ُك ُم ا ْلق َ
ين َ
ِ
ِ
َخ ِ
واألُنثَى ِباألُنثَى فَم ْن ع ِفي لَ ُه ِم ْن أ ِ
سٍ
يف
يه َ
ان َذلِ َك تَ ْخ ِف ٌ
ش ْي ٌء فَات َِّباعٌ ِبا ْل َم ْع ُروف َوأ ََداء إِلَ ْيه ِبِإ ْح َ
َ
َ ُ َ
((2
اعتَ َدى بع َد َذلِ َك َفلَ ُه ع َذ ِ
يم. 
ِّمن َّرِّب ُك ْم َو َر ْح َم ٌة فَ َم ِن ْ
َ ٌ
َْ
اب أَل ٌ
وجه الداللة :حثت اآلية الكريمة أولياء المقتول على العفو عن الدم إلى الدية أو مجانا ،مما يدل على
مشروعيتها ،وكونها أحيانا أفضل من القصاص.
َخ ِ
قال ابن عباس -رضي اهلل عنهما -في قوله تعالى" :فَم ْن ع ِفي لَ ُه ِم ْن أ ِ
ش ْي ٌء فإتباع
يه َ
َ ُ َ
وف" فالعفو أن يقبل الدية في العمد ،قال " :فَاتِّباعٌ ِبا ْلمعر ِ
ِبا ْلمعر ِ
وف " أن يطلب بمعروف ويؤدي
َ
َ ُْ
َ ُْ

بإحسان"

()3

القرن الكريم لم يحدد قيمة الدية ،وترك ذلك للسنة التي كان
والمالحظ في اآليات السابقة أن آ

الرسول 

يبين عن طريقها األحكام للناس.

) )1سورة النساء :اآلية (.)15

) (2سورة البقرة :اآلية (.)171

) )3فتح الباري شرح صحيح البخاري :ابن حجر العسقالني  ، 541/15كتاب الديات ،باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ،حديث رقم
.1111
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ب -السنة:

روي عن النبي 

أحاديث كثيرة في وجوب الدية ومقدارها ،نورد منها:

 -4قول النبي " :من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ،إما يودي واما يقاد"(.)1
وجه الداللة :إن االختيار في الدية أو القصاص ،دليل على مشروعيتها ،إذ ال يخير الشارع الحكيم
في أمر ممنوع شرعا.
 -5عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي



كتب إلي أهل اليمن" :إن من اعتبط

مؤمنا قتال عن بينة ،فانه قود إال أن يرضى أولياء المقتول ،وأن في النفس مائة من اإلبل

.)2( ".....

وجه الداللة :الحديث صريح في مشروعية الدية ،حيث صرح باسمها ،وبين مقدارها ،وهو مائة من

اإلبل.

 -4وعن عبد اهلل بن عمر -رضي اهلل عنهما-أن رسول اهلل 

قال " :أال إن دية الخطأ شبه العمد

ما كان بالسوط والعصا مائة من اإلبل ،أربعون منها في بطونها أوالدها"(.)3

وجه الداللة :دل الحديث على مشروعية الدية ،حيث بينت قيمة دية القتل شبه العمد مائة من اإلبل
الصحاح –السليمة من العيوب ،منها أربعون عشار.
 -1عن مطرف قال :سمعت الشعبي قال :سمعت أبا جحيفة قال :سألت

عليا

"هل عندكم شيء

مما ليس في القرآن؟ وقال مرة :ما ليس عند الناس؟ فقال :والذي فلق الحبة وب أر النسمة ما

عندنا إال ما في القرآن ،أو فهما يعطى رجل في كتابه ،وما في الصحيفة ،قلت وما في

الصحيفة؟ قال :العقل  ،وفكاك األسير ،وأن ال يقتل مسلم بكافر"(.)4

) )1سبق تخريجه ص ،1هامش.1
) )2سبق تخريجه ص ،1هامش.5

) (3سنن النسائي مع أحكام األلباني :عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي ،والمحقق :محمد ناصر الدين األلباني ،ص ،751كتاب
الديات ،باب كم دية شيه العمد ،حديث رقم ،4711 :وقال عنه :صحيح ،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع –الرياض ،الطبعة األولى.

) (4صحيح البخاري  ، 555/4كتاب الديات ،باب العاقلة ،حديث .1115
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وجه الداللة :دل األثر

على جواز الدية ،حيث بين علي  أن النبي 


عهد إليهم بالعقل ،وهو

من األلفاظ المرادفة للدية.
ج -اإلجماع:

أجمع أهل العلم على مشروعية الدية في الجملة (.)1

الحكمة من مشروعية الدية
شرعت الدية علي األمة اإلسالمية لمقاصد جليلة منها:
 -1إنصافا ألولياء المقتول .
 -5حماية النفوس واألبدان.

 -5تحقيق األمن واالستقرار.
 -4تسكين وتطييب للنفوس الثائرة وتعويض لهم عن بعض ما فقدوه من نفع المقتول.
 -2صيانة للنفس عن اإلهدار والبطالن ،ودفع الفساد.
 -1الزجر والردع والقضاء على الجريمة(.)2

) (1المغني مع الشرح الكبير :موفق الدين محمد عبد اهلل بن أحمد بن قدامة المقدسي ،دار الحديث القاهرة -مصر الطبعة األولى 1452 ،ه-
5114م.

) )2االختيار لتعليل المختار :عبد اهلل الموصلي ،21-21/2دار الكتب العلمية بيروت -لبنان؛ المبسوط 21/55؛ التجريد موسوعة القوانين
الفقهية المقارنة :أحمد القدوري الحنفي 2112/11؛ تفسير القرآن الكريم الشهير بتفسير المنار :محمد رشيد رضا  ،555/2دار المعرفة
للطباعة والنشر والتوزيع بيروت – لبنان.
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المبحث الثاني

حاالت وجوب الدية
وفيه أربعة مطالب:

المطلب األول :حقيقة قتل العمد ،ومذاهب االفقهاء فيه.
المطلب الثاني :االنتقال من القصاص إلى الدية ،واختالف الفقهاء في

المسألة.

المطلب الثالث :حقيقة قتل الخطأ ،واألثر المترتب عليه.

المطلب الرابع :حقيقة قتل شبه العمد ،ومذاهب الفقهاء فيه.

المطلب األول

(*)

حقيقة قتل العمد ،ومذاهب الفقهاء فيه

قسم الفقهاء الجناية على النفس ،إلى أقسام مختلفة من حيث العمد والخطأ وشبه العمد ،وفيما

يلي بيان ذلك:

تعريف قتل العمد:

أ-القتل:

لغة" :مأخوذ من الفعل :قتل قتال أماته ،وأقتله عرضه للقتل ،وقاتله مقاتلة وقتاال :أي محاربة"(.)1

اصطالحا" :هو فعل يحصل به زهوق الروح"(.(2
ب-العمد:

لغة" :عمدت الشيء عمدا أي قصدته ،والعمد ضد الخطأ في القتل وسائر الجنايات والتصرفات"(.)3

اصطالحا " :قصد الشيء واإلستناد إليه"(.)4

واتفق الفقهاء على أن القتل العمد هو أحد أقسام القتل ،واختلفوا في تعريفه على المذاهب التالية:

أوال :مذهب الحنفية :عرفوا اآللة بالسالح ،أو ما أجرى مجرى السالح في تفريق األجزاء ،وعليه عرفوا

القتل العمد" :ما تعمد ضربه بسالح أو ما أجرى مجرى السالح في تفريق األجزاء ،كالمحدد من
الحجر ال الخشب والنار"(.)5

ثانيا :مذهب المالكية :ال اعتبار لهم باآللة ،بل المعتبر تحقق القصد.

وعليه عرفوا قتل العمد" :هو أن يقصد القاتل القتل بالضرب بمحدد ،أو مثقل ،أو بإحراق أو

تغريق ،أو خنق ،أو سم ،أو غير ذلك"

(.)6

(*( الحديث عن القتل وأنواعه لن يكون مفصال  ،ألنه مقدمةٌ للحديث عن الموضوع الرئيسي وهو الدية.
) (1مختار الصحاح :ص.421
) )2التعريفات  :ص.144

) )3لسان العرب .515/5 :

) (4التوقيف على مهمات التعاريف :ص.251

) (5بدائع الصنائع 555/7 :؛ المبسوط.21/55 :

) (6أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام األئمة مالك :أبو بكر بن حس الكشناوي ،دار الكتب العلمية بيروت -لبنان ،الطبعة
األولى1411ه1112-م551 /5 ،؛ القوانين الفقهية :ابن الجزي ،ص ،511دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
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ثالثا :مذهب الشافعية والحنابلة :عرفوا اآللة بأنها ما تقتل غالبا.

وعليه عرفوا قتل العمد" :أن يتعمد ضربه بسالح أو ما أجرى مجرى السالح وقصد قتله"(.)*()1

التعريف المختار:
هو الذي اعتبر فيه القتل عمدا إذا توفر فيه القصد واآللة المستخدمة التي تقتل غالبا ،وهو

مذهب الشافعية والحنابلة ،ألن القصد والنية دليل على العمد ،ونوع اآللة مما يغلب على الظن حصول

الزهوق بها عند استعمالها دليل على العمدية في الفعل.

وال ينبغي التفريق بين هذين الركنين ،واالقتصار على القصد كما عند الحنفية والمالكية بغض
النظر عن اآللة المستخدمة في الفعل ،مع أن القصد ال يمكن اعتباره بنفسه ،فيجب ضبطه بمظنته،

بما يقتل غالبا من اآلالت ،لتيقن حصول العمد به.

واذا ما تحقق قتل العمد ترتبت عليه آثاره وعقوباته ،وهي القصاص أو الدية المغلظة ،إذا عفا

ولي القتيل إلى الدية.

) )1الهداية شرح بداية المبتدي :علي بن أبي بكر المرغيناني ،445/4 ،دار إحياء التراث العربي بيروت -لبنان ،الطبعة األولى 1411ه-
1112م؛ كفاية األخيار في حل غاية اإلختصار :تقي الدين الحصني ،ج ،515-511/5الطبعة الثالثة  ،طبع على نفقة الشئون الدينية
بدولة قطر ،المبدع شرح المقنع 541/1:؛ المغني مع الشرح الكبير.515/11:

(*) جاء في غاية البيان تعريف العمد:

ِ
الغالب
شخصا بما يقتله في

ِ
الضارب
محض قصد
فعمد
ٌ
ٌ
انظر :غاية البيان شرح زبد بن رسالن ،شمس الدين محمد بن أحمد الرملي الشافعي ،مؤسسة الكتب الثقافية بيروت لبنان ،الطبعة الرابعة.
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المطلب الثاني

االنتقال من القصاص إلى الدية ،ومذاهب الفقهاء في المسألة:
اختلف الفقهاء في طبيعة االنتقال من القصاص إلى الدية ،وهل هو حق واجب لولي الدم

دون خيار للقاتل؟ أم أن الدية ال تثبت له إال بالتراضي بين الطرفين؟

المذهب األول :ليس لولي الدم االنتقال من القصاص إلى الدية إال إذا رضي القاتل ،وهذا مذهب
األحناف والمالكية في المشهور عنهم.)1( .

المذهب الثاني :أولياء الدم مخيرون بين القصاص أو الدية ،وال يشترط رضى القاتل ،وهذا مذهب

الشافعية الحنابلة وقول للمالكية.)2( :

أدلة المذهب األول :األحناف والمالكية في المشهور عنهم.
استدل أصحاب المذهب األول بالكتاب والسنة والمعقول:

أوال:الكتاب:

ِ
اص ِفي ا ْلقَ ْتلَى ا ْل ُح ُّر ِبا ْل ُحِّر َوا ْل َع ْب ُد ِبا ْل َع ْب ِد
ص ُ
َعلَ ْي ُك ُم ا ْلق َ
ِ
ِ
سٍ
يف ِّمن
ان َذلِ َك تَ ْخ ِف ٌ
فإتباع ِبا ْل َم ْع ُروف َوأ ََداء إِلَ ْيه ِبِإ ْح َ

ِ
ب
ُّها الَِّذ َ
آم ُنواْ ُكت َ
قوله تعالى :يأَي َ
ين َ
َخ ِ
واألُنثَى ِباألُنثَى فَم ْن ع ِفي لَ ُه ِم ْن أ ِ
ش ْي ٌء
يه َ
َ
َ ُ َ
()3
اعتَ َدى بع َد َذلِ َك َفلَ ُه ع َذ ِ
يم . 
َّرِّب ُك ْم َو َر ْح َم ٌة فَ َم ِن ْ
َ ٌ
َْ
اب أَل ٌ
وجه الداللة:

ِ
ب" دالة على
نصت اآلية على أن موجب القتل العمد العدوان القصاص ال غيره ،وقولهُ " :كت َ
الوجوب ،والقول بإيجاب الدية على وجه التخيير زيادة على النص ،والزيادة توجب النسخ ،وهذا غير

جائز"(.)4

قال الكاساني" :إن القصاص إذا كان عين حقه – أي القتل العمد -كانت الدية بدل حقه،

وليس لصاحب الحق أن يعدل من عين الحق إلى بدله ،من غير رضى من عليه الحق ،كمن عليه

حنطة موصوفة ،فأراد صاحب الحق أن يأخذ منه قيمتها من غير رضاه وليس له ذلك ،كذا هذا"(.)5

) )1المبسوط11/55 :؛ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق :فخر الدين الزيلعي  ،11/2دار الكتاب اإلسالمي – مصر ،الطبعة الثانية ا؛ مواهب
الجليل :محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب  ،512/1دار الكتب العلمية بيروت -لبنان ،الطبعة األولى 1411ه-
1112م.

) (2بداية المجتهد ونهاية المقتصد :محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  ،517/5دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ اإلسالمي بيروت -
لبنان الطبعة األولى1411ه1111-م ،أحكام القرآن571/1 :؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج514/7 :؛ المغني مع الشرح الكبير:
422 -424/11؛ المبدع شرح المقنع . 517/1:

) )3سورة البقرة :اآلية (.)171

) )4أحكام القرآن :أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي  ،151/1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان.
) )5بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.541 /7 :
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شيء فإتباعٌ ِبا ْلمعر ِ
ِ ِ ِ
ِ
وف" أي ترك له دمه ورضي بالدية ،وليس
وقوله" :فَ َم ْن ُعف َي لَ ُه م ْن أَخيه َ ْ ٌ
َ ُْ
لولي الدم أن يعفو إال برضى القاتل"(.)1
ثانيا :السنة النبوية:

 -1عن أنس بن النضر  أن رسول اهلل 
وجه الداللة:

"أخبر النبي 

قال " :كتاب اهلل القصاص"(.)2

أن الذي في كتاب اهلل القصاص دون المال ،فال يجوز إثبات المال مع القصاص"(.)3

 -5عن ابن عباس رضي اهلل عنهما يرفعه قال " :من قتل في عمية ،أو رمية بحجر ،أو سوط أو

عصا ،فعقله عقل الخطأ ،ومن قتل عمدا فهو قود ،ومن حال بينه وبين فعله ،فعليه لعنة اهلل
والمالئكة والناس أجمعين ،وال يقبل اهلل منه صرفا وال عدال"(.)4

شرح الحديث:

"العمية أن يضرب اإلنسان ما ال يقصد به القتل ،كحجر صغير وعصا خفيفة ،فأفضى إلى

القتل من التعمية ،وهو التلبيس ،والقتل بمثل ذلك تسمية الفقهاء شبه العمد ،فعقله أي ديته عقل الخطأ
لعدم االحتياط ،ووجود التقصير* ،ومن قتل عمدا فهو قود ،ومن حال بينه أي القاتل وبينه ،أي بين
القود بمنع أولياء المقتول عن قتله  ،فعليه لعنة اهلل"(.)5

وجه الداللة:

دل الحديث على أن موجب قتل العمد القصاص عينا ،وال يجوز االنتقال إلى غيره.

) )1الجامع ألحكام القرآن :محمد بن أحمد األنصاري القرطبي  ،141/1دار الحديث القاهرة مصر الطبعة األولى 1455ه5115-م،

) )2سنن النسائي :عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي ،وتحقيق :محمد ناصر الدين األلباني ص ،751كتاب الديات :باب القصاص
من الثنية :حديث رقم ،4727:وقال األلباني :صحيح.

) (3أحكام القرآن151/1 :؛ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :علي القاري  ،51/7دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع للطباعة بيروت –
لبنان ،الطبعة األولى 1415ه1115-م.

) )4سنن النسائي بشرح السيوطي والسندي ،41/ 1 :كتاب الديات ،باب كم دية شبه العمد ،حديث رقم 4711؛ نصب الراية في تخريج
أحاديث الهداية :محمد عبد اهلل الزيلعي ،كتاب الجنايات  ،71/2دار الكتب العلمية بيروت  -لبنان ؛ قال االلباني :صحيح  ،سنن النسائي
ص.751
* وال نسلم بقول السيوطي والسندي بأن دية شبه العمد مثل الخطأ لإلختالف فيهما فدية الخطأ مخففة ،وشبه العمد مغلظة ،ولكن لعل المقصود
من كالم األئمة هو كون شبه العمد مثل الخطأ في عدم قصد القتل.

) (5سنن النسائي بشرح السيوطي والسندي41-51/ 1 :؛ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .51-57/7:
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ثالثا :المعقول:
"القصاص من حيث الصورة قتل بإزاء قتل ،وازهاق حياة بإزهاق حياة ،ومن حيث المعنى

فالمقصود بالقتل ليس إال االنتقام ،والثاني في معنى االنتقام كاألول ،وبهذا سمي قصاص ،ثم المثل
واجب بطريق الجبر ،وال يجعل جبران الحياة بالمال  ،وانما جبران الحياة بحياة مثلها  ،وذلك في

القصاص"(.)1

أدلة المذهب الثاني :القائلين بأن الولي مخير بين القصاص أو الدية  ،ولم يشترطوا رضى القاتل.
استدل أصحاب المذهب الثاني بالكتاب والسنة والمعقول:

أوال الكتاب :

ِ
ب
ُّها الَِّذ َ
آم ُنواْ ُكت َ
قوله تعالى :يأَي َ
ين َ
َخ ِ
واألُنثَى ِباألُنثَى فَم ْن ع ِفي لَ ُه ِم ْن أ ِ
ش ْي ٌء
يه َ
َ
َ ُ َ
()2
اعتَ َدى بع َد َذلِ َك َفلَ ُه ع َذ ِ
يم. 
َّرِّب ُك ْم َو َر ْح َم ٌة فَ َم ِن ْ
َ ٌ
َْ
اب أَل ٌ
َعلَ ْي ُك ُم
فَاتَِّباعٌ

ِ
اص ِفي ا ْلقَ ْتلَى ا ْل ُح ُّر ِبا ْل ُحِّر َوا ْل َع ْب ُد ِبا ْل َع ْب ِد
ص ُ
ا ْلق َ
ِ
ِ
سٍ
يف ِّمن
ان َذلِ َك تَ ْخ ِف ٌ
ِبا ْل َم ْع ُروف َوأ ََداء إِلَ ْيه ِبِإ ْح َ

شيء فَاتِّباعٌ ِبا ْلمعرو ِ
ِ ِ ِ
ِ
ف َوأ ََداء إِلَ ْي ِه
وجه الداللة :اآلية تخاطب المجني عليه" فَ َم ْن ُعف َي لَ ُه م ْن أَخيه َ ْ ٌ َ
َ ُْ
سٍ
ان" في التخيير بين القصاص والدية ،بغض النظر عن رضى الجاني(.)3
ِبِإ ْح َ
ثانيا السنة :

 -4عن أبي شريح الخزاعي أن رسول اهلل 

ثالث :أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية"(.)4

قال" :من أصيب بدم أو خبل

(*)

فهو بالخيار بين إحدى

وجه الداللة:
دل الحديث صراحة بأن الخيار للولي بين القصاص والدية  ،وللولي حق العدول عن المال

من غير رضى الجاني(.)5
) (1المبسوط.15/55 :

( )5سورة البقرة :اآلية (.)171
( )5فتح الباري .511/15 :

(*( الخبل :قطع األعضاء كاليد والرجل ونحو ذلك ،يقال لنا في بني فالن دماء وخبول :يريد بالخبول "قطع األيدي واألرجل " ،جامع األصول
في أحاديث الرسول :ابن األثير.115/1

) )4عون المعبود شرح سنن أبي داود :محمد شمس الحق العظيم آبادي مع تعليقات شمس الدين بن قيم الجوزية  ،111/15كتاب الديات ،
باب :ال يؤخذ الرجل بجريرة غيره ،حديث رقم ، 4417 :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت -لبنان1452 ،ه1112-م ،؛ سنن
ابن ماجه مع أحكام األلباني ص ،441مكتبة المعارف للنشر والتوزيع  -الرياض ،الطبعة األولى السنة بدون  ،كتاب الديات ،باب من قتل
له قتيل ،وقال عنه ضعيف.

) (5نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج.514 /7 :
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 -5عن أبي هريرة



يقاد"(.)1

أن النبي



قال" :من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ،إما يودي واما

وجه الداللة:
الحديث واضح الداللة على تخيير ولي الدم بين القصاص أو الدية .
ثالثا :المعقول:
إن اهلل تبارك وتعالى وسع على أمة اإلسالم  ،فخيرها بين القصاص والدية  ،واذا ما عدل ولي

الدم إلى الدية  ،فال اعتبار برضى القاتل أو عدمه  ،ألنه معاقب(.)2
الراجح :

األدلة التي استند إليها أصحاب المذهب األول :األحناف والمالكية في األظهر ،أنه ليس لولي
الدم االنتقال من القصاص إلى الدية إال إذا رضي القاتل أدلة عامة  ،وليس فيها ما يدل على

االقتصار على القصاص وحده  ،علما بأنه قد وردت أحاديث أخرى استدل بها الشافعية والحنابلة وقول

للمالكية ،تبين أن أولياء الدم مخيرون بين القصاص أو الدية.

قال ابن رشد معلقا على حديث "كتاب اهلل القصاص" قال" :هذا الحديث متفق على صحته

ولكنه ضعيف الداللة في أنه ليس له إال القصاص  ،بخالف ما استدل به الحنفية والمالكية ،من

حديث رسول اهلل " :من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ،فإما أن يأخذ الدية أو أن يعفو"(.)3

فهو حديث متفق على صحته بأنه له الخيار والجمع بينهما  -أي الحديثين – ما أمكن إذا

رفع دليل الخطاب من ذلك  ،فإن كان الجمع واجب  ،فالمصير إلى الحديث الثاني واجب"(.)4

وعليه يترجح لدى الباحث :ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة وقول للمالكية  ،وهو ما أفادته النصوص
السابقة في مخاطبة ولي القتيل ،وهذا الرأي متوافق مع مقاصد اإلسالم وسماحته.

) )1سبق تخريجه ص  ،1هامش.1

) (2أحكام القرآن.571/5 :

) )3تحفة األحوذي شرح سنن الترمذي :محمد بن عبداهلل بن محمد المعافرى المالكي األحوذي ،كتاب الديات ،باب :ما جاء في حكم ولي القتيل
في القصاص والعفو ،حديث رقم ،1412 :قال األلباني :صحيح  ،انظر سنن الترمذي مع أحكام األلباني ص ، 551مكتبة المعارف
للنشر والتوزيع  -الرياض ،الطبعة األولى.

) )4بداية المجتهد.457/5 :
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المطلب الثالث
أوال  :تعريف قتل الخطأ :

حقيقة قتل الخطأ ،واألثر المترتب عليه

 -4الخطأ في اللغة :

ِ
طء الذنب  ،والمخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره  ،والخاطئ
"الخطأ :ضد الصواب والخ ُ
من تعمد ما ال ينبغي"( .)1أي قصد شيئا وأصاب آخر.
قال المناوي" :الخطأ  :الزلل عن الحق من غير تعمد  ،أو ود أن ال يخطأ"(.)2

 -3الخطأ في االصطالح :
عرف الفقهاء الخطأ بتعاريف متطابقة ملخصها" :وقوع الشيء من غير إرادة فاعله  ،فالفاعل ال

يأتي الفعل عن قصد وال يريده ،فالقتل الخطأ يكون خطأ في القصد،كأن يرمي شخصا يظنه صيدا فإذا

هو آدمي ،وخطأ في الفعل :كأن يرمي غرضا فيصيب أدميا فيقتله"(.)3
قال ابن عابدين :

ٍ
شخص إن أصاب خالفه
وقاصد
ُ

ذر (.)4
فذا خطأٌ والقتل فيه ّ
مع ُ

وقد اتفق الفقهاء علي هذا القسم من القتل.

()5

قال ابن المنذر" :وأجمعوا على أن القتل الخطأ أن يريد رمي الشيء فيصيب غيره"
) )1مختار الصحاح :ص.111

) )2التوقيف على مهمات التعاريف :ص.511

) )3تبيين الحقائق شرح كنوز الدقائق :الزيلعي 111/2؛ رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين :محمد بن عمر بن عبد
العزيز عابدين  ،151/11دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي  ،بيروت -لبنان ،الطبعة األولى 1411ه1111-م؛ بدائع
الصنائع في ترتيب الشرائع554/7 :؛ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل :الحطاب 541/1؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين :يحيى بن
شرف النووي  ،155 /1المكتب اإلسالمي بيروت – لبنان ،الطبعة الثانية 1412ه1112-م؛ نهاية المحتاج541 /7 :؛ كفاية األخيار:
17/5؛ اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع :محمد الشربيني الخطيب ص ،414دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت – لبنان ،الطبعة
األولى 1451ه1451-ه5111-م؛ المبدع521/1 :؛ الروض المربع بشرح زاد المستقنع :منصور بن يونس البهوتي ص ،411دار
إحياء التراث العربي بيروت – لبنان ،الطبعة األولى ؛ منار السبيل في شرح الدليل على مذهب اإلمام المبجل أحمد بن حنبل :إبراهيم بن
محمد بن سالم ضويان  ،511/5المكتب اإلسالمي بيروت -دمشق ،الطبعة السادسة 1414ه1114-م؛ الجامع ألحكام فقه السنة :محمد
ابن صالح العثيمين  ،151/4دار الغد الجديد القاهرة ،المنصورة ،الطبعة األولى 1457ه5111-م.

) (4رد المحتار على الدر المختار.151/11 :

) )5اإلجماع :محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ص ،114طبع على نفقة أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني.
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ثانيا :دليله من الكتاب واألثر:

 -4الكتاب:

ِ ِ َّ
ِ
قال تعالى :وما َك َ ِ ِ
ير َرقَ َب ٍة
ان ل ُم ْؤم ٍن أَن َي ْقتُ َل ُم ْؤمنا إال َخطَئا َو َمن قَتَ َل ُم ْؤمنا َخطَئا فَتَ ْح ِر ُ
َ
ص َّدقُواْ فَِإن َك َ ِ
ٍ
َّ
ِ
ير َرقَ َب ٍة
َهلِ ِه إِالَّ أَن َي َّ
سلَّ َم ٌة إِلَى أ ْ
ُّم ْؤ ِم َنة َوِد َي ٌة ُّم َ
ان من قَ ْوٍم َع ُد ٍّو ل ُك ْم َو ُه َو ْم ْؤم ٌن فَتَ ْح ِر ُ
اق فَِدي ٌة ُّمسلَّم ٌة إِلَى أ ْ ِ ِ
ُّم ْؤ ِم َن ٍة وِان َك َ ِ
ير َرقَ َب ٍة ُّم ْؤ ِم َنة فَ َمن لَّ ْم َي ِج ْد
ان من قَ ْوٍم َب ْي َن ُك ْم َوَب ْي َن ُه ْم ِّميثَ ٌ َ
َ
َهله َوتَ ْح ِر ُ
َ َ
()1
ِ
ان اللّ ُه َعِليما َح ِكيما. 
ام َ
ش ْه َرْي ِن ُمتَتَا ِب َع ْي ِن تَْوَبة ِّم َن اللّ ِه َو َك َ
فَص َي ُ
وجه الداللة:
"أوجب اهلل تعالى الدية في قتل الخطأ جب ار  ،كما أوجب القصاص في قتل العمد زج ار  ،وجعل

الدية علي العاقلة رفقا  ،وهذا يدل علي أن قاتل الخطأ لم يكتسب إثما وال محرما"(.)2
 -5األثر :

عن محمود بن لبيد قال " :اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة يوم أحد ،
أن يديه ،فتصدق حذيفة بديته على المسلمين"(.)3

فقتلوه وال يعرفونه  ،فأ ارد رسول اهلل 
وجه الداللة  :أن النبي  أوجب الدية على الصحابة الذين قتلوا والد حذيفة خطأ.
ثالثا :ما يترتب على قتل الخطأ :

في حالة تحقق القتل الخطأ تترتب عليه آثاره ،وهي الكفارة والدية المخففة على العاقلة

باالتفاق(.)4

قال البغدادي " :أما الخطأ المحض فالواجب به دية بال خالف"(.)5
قال ابن المنذر" :وأجمعوا على أن على القاتل خطأ كفارة ودية تحملها العاقلة"(.)6

) )1سورة النساء :اآلية (.)15

) (2أحكام القرآن :ابن العربي المالكي  ،174/1دار الفكر العربي بيروت لبنان.

) )3مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :نور الدين علي بن سليمان الهيتمي ،555/1كتاب الديات ،باب قتل العمد والخطأ ،حديث رقم ،11755 :قال:
وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس ثقة ،وبقية رجاله رجال الصحيح ،دار الكتب العلمية بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 1455ه5111-م.

) )4الموسوعة الفقهية الكويتية.551/55 :

) )5تحفة الفقهاء :عالء الدين السمرقندي  ،115/5دار الكتب العلمية بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 1412ه1114-م؛ االختيار لتعليل
المختار  :عبد اهلل الموصلي  .52/2المعونة على مذهب عالم المدينة اإلمام مالك بن أنس :القاضي عبد الوهاب البغدادي ،1517/5
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 1411ه1111-م

) )6اإلجماع :ص151-151التفريع :عبد اهلل بن الحسين بن الجالب البصري  ،515/5داغ دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األولى 1411ه-
1117م .؛ االختيار لتعليل المختار52/2 :؛ الروضة الندية شرح الدرر البهية،445/5 :
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قال عبد الغني الميداني" :الكفارة الواجبة في شبه العمد والخطأ عتق رقبة مؤمنة  ،لقوله
ِ
ٍ ِ ٍ
ش ْه َرْي ِن ُمتَتَا ِب َع ْي ِن" بهذا ورد النص  ،وال
ام َ
تعالى" :فَتَ ْح ِر ُ
ير َرقَ َبة ُّم ْؤم َنة" فإن لم يجد ما يعتقه "فَص َي ُ
يجزئ فيها اإلطعام  ،ألنه لم يرد به نص  ،واثبات اإلبدال بالرأي ال يجوز"(.)1
وقد نقل ابن حزم اإلجماع على أن القاتل خطأ عليه الكفارة (.)2

رابعا :السبب في تحمل القاتل الكفارة:
 -1احترام النفس الذاهبة.
 -5لكون القاتل ال يخلو من تفريطه.

 -5لئال يخلو القاتل من تحمل شيء ،حيث لم يحمل من الدية (.)3
"فالدية على العاقلة  ،ألنها إذا وجبت الدية عليها في شبه العمد فألن تجب في الخطأ بطريق

األولى  ،وألن الخطأ يكثر ،فلو وجبت الدية على القاتل ألجحف به" (.)4

فوجبت على العاقلة تخفيفا على القاتل  ،نظ ار له لوقوعه فيه ال عن قصد(.)5

قال الكاساني  ":التحرير أو الصوم في الخطأ ،إنما وجب شك ار للنعمة حيث سلم له أعز

األشياء إليه في الدنيا وهو الحياة مع جواز المؤاخذة بالقصاص ،وكذا ارتفع عنه المؤاخذة في اآلخرة

مع جواز المؤاخذة"

()6

.

السرج المدينة
ا
) )1اللباب شرح الكتاب :عبد الغني الغنيمي الميداني الدمشقي  ،452/4دار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع و دار
المنورة ،الطبعة األولى 1541ه5111-م؛ الجامع ألحكام الفقه.155 /4 ::

) (2مراتب اإلجماع :محمد بن علي بن حزم ص ،141دار الكتب العلمية بيروت – لبنان ،الطبعة الثانية .

) )3الملخص الفقهي :صالح بن فوزان بن عبد اهلل آل فوزان ، 411/5دار اإليمان للطبع والنشر والتوزيع اإلسكندرية  -القاهرة ،الطبعة الثانية
1455ه5115-م.

) (4المهذب في فقه مذهب اإلمام الشافعي :ابراهيم بن علي الشيرازي  ،517/5دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت – لبنان ،الطبعة
بدون 1411ه1111-م؛ المبدع شرح المقنع.521/1 :

) (5بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.521/ 7 :
) (6المرجع السابق.
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المطلب الرابع
حقيقة قتل شبه العمد  ،ومذاهب الفقهاء فيه
أوال  :تعريف قتل شبه العمد:
أ -الشبه لغةِ :شبهٌ و َشبهٌ لغتان ،يقال :هذا شبهه أي شبيهه ،والمتشابهات المتماثالت والتشبيه
التمثيل(.)1

ب -الشبه في االصطالح :نفس المعنى اللغوي أي الشبيه والمثيل(.)2
تعريف قتل شبه العمد في االصطالح :

أ -الحنفية " :أن يقصد القاتل الضرب والعدوان بما ليس بسالح ،وال ما أجرى مجرى السالح،
كالعصا والسوط أو الحجر أو اليد"(.)3

ب -الشافعية والحنابلة" :أن يقصد القاتل الضرب والعدوان ،بما ال يقتل غالبا ،كضربه بسوط أو
عصا ضربة خفيفة ،أو بحجر صغير ،ولم يوال به الضرب"(.)4

ويظهر من التعريفين السابقين  :أنه البد لهذا النوع من القتل أن يتوفر فيه شرطان:

الشرط األول  :قصد العدوان والضرب.

الشرط الثاني  :استعمال آلة ال تقتل غالبا.

واذا ما تحقق شبه العمد ترتب عليه أثره وعقوبته ،وهي وجوب الدية المغلظة على العاقلة .

ثانيا :سبب تسميته شبه العمد:

أنه متردد بين العمد والخطأ ،ألن فيه معنى العمد باعتبار قصد الفاعل في الضرب ،ومعنى

الخطأ باعتبار عدم قصده إلى القتل ،وذلك باستخدامه آلة ال تقتل غالبا.

فلو ضرب الجاني المجني عليه بحجر صغير غير قاتل ،فأدى هذا إلى موت المجني عليه،

فالجريمة شبه عمد بالرغم من توفر صفة العمد فيها ،ولكن استعمال الوسيلة التي ال تقتل غالبا ،دليل

على عدم القصد في إزهاق الروح(.)5

) (1مختار الصحاح :ص171؛ القاموس العربي الوسيط األسيل :ص ، 515دار الراتب الجامعية بيروت – لبنان ،الطبعة بدون السنة
5111م.

) )2الموسوعة الفقهية الكويتية.554/51 :

) )3بدائع الصنائع555/ :؛ المبسوط .12-14/55

) (4كفاية األخيار511/5:؛ منار السبيل.511/5 :

) (5تبيين الحقائق  ،111/2 :الديباج في توضيح المنهاج .511/5 :
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ثالثا :مذاهب الفقهاء في قتل شبه العمد :
اتفق الفقهاء على تقسيم القتل إلى عمد وخطأ؛ واختلفوا في هل بينهما وسط أم ال؟

وهو الذي يسمونه شبه العمد على مذهبين:

المذهب األول :القتل شبه العمد معتبر شرعا ،وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وقول للمالكية(.)1
المذهب الثاني :القتل شبه العمد ال أصل له ،وغير معتبر شرعا ،وهو مذهب المالكية(.)2
والمشهور عن مالك أنه ينفي وجود هذا النوع من القتل ،إال في حالة قتل األب البنه.
"قال سحنون :قلت البن القاسم :هل كان يعرف مالك شبه العمد في الجراحات أو في قتل النفس؟
قال :قال مالك :شبه العمد باطل ،وانما هو عمد أو خطأ ،وال أعرف شبه العمد .قلت :ففي أي شيء
يرى مالك الدية مغلظة؟ قال :قال مالك :في مثل ما صنع المدلجي بابنه فقط ،ال يراه إال في الوالد في

ولده إذا قتله فحذفه بحديدة أو بغير ذلك مما لو كان غير الوالد فعل ذلك به قتل به ،فإن الوالد يد أر
عنه ذلك القود ،وتغلظ عليه الدية ).(3

أدلة الجمهور :السنة واجماع الصحابة:

أوال :السنة:

-1عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل

عنهما أن النبي 

قال في خطبته يوم فتح مكة" :أال ان قتيل

خطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا والحجر ،مائة من اإلبل ،أربعون منها في بطونها أوالدها"(.)4
وجه الداللة  :دل الحديث صراحة على اثبات شبه العمد.

) (1تبيين الحقائق ،111/2 :رد المحتار على الدر المختار157/11 :؛  ،والمالكية قال به  :ابن حبيب وابن شهاب وربيعة وأبي الزناد ،
ورواية للعراقيين عن مالك؛ الموسوعة الفقهية الكويتية554/55 :؛ المنتقى شرح موطأ مالك :سليمان بن أيوب الباجي  ،11/1دار الكتب
العلمية بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 1451ه1111-م ،المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من األحكام الشرعيات
والتحصيالت المحكمات ألمهات مسائلها المشكالت :أبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي  ،511/5دار الغرب اإلسالمي داغ
بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 1411ه1111-م ،نهاية الزين في إرشاد المبتدئين :محمد بن عمر بن علي الجاوي التاودي ص،511
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت – لبنان ،السنة 1112؛ كفاية األخيار511/5 :؛ المغني مع الشرح الكبير511/11 :؛ المبدع
في شرح المقنع.541 /1 :

) )2المقدمات الممهدات.517/ 5 :اللمع في الفقه على مذهب اإلمام مالك :أبي إسحاق إبراهيم بن أبي زكريا يحيى التلمساني ص ،121دار
ابن حزم ،الطبعة األولى 1451ه5111-م؛ البهجة في شرح التحفة :أبي الحسن علي بن عبد السالم التسولي المالكي  ،252/5دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 1411ه1111-م؛

) )3المدونة الكبرى إلمام دار الهجرة اإلمام مالك بن انس األصبحي :سحنون بن سعيد التنوخي  ،221/4دار صادر بيروت – لبنان ،الطبعة
األولى 1452ه5112-م؛ بداية المجتهد :ابن رشد ج.455 /5

) (4سنن ابن ماجه مع أحكام األلباني  :محمد بن يزيد القزويني ،المحقق األلباني ص ،447كتاب الديات ،باب :دية شبه العمد مغلظة ،حديث
رقم ،5157 :وقال عنه األلباني  :حسن.
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-5وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي



قال" :عقل شبه العمد مغلظ ،مثل عقل

العمد ،وال يقتل صاحبه ،وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس ،فيكون دم في عميا ،في غير ضغينة،
وال حمل سالح "(.)1

وجه الداللة  :دل الحديث بما ال يدعو للشك إلى اعتبار قتل شبه العمد ،حيث سماه

النبي

بهذا

اإلسم ،بل وحدد له عقوبة ،وهي الدية المغلظة.
ثانيا :إجماع الصحابة:

وردت آثار كثيرة عن الصحابة 

تثبت شبه العمد ،وممن روي عنه في هذا الباب  :عمر

ابن الخطاب ،وعلي بن أبي طالب ،وزيد بن ثابت ،وعبد اهلل بن مسعود ،وعبد اهلل بن عمرو بن
العاص وغيرهم ،وال يعرف لهم مخالف من الصحابة فصار إجماعا(.)2

فتوافر مثل هذا العدد من أجالء الصحابة -رضي اهلل عنهم -دليل جازم على اعتبار قتل شبه

العمد ،وأنه توفر لهم سماعا عنه من النبي 

فقالوا به ،ومثل هذه األمور توقيفية ،ال تقال بمجرد

الرأي واإلجتهاد فوجب المصير إليها .
أدلة المالكية :القرآن الكريم واألثر:

أوال :القرآن الكريم:

ِ
ِ
ِ ِ
َع َّد
 -4قوله تعالىَ  :و َم ْن َي ْقتُ ْل ُم ْؤ ِمنا ُمتَ َع ِّمدا فَ َج َز ُ
ب اللَّ ُه َعلَ ْيه َولَ َع َن ُه َوأ َ
يها َو َغض َ
اؤهُ َج َه َّن ُم َخالدا ف َ
لَه ع َذابا َع ِظيما.)3(
ير َرقَ َب ٍة
طئا َو َمن قَتَ َل ُم ْؤ ِمنا َخ َ
ان لِ ُم ْؤ ِم ٍن أَن َي ْقتُ َل ُم ْؤ ِمنا إِالَّ َخ َ
وما َك َ
طئا فَتَ ْح ِر ُ
 -5وقوله تعالىَ  :
ص َّدقُواْ فَِإن َك َ ِ
ٍ
َّ
ِ
ير َرقَ َب ٍة
َهِل ِه إِالَّ أَن َي َّ
سلَّ َم ٌة إِلَى أ ْ
ُّم ْؤ ِم َنة َوِد َي ٌة ُّم َ
ان من قَ ْوٍم َع ُد ٍّو ل ُك ْم َو ُه َو ْم ْؤم ٌن فَتَ ْح ِر ُ
اق فَِدي ٌة ُّمسلَّم ٌة إِلَى أ ْ ِ ِ
ُّم ْؤ ِم َن ٍة وِان َك َ ِ
ير َرقَ َب ٍة ُّم ْؤ ِم َنة فَ َمن لَّ ْم
ان من قَ ْوٍم َب ْي َن ُك ْم َوَب ْي َن ُه ْم ِّميثَ ٌ َ
َ
َهله َوتَ ْح ِر ُ
َ َ
()4
ِ ِ
ان اللّ ُه َعلِيما َح ِكيما 
ام َ
ش ْه َرْي ِن ُمتَتَا ِب َع ْي ِن تَ ْوَبة ِّم َن اللّ ِه َو َك َ
َيج ْد فَص َي ُ
وجه الداللة  :القرآن الكريم لم ينص في غير القتل العمد إال على القتل الخطأ ،ولم يجعل قسما ثالثا؛
فدل هذا على بطالن هذا النوع وفساده(.)5

) (1سنن أبي داود مع أحكام األلباني :سليمان بن األشعث السجستاني ص ،114المحقق األلباني  ،كتاب الديات ،باب :في الخطأ شبه العمد،
حديث رقم4212:؛ قال عنه األلباني  :حسن.

) )2اإليصال في المحلى باآلثار المحلى :علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم ج ،514/7دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت – لبنان،
1451ه5111-م؛ المغني مع الشرح الكبير.515/11 :

) (3سورة النساء :اآلية (.)15

) )4سورة النساء  :اآلية (.)15

) (5شرح مشكل اآلثار :أحمد بن محمد الطحاوي  ،471/15مؤسسة الرسالة بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 1412ه1114-م؛ المنتقى شرح
موطأ مالك.11/1 :
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قال عبد الوهاب البغدادي من علماء المالكية" :فذكر الخطأ والعمد المحضين ولم يذكر ثالثا،

وألن العمد معنى معقول ،وهو قصد الفاعل إلى الفعل ،والخطأ معنى معقول وهو ما يكون من غير

قصد ووجه الفعل الواحد بالوصفين يمتنع  ،فلم يجز إثباته"(.)1
ثانيا :األثر:

وذلك في استدالل مالك رحمه اهلل بأن شبه العمد ال يكون إال في قتل الوالد لولده.

عن ابن جريج عن عبد الكريم":أن قتادة المدلجي كانت له جارية ،فجاءت برجلين فبلغا ،ثم

تزوجا ،فقالت امرأته :ال أرضى حتى تأمرها بسرح الغنم فأمرها ،فقال ابنها :نحن نكفي ما كلفت أمنا

فلم تسرح أمهما ،فأمرها الثانية فلم تفعل ،وسرح ابنها فغضب ،وأخذ السيف ،وأصاب ساق ابنه

فنزف فمات ،فجاء سراقة عمر بن الخطاب في ذلك ،فقال :وافني بقديد بعشرين ومائة بعير ،فإني

نازل عليكم فأخذ أربعين خلفه ،ثنية إلى بازل عامها ،وثالثين جذعه وثالثين حقه ،ثم قال ألخيه:
هي لك وليس ألبيك منها شيء ،وذكروا أنهم عذروا قتادة عند عمر ،فقالوا :لم يتعمده إنما أراد

الحدب فأخطأته  ،فغلظ عمر ديته فجعلها شبه العمد"(.)2

وجه الداللة  :استدل مالك -رحمه اهلل  -بقضاء عمر 

في هذه الحادثة قتل المدلجي البنه؛

فإنه جعلها شبه عمد ،ألنه ال يتصور العمدية في قتل الوالد البنه.
الراجح:
قول المالكية بأن شبه العمد لم يثبت في القرآن الكريم ،ولكنه ثبت بالسنة ،والعمد والخطأ ثبتا

في الكتاب ،والسنة شارحة للقرآن مبينة له ،وليس القول به خروجا عن مقتضى النص القرآني ،ألنه قد

قال به كبار الصحابة الذين هم أعلم الناس بتأويل القرآن ،وبهذا القول تجتمع األدلة من الكتاب
والسنة ،واالقتصار على الكتاب يلزم منه التعارض  ،والتوفيق حاصل في بيان السنة لهذا القسم ،وهذا

كثير شاع في الشريعة

اإلسالمية.

إن ما ذهب إليه جمهور العلماء في اعتبار شبه العمد هو الراجح ،وما تؤيده السنة التي ذكرته بصريح

العبارة كما في قوله " :أال ان قتيل خطأ شبه العمد.(5) "....

) (1المعونة على مذهب عالم المدينة.1511/5 :

) (2السنن الكبرى :أبو بكر أحمد بن علي البيهقي  ،11/1كتاب الجراح ،باب :العبد يقتل العبد ح  ،12115دار الكتب العلمية بيروت لبنان،
الطبعة الثالثة 5115م ،قال البيهقي ":هذا الحديث منقطع ،فأكده الشافعي بأن عددا من أهل العلم يقول به ،وقد روي موصوال ".

) (5سبق تخريجه ص51هامش.4
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رابعا :عقوبة القتل شبه العمد :

تجب فيه الدية المغلظة على العاقلة ،وكفارة على القاتل ،وال قصاص فيه(.)1

والدليل فيه ما ورد في السنة النبوية ومنها :

عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أن النبي 

أ-

قال في خطبته يوم فتح مكة" :أال ان قتيل

خطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا والحجر ،مائة من اإلبل ،أربعون منها في بطونها

أوالدها"(.)2
ب-

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي 

قال" :عقل شبه العمد مغلظ ،مثل عقل

العمد ،وال يقتل صاحبه ،وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس ،فيكون دم في عميا ،في غير ضغينة،
وال حمل سالح"(.)3

قال الزركشي في شرح الحديث" :ينزو الشيطان :أي يثب ،في عميا :أي جهالة ،وفي غير

ضغينة :أي ذنب ،أي يثير الشيطان فتنة بين قوم فيقتل إنسان ،وال يعرف من قتله في غير ذنب"(.)4
ج -وعن ابن مسعود



ففيه التغليظ في الدية"(.)5

قال" :شبه العمد الحجر والعصا والسوط والدفعة وكل شيء عمدته به،

) )1رد المحتار157/11 :؛ اللباب شرح الكتاب511/4 :؛ تبيين الحقائق111/2 :؛ قليوبي وعميرة على منهج الطالبين :أحمد سالمة القليوبي
وأحمد البرلسي عميرة  ،547/4مكتبة اإليمان المنصورة أمام جامعة األزهر ؛ المبدع شرح المقنع551/1 :؛ الجامع ألحكام الفقه :ابن
عثيمين 155/4؛ الروض المربع :ص ،411الموسوعة الفقهيةالكويتية552/5 :؛ الفقه على المذاهب األربعة :عبد الرحمن الجزيري
 ،515/2دار الحديث القاهرة  -مصر؛ التشريع الجنائي اإلسالمي :عبد القادر عودة .511 /5

) (2سبق تخريجه ص ،51 :هامش.4
) (3سبق تخريجه :ص ،57هامش.1

) (4شرح الزركشي على مختصر الخرقي :محمد بن عبد اهلل الزركشي المصري ، 4/5دار الكتب العلمية بيروت -لبنان الطبعةاألولى
1455ه5115-م.

) (5المصنف :عبد الرزاق الصنعاني  ،115/1كتاب العقول ،باب :شبه العمد ،ح ،17211 :دار الكتب العلمية بيروت – لبنان ،الطبعة
األولى ،قال الهيتمي  ":اسناده منقطع بين ابن أبي ليلى وابن مسعود ،ورجاله إلى ابن أبي ليلى رجال الصحيح" مجمع الزوائد ومنبع
الفوائد :نور الدين علي بن سليمان الهيتمي.555/1
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المبحث الثالث

من تجب عليه الدية؟
وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :تعريف العاقلة ،ودليل مشروعيتها ،والحكمة منها وأقوال
الفقهاء في تعيينها.

المطلب الثاني :حاالت تجب فيها الدية على الجاني دون العاقلة.

المطلب الثالث :حاالت تجب فيها الدية على العاقلة دون الجاني.

المطلب األول
تعريف العاقلة ،ودليل مشروعيتها ،والحكمة منها ،وأقوال الفقهاء في تعيينها
أوال :تعريف العاقلة:
أ -العاقلة لغة:

ص َبة ،وهم القرابة من ِقبل األب ،ألنهم يعقلون
الع ْقل وتعني َ
الع َ
الحجر ،والنهى ،و َ
"مشتقة من َ
القتيل أي أعطى ديته ،وعقل له دم فالن
اإلبل أي يربطون ركبها في فناء أولياء الدم ،فنقولَ :ع َق َل
َ

إذا ترك القود وأخذ الدية وعقل عن فالن أي غرم عنه جنايته وهي أمثلة الفرق بين عقله وعقل له

وعقل عنه" (.)1

ب -العاقلة شرعا :اختلف الفقهاء في تعريف العاقلة :

-4تعريف الحنفية والمالكية " :القرابة والديوان وبيت المال ،لكن الديوان مقدم عليهم (.)2

-5تعريف الشافعية والحنابلة ":هم عصبة اإلنسان الوارثون من جهة أبيه إذا كانوا ذكو ار ،ثم الوالء،
ثم بيت المال"(.)3

()4

وسميت العاقلة بهذا االسم لما يلي:

 .1ألنهم يمنعون القاتل أي يحمونه ويدافعون عنه ،إذ العقل المنع.

 .5ألنهم الذين يعقلون اإلبل بفناء مستحقة من أولياء دم المقتول كما تقدم.
 .5ألنهم الذين يتحملون عن الجاني العقل أي الدية.
 .4ألنهم يعقلون الدماء من أن تسفك.
 .2ألنهم يعقلون لسان ولي الدم.

) (1المصباح المنير :ص511؛ المعجم الوسيط األسيل :مجمع اللغة العربية ص ،111دار الراتب الجامعية بيروت – لبنان ،الطبعة األولى
5111م .

) (2بدائع الصنائع522-522/7 :؛ االختيار لتعليل المختار ،25/2 :بداية المجتهد804/5 :؛ شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل.72/4 :
) )3تحفة المحتاج بشرح المنهاج :ابن حجر الهيثمي  ،75/4دار الكتب العلمية بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 1451ه5111-م؛ الشرقاوي
على التحرير :عبد اهلل بن حجازي الشرقاوي575/5؛ دار إحياء الكتب العربية ،العدة شرح العمدة في فقه اإلمام أحمد بن حنبل :بهاء الدين
المقدسي ص ،21-227المكتبة التوفيقية القاهرة  -مصر  ،الهداية في فروع الفقه الحنبلي.157/5 :

) (4البحر الرائق شرح كنز الدقائق :زين الدين ابن نجيم الحنفي  ،422 -424/1دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت – لبنان؛
االختيار لتعليل المختار ،41/2 :؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج511 /7 :؛ المهذب511 /5 :؛ اإلنصاف في معرفة الراجح من
الخالف على مذهب اإلمام المبجل أحمد بن حنبل :عالء الدين بن الحسن علي بن سليمان المرداوي ا ،111/11دار إحياء التراث العربي
بيروت – لبنان1577 ،ه1127-م ؛ شرح منتهى اإلرادات :منصور البهوتي  ، 557/5مصححة على نسخة خطية محفوظة بدار الكتب
األزهرية ؛ صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب األئمة455/5 :؛ الجامع ألحكام الفقه175/4 :؛ التشريع الجنائي اإلسالمي :عبد
القادر عودة  ،112/5مؤسسة الرسالة بيروت – لبنان ،الطبعة الخامسة 1114م.
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ثانيا :دليل مشروعية اعتبار العاقلة:
العاقلة معتبرة شرعا بالسنة واإلجماع:
أوال :السنة النبوية:

 -4عن أبي هريرة 

قال" :اقتتلت امرأتان من هذيل ،فرمت إحداهما األخرى

في بطنها ،فاختصموا إلى النبي 

المرأة على عاقلتها"(.)1

(*)

بحجر فقتلتها وما

عبد أو وليدة  ،وقضى بدية
فقضى أن دية جنينها غرةٌ ٌ ،

وجه الداللة  :دل الحديث على وجوب الدية على العاقلة .
بالدية على العاقلة"(.)2

 -5عن المغيرة بن شعبة قال  " :قضى رسول اهلل 
وجه الداللة  :قضاء النبي  بالدية على العاقلة دليل على مشروعيتها.

 -5عن أبي جحيفة قال :سألت عليا " :هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ فقال" :والذي فلق

الحب وب أر النسمة ،ما عندنا إال ما في القرآن ،أو فهما يعطى رجال في كتابه ،وما في

الصحيفة ،قلت وما في الصحيفة؟ قال :العقل  ،وفكاك األسير ،وأن ال يقتل مسلم بكافر"(.)3
وجه الداللة  :دل األثر بمنطوقه -العقل -على ثبوت مشروعية اعتبار العاقلة (.)4
ثانيا :اإلجماع:

نقل ابن المنذر اإلجماع على مشروعية اعتبار العاقلة بقوله" :أجمع أهل العلم على أن دية

الخطأ تحمله العاقلة

"()5

.

(*) قال ابن عباس" :اسم إحداهما مليكه ،واألخرى أم غطيف" ،اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان :عالء الدين الفارسي .571/15
) (1صحيح البخاري 551/4 :كتاب الديات باب العاقلة حديث رقم.1111 :

( )5سنن ابن ماجه مع أحكام األلباني  :محمد القزويني  ،171/5المحقق األلباني ،كتاب الديات ،باب :الدية على العاقلة ،حديث رقم:
 ،5155قال األلباني  :صحيح؛ سنن ابن ماجه بتعليق األلباني ص.441

) (3سبق تخريجه ص ،14هامش.1

( )4ومما يؤيد ذلك تبويب البخاري على هذا الحديث بقوله باب العاقلة  ،صحيح البخاري .551/4
) (5اإلجماع :ص151؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري.511/15 :
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ثالثا :حكمة مشروعية العاقلة:
نزل القرآن وجاءت السنة النبوية الشريفة في مجتمع يتناصر بحمية الدم والقرابة ،فإذا ظُلم

واحد منهم هبت القرابة لنصرته  ،واذا أخطأ واحد منهم فأصاب دما هبت أيضا لنجدته ومعاونته في

تحمل ما يترتب عليه من تكلفة ،فجاءت الشريعة اإلسالمية وأقرت أعراف الناس في هذا األمر،
وفرضت المساعدة على أقرب الناس إلى الجاني ،وهم من يعرفون بالعاقلة ،نظ ار إلى أن صلة القربى

ال تتغير بتغير األزمان ،إال أنها أجرت بعض التصحيحات في ذلك.

"وفي إيجاب العاقلة تتحقق المساواة والعدل ،وحفظ للدماء ،وحياطتها وعدم إهدارها ،وتخفيف
عن القاتل ،ونصرة له بالمال ،وتدعيم ألواصر المحبة واأللفة والمعاونة ،واإلصالح بين أفراد

األسرة"(.)1

قال العالمة زكريا األنصاري" :القبائل في الجاهلية كانوا يقومون بنصرة الجاني منهم ،ويمنعون

أولياء الدم أخذ حقهم ،فأبدل الشرع تلك النصرة ببذل المال ،وخصها بالخطأ وشبه العمد ،ألنهما مما
يكثر ،ال سيما في متعاطي األسلحة ،فحسنت إعانته لئال يتضرر بما هو معذور فيه ،وأجلت الدية

عليهم ،رفقا بهم ،وتحملهم الدية ،مستثنى من عموم قوله تعالىَ " :وَال تَ ِزُر َو ِ
ُخ َرى"
ازَرةٌ ِو ْزَر أ ْ
من المصل حة ،إذ لو أخذ القاتل بها لذهب ماله كله ،ألن تتابع الخطأ منه ال يأمن ،ولو ترك من غير
()2

لما فيه

تغريم ألهدر دم المقتول"(.)3

" وفي إيجاب الدية على القاتل إجحاف به ،فأوجب الشرع ذلك اإلستيفاء على العاقلة ،دفعا
لضرر اإلجحاف عن القاتل ،كما أوجب النفقة على األقارب لدفع ضرر الحاجة ،ولهذا أوجب عليهم

مؤجال على وجه يقل ما يؤديه كل واحد منهم في كل نجم ،ليكون اإلستيفاء في نهاية من التيسير
عليهم ،وألن كل واحد منهم يخاف على نفسه أن يبتلى بمثل ذلك ،فهذا يواسي ذلك إذا ابتلي به ،وذلك

يواسي هذا فيدفع ضرر اإلجحاف من كل واحد منهم ،ويحصل معنى صيانة دم المقتول عن

الهدر"(.)4

وفي تشريع العاقلة دليل على عظمة اإلسالم ،فإن اإلسالم مع ما ينذر ويحذر من الوقوع في

المشكلة  ،ويضع لها من الحلول المثالية ما ُيرضي طرفيها ،ويقلل من أثارها رأبا للصدع ،وجب ار للكسر
) )1بدائع الصنائع521/7 :؛ االختيار لتعليل المختار21-21/2 :؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري511/15 :؛ التشريع الجنائي اإلسالمي:
.511-111/5

) )2سورة األنعام :اآلية (.)114

) )3الشرقاوي على التحرير.575/5 :
) )4المبسوط.51/57 :

33

الذي لحق باألمة من خالل فعل أحد أفرادها ،إذ كل مشكلة فردية ينظر اإلسالم إليها في إطار

الجماعة ال بمنأى عنها ،إقامة للتوازن بين نظرة اإلسالم للفرد والجماعة.

إذن الشريعة اإلسالمية قائمة على الموازنة والمواءمة بين الطرفين ،فتُحمل الجاني ماال
يجحفه ،بل يردعه ،وتحصل للمجني عليه ما يواسي أهله(.)1
مصير نظام العواقل في عصرنا :
لم يعد نظام الديوان وال بيت المال موجودا في الوقت الحاضر ،وال يوجد نظام العاقلة القائم
على النصرة بين أفراد القبيلة أو العشيرة في أغلب البالد ،فأصبح الجاني في ماله وحده هو المتحمل

للدية ،ألنه هو المباشر للجناية أو المتسبب بها ،وقد قرر الفقهاء كلهم وجوب الدية على الجاني ،إذا
لم توجد له عاقلة ،ولم يوجد بيت المال"(.)2

) )1المبسوط ،51/57 .:التشريع الجنائي اإلسالمي.511-111/5 :

) )2الوجيز في الفقه اإلسالمي :الدكتور وهبة الزحيلي  ،421/5دار الفكر بدمشق سورية الطبعة األولى 1451ه5112-م.
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رابعا :أقوال العلماء في تعيين العاقلة:
اختلف الفقهاء في تعيين العاقلة على ثالثة مذاهب  ،هي:

المذهب األول:

عاقلة القاتل هم أهل ديوانه ،وهم الذين يشتركون معه في سجل واحد ،للجهاد إن كان مجاهدا ،أو

أهل حرفته إن كان صاحب حرفة ،أو أهل صنعته إن كان صانعا ،أو أهل قريته إن كان مقيما بها،
فإن لم يكن له ديوان فعاقلته قرابته ،وكل من يستنصر بهم ،فإن لم يكن له عاقلة من قرابة كاللقيط

والحربي المستأمن  ،أو الذمي الذي أسلم  ،فعاقلته بيت مال المسلمين ،وهذا مذهب الحنفية (.)1
المذهب الثاني:

العاقلة تشمل القرابة والديوان وبيت المال ،لكن الديوان مقدم عليها إذا كان العطاء قائما ،واال

فقومه ،فإن عجزوا حمل عنه بيت المال ،وهذا مذهب المالكية (.)2
المذهب الثالث :مذهب الشافعية والحنابلة :

العاقلة هم عصبة اإلنسان الوارثون من جهة أبيه إذا كانوا ذكو ار ،ثم الوالء ،ثم بيت المال(.)3

أدلة الحنفية والمالكية :األثر واجماع الصحابة والمعقول:
 -4األثر:

عن جابر بن عبد اهلل  -رضي اهلل عنهما  -قال" :أول من دون الدواوين عمر بن الخطاب،

وفرض فيه الدية كاملة ،في ثالث سنين"(.)4

) )1البحر الرائق شرح كنز الدقائق :زين الدين ابن نجيم الحنفي  ،422/1دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت -لبنان ،الطبعة الثانية ؛
بدائع الصنائع521-522/7 :؛ اإلختيار لتعليل المختار.21/2 :

) )2بداية المجتهد411/5 :؛ شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل.71/1 :

) )3تحفة المحتاج بشرح المنهاج75/4 :؛ الشرقاوي على التحرير575/5 :؛ العدة شرح العمدة  :ص ،21-227الهداية في فروع الفقه
الحنبلي.157/5 :

) )4مصنف ابن أبي شيبة في األحاديث واآلثار :عبد اهلل بن محمد ابن أبي شيبة الكوفي العبسي  ،2ص  ،411حديث رقم ،57451 :دار
الفكر بيروت – لبنان؛ الطبعة األولى1414 ،ه1114-م ،روي عن طريق الشعبي والنخعي  ،قال األزدي  :متروك الحديث ،وعامر
الشعبي عن عمر منقطع " نصب الرية .127/4 :
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 -5اإلجماع:

واستدلوا بأن قضاء عمر كان بمحضر من الصحابة ،فلم ينكر عليه أحد فكان إجماعا(.)1

واإلجماع السكوتي حجة ظنية ،لكن الذي يكفينا أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة الكرام مخالفته.
 -5المعقول:

أن العلة في فرض الدية على العاقلة هي النصرة ،والنصرة متحققة في أهل الديوان ،فإن

العرب كانت لهم في الجاهلية أسباب للتناصر منها القرابة ،ومنها الوالء ،ومنها الحلف ،فكانوا يعقلون
عن حليفهم وعديدهم ،أي الشخص المعدود منهم ،ويعقل عنهم حليفهم وعديدهم وموالهم باعتبار

التناصر ،كما يعقلون عن أنفسهم باعتبار التناصر ،فلما كان زمن عمر



ودون الدواوين ،صار

التناصر منهم بالديوان ،فكان أهل الديوان الواحد ينصر بعضهم بعضا ،وان كانوا من قبائل شتى،

فجعل عمر العاقلة أهل الديوان(.)2

كما وأن النساء والصبيان ال يدخلن في العقل ،لعدم القدرة على النصرة فيهم ،فدل ذلك على

صحة اعتبار النصرة في العقل(.)3

أدلة الشافعية والحنابلة :السنة النبوية:
-1

عن أبي هريرة أنه قال" :قضى رسول اهلل 

في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرٍة،

عبد أو ٍ
ٍ
أمة ،ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ،فقضي رسول اهلل
لبنيها وزوجها ،وأن العقل على عصبتها"( )4أي عصبة القاتلة.

ظاهر بأن النبي 
وجه الداللة:
ٌ
-3



بأن ميراثها

قد قضى بجعل الدية على عصبة القاتلة لكونهم عاقلة.

عن جابر بن عبد اهلل قال ":كتب النبي 

()5

على كل بطن عقوله"

.

وجه الداللة  :الحديث صريح الداللة على أن العصبة هي التي تتحمل الدية .

) (1بدائع الصنائع 521/7:؛ اإلختيار لتعليل المختار21/2 :؛ الفقه على المذاهب األربعة.511/2 :
) (2االختيار لتعليل المختار21/2 :؛ نصب الراية تخريج أحاديث الهداية.517/2 :

) (3أسهل المدارك شرح إرشاد السالك551/5 :؛ المعونة على مذهب عالم المدينة.1551/5 :

) )4صحيح البخاري ،551/4 :كتاب الديات ،باب :جنين المرأة وأن العقل على الوالد ،حديث رقم.1111 :

) (5شرح صحيح مسلم :اإلمام يحيى بن شرف النووي  ،151/1كتاب العتق ،باب :تحريم تولي العتق غير مواليه ،حديث رقم  ،1217دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت – لبنان ،الطبعة بدون 1454ه5114 -م.
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الراجح :
من االستعراض السابق ألقوال الفقهاء وأدلتهم ،يمكن أن نجمل اعتبارهم للديوان في مذهبين:
 -1المذهب األول:

الحنفية والمالكية الذين جعلوا عاقلة القاتل ابتداء ديوانه ،ثم قرابته ثم بيت المال ،فهم ال
يخرجون العصبة أو القرابة عن كونها عاقلة للقاتل ،بل يجعلونها في الدرجة الثانية بعد

الديوان.

 -5المذهب الثاني :الشافعية والحنابلة الذين جعلوا عاقلة القاتل مقتصرة على عصبته.
وال شك أن

عمر

لما اعتبر العاقلة هم أهل الديوان نظ ار للتناصر منهم بالديوان ،فكان أهل

الديوان الواحد ينصر بعضهم بعضا ،وليس في هذا إلغاء عصبة القاتل كونهم عاقلة ،وهذا ال يقول

به أحد ،خاصة وأن النبي 

اعتبر العصبة هم عاقلة الجاني كما في الحديثين السابقين اللذين

استدل بهما الشافعية والحنابلة.

ويالحظ أنه ال خالف بينهم تقريبا ،التفاقهم علي أن العاقلة هم أهل النصرة  ،فإذا كانت النصرة

بالنسب  ،كانت العاقلة هم أهل النسب ،واذا كانت النصرة بالديوان كانت العاقلة هم أهل الديوان.

ولكن الناظر إلى أدلة الشافعية والحنابلة يجدها قوية وسالمة من الضعف ،بخالف ما استدل به

األحناف والمالكية من أثر عمر فهو ضعيف (.)1

وكذلك فإن اإلجماع الذي ادعوه لم ينقل في غير كتبهم هم  ،وعليه يترجح لدى الباحث مذهب
الشافعية والحنابلة الذين جعلوا عاقلة القاتل مقتصرة على عصبته.

_________
( )1انظر ص ،52هامش.4
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يدخل الع ِ
اقلَة ويتَ َح َّمل العقل؟
خامسا َ :من ْ
َ
هناك أناس يدخلون في العاقلة ،يتحملون معهم الدية ،وهناك آخرون ال يدخلون في العاقلة ،
وهناك صنف آخر اختلف الفقهاء في دخولهم العاقلة أو عدمه ،وفيما يلي تفصيل القول في ذلك كله:

 -1المتفق على دخولهم في العاقلة .

 -5المتفق على عدم دخولهم في العاقلة.
 -5المختلف على دخولهم في العاقلة.
أوال :المتفق على دخولهم في العاقلة:

صبات الجاني ،هم الذين
الرجال :يتفق الفقهاء على أن الرجال البالغين العاقلين الموسرين من َع َ
يدخلون في العاقلة ،ويتحملون الدية(.)1
ثانيا  :المتفق على عدم دخولهم في العاقلة :

وهم ِّ
النساء والصبيان والمجانين  :يتفق الفقهاء على أن النساء ال يدخلن العاقلة ،وال يتحملن من ِّ
الدية

شيئا(.)2

واستدلوا بالسنة واألثر واإلجماع والمعقول :
أ -السنة:

عن أبي هريرة أنه قال" :قضى رسول اهلل 

في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرٍة،

عبد أو ٍ
ٍ
أمة ،ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ،فقضي رسول اهلل 

وزوجها ،وأن العقل على عصبتها"(" )3أي عصبة القاتلة".
وجه الداللة  :قضى النبي



بأن ميراثها لبنيها

ِّ
ص َبة.)4(.
بع َ
صبة ،ومعلوم أن النساء لسن َ
الع َ
بالدية على َ

) (1المبسوط151/57 :؛ بدائع الصنائع 521/7 :؛ المنتقى شرح الموطأ 11/1 :؛ منح الجليل شرح على مختصر العالمة خليل  :محمد بن
أحمد بن محمد عليش  ،14/1دار الكتب العلمية بيروت – لبنان ،الطبعة األولى1454ه5115-م؛ موسوعة اإلمام الشافعي األم :اإلمام
الشافعي  ،415/15دار قتيبة دمشق وبيروت ،الطبعة الثانية 1454ه5115-م؛ الجامع ألحكام الفقه174/4 :؛ الوجيز في فقه الكتاب
والسنة :ص411؛ اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع.411/5 :

)(2االختيار لتعليل المختار ،11/2 :بدائع الصنائع521/7 :؛ أسهل المدارك551/5 :؛ منح الجليل11/1 :؛ شرح الزرقاني على مختصر
سيدي خليل71/1 :؛ التفريع 515/5 :؛ المنتقى شرح الموطأ ،17/1 :حاشية على كفاية الطالب الرباني :علي العدوي المالكي علي
العدوي المالكي  ،544/5مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده  -مصر 1527ه1151-م؛ الشرقاوي على التحرير574 /5 :؛ الديباج
في توضيح المنهاج111/5 :؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي 41/5 :؛ شرح منتهى اإلرادات557/5 :؛ الهداية في فروع الفقه
الحنبلي157/5 :؛ اإلجماع  :ص ،151الفقه على المذاهب األربعة. 515 /2 :

) )3سبق تخريجه ص ،51هامش.4

) (4شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل.71/1 :
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ب -األثر:

وروي عن عمر

قال" :ال يعقل مع العواقل صبي وال إمرأة"(.)1

وجه الداللة  :واضح من قول عمر رضي اهلل عنه أن الصبي والمرأة ال يدخلون العاقلة وال
يتحملون الدية.
ج -اإلجماع:
قال اإلمام الشافعي -رحمه اهلل " : -وال أعلم مخالفا أن الصبي والمرأة ال يحمالن منها شيئا
وان كانا موسرين"(.)2

د -المعقول  :الناس ال يتناصرون بالنساء والصبيان والمجانين  ،وألن الدية تؤدى على طريق
الصلة والتبرع والصبي والمرأة ليسا من أهلها ،لهذا وضع عنهم الجزية (.)3

وعلى هذا لو كان القاتل صبيا أو إمرأة ،ال شيء عليهما من الدية بخالف الرجل ،باعتبار أنه

أحد العواقل ألنه ينصر نفسه ،وهذا ال يوجد فيهما ،والفرض لهما من العطاء للمعونة ال للنصرة،

كفرض أزواج النبي 

ورضي اهلل عنهن (.)4

بمعنى أن فرض المال ألزواج النبي

إنما كان للمساعدة والمعونة ،وليس كونهن من أهل النصرة

كالرجال.

) )1وهذا األثر عن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه رواه الزيلعي في نصب الراية وقال عنه" :حديث غريب" ،نصب الراية في تخريج أحاديث
الهداية.511/2 :

) )2مختصر المزني لألم :إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني الشافعي  ،517/2دار الفكر للنشر والتوزيع بيروت – لبنان ،الطبعة األولى
1455ه5115-م؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .575 /7 :زاد المحتاج بشرح المنهاج.155/4 :

)(3

المبسوط151/57 :؛ االختيار لتعليل المختار21/2 :؛ ؛ شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل71/1 :؛ حاشية على كفاية الطالب

الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني :علي الصعيد العدوي المالكي  ،544/5مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده  -مصر 1527ه-
1151م؛ تحفة المحتاج بشرح المنهاج71/4 :؛ قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين551/4 :؛ اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف:
174/؛ منار السبيل شرح الدليل.527/5 :

( )2نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية.511/2 :
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ثالثا :المختلف في دخولهم وهم :الفقير ،وأب الجاني وأوالده ،والعديد ،والجاني نفسه.
وبيان ذلك على النحو التالي:

أوال :الفقير:

اختلف الفقهاء في دخول الفقير العاقلة  ،على مذهبين:
المذهب األول :ال يدخل الفقير العاقلة وال يتحمل من الدية شيئا ،وهو مذهب الحنفية والمالكية
والشافعية ،ورواية راجحة عند الحنابلة (.)1

المذهب الثاني :يدخل الفقير في العاقلة ،ويتحمل جزءا من الدية ،وهو مذهب الحنابلة في رواية (.)2
أدلة المذهب األول :استدلوا بالقرآن والسنة والمعقول:

أ -القرآن الكريم:

ق ذو سع ٍة ِم ْن سع ِته وم ْن قُِدر علَ ْي ِه ِرْزقُ ُه َف ْلي ِ
ف
ق ِم َّما آتَاهُ اللَّ ُه ال ُي َكلِّ ُ
نف ْ
قال اهلل تعالى:لِ ُي ْن ِف ْ
ُ
َ َ
ََ
ََ َ َ
س ار.)3(
اللَّ ُه َن ْفسا إَِّال َما آتَ َ
س ٍر ُي ْ
س َي ْج َع ُل اللَّ ُه َب ْع َد ُع ْ
اها َ
وجه الداللة":اآلية عامة في كل نفقة ُيكلَّفها المرء ،فال يجوز أن يخص بهذا الحكم نفقة دون نفقة،
ألنها قضية قائمة بنفسها ،فال يحل القطع ألحد بأن اهلل تعالى إنما أراد ذلك ما قبلها خاصة ،فصح
يقينا أن الفقراء خارجون مما تكلفه العاقلة"(.)4

ومعنى قول ابن حزم رحمه اهلل":فال يحل القطع ألحد بأن اهلل تعالى إنما أراد ذلك ما قبلها

خاصة" ،أن اآلية ليست خاصة بالنفقة على الزوجات ،بل هى عامة في كل نفقة.

) (1مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،11/7:شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ،72/1 :منح الجليل على شرح مختصر خليل:
 ، 14/1المنتقى شرح الموطأ 17/1 :القوانين الفقهية :ص511؛ بلغة السالك ألقرب المسالك :أحمد الصاوي  ،574/5مطبعة مصطفى
حلبي وأوالده ،دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت – لبنان ،الطبعة الثالثة؛ ؛ مختصر المزني لألم517/2 :؛ تحفة المحتاج بشرح
المنهاج44/4 :؛ قليوبي وعميرة على منهج الطالبين551/4 :؛ شرح منتهى اإلرادات551/5 :؛ الهداية في فروع الفقه الحنبلي151/5 :؛
الجامع ألحكام الفقه174/4 :؛ منار السبيل في شرح الدليل521/5 :؛ الوجيز في فقه الكتاب والسنة :ص.411

) )2األحكام السلطانية :القاضي محمد بن الحسين الفراء الحنبلي ،ص ،575دار الكتب العلمية بيروت – لبنان1415 ،ه1115-م ،الطبعة
االولى؛ اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف.151/11 :

) (3سورة الطالق :اآلية (.)7

) (4اإليصال في المحلى باآلثار.571/11 :
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ب -السنة :

عن عمران بن حصين رضي اهلل عنهما" :أن غالما ألناس فقراء ،قطع أذن غالم ألناس

أغنياء  ،فأتى أهله النبي 
وجه الداللة:

فقالوا :إنا أناس فقراء  ،فلم يجعل عليهم شيئا"(.)1

هذا الغالم كان ح ار وكانت جنايته خطأ ،وكانت عاقلته فقراء ،فلم يجعل النبي الكريم

عليه ،ألن العاقلة إنما تواسي عن وجد وسعة ،وال شيء على الفقير منهم(.)2

شيئا

ويجدر التنبيه أن الغالم المعتدى عليه ال يهدر دمه ،وانما يعطى من بيت المال.
ج -المعقول :
قالوا" :ال يعقل فقير ،ألن حمل الدية على العاقلة مواساة ،والفقير ليس من أهل المواساة ،ولهذا
ال تجب عليه الزكاة وال نفقة األقارب ،وألن العاقلة تتحمل لدفع الضرر عن القاتل ،والضرر ال يزال

بالضرر(.)3

أدلة المذهب الثاني قالوا :بأن الفقير من أهل النصرة ،ومن ثم يدخل العاقلة ،ويتحمل من العقل(.)4
والراجح:
تحمل العقل مواساة ،فال يلزم
يتحمل من الدية شيئا ،ألن ُّ
أن الفقير ال يدخل في العاقلة ،وال َّ

الفقير كالزكاة  ،وألنها وجبت على العاقلة تخفيفا عن الجاني ،فال يجوز التثقيل بها على من ال جناية
منه  ،وفي إيجابها على الفقير تثقيل عليه  ،وتكليف له بما ال يقدر عليه(.)5
س َعها.)6(
واهلل تعالى يقول :ال ُي َكلِّ ُ
ف اللَّ ُه َن ْفسا إِالَّ ُو ْ

) (1السنن الكبرى ،115/1 :كتاب الديات ،باب :جناية الغالم يكون للفقراء ،حديث رقم ،11511 :قال ابن حجر  :اسناده صحيح على شرط
مسلم؛ هداية الرواة .515/5 :

) )2مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح.11/7 :

) )3المهذب511/5 :؛ زاد المحتاج بشرح المنهاج.155/4 :

) )4األحكام السلطانية :ص575؛ اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف.151/11 :
) )5المغني مع الشرح الكبير.211/11 :
) )6سورة البقرة :اآلية (.)511
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يد:
الع ِد ُ
ثانياَ :

وهو الرجل يدخل نفسه في القبيلة ليعد منها ،وليس له فيها عشيرة فينضم إلى عشيرة ،يقال:

هو عديد بني فالن ،وفي عدادهم بالكسر أي ُّ
يعد فيهم(.)1

وقد اختلف الفقهاء في العديد ،هل هو من العاقلة أو ال؟ على قولين:
القول األول :يدخل العديد العاقلة ،بناء على أن التناصر حاصل به ،وهو مذهب الحنفية (.)2

القول الثاني :ال يدخل العديد العاقلة ،ألن العقل عند هؤالء محصور في عصبات الجاني ،والعديد
ليس منهم ،وهو مذهب الشافعية والحنابلة (.*)3

الراجح عند الباحث :
القول األول هو الراجح ،وهو مذهب الحنفية القائل بأن العديد يدخل في العاقلة ،ويشارك أفراد

العاقلة في دفع الدية ،بناء على أن التناصر حاصل به ،إذ أنه استقر عند الناس عادة أنهم يعقلون
عن عديدهم ،ويعقل عنهم عديدهم.

ثالثا  :الجاني :
للفقهاء في دخول الجاني العاقلة ومشاركته في دفع الدية مذهبان:
المذهب األول :يدخل العاقلة  ،ويشارك في دفع الدية ،وهو مذهب الحنفية والمالكية (.)4

المذهب الثاني :ال يدخل الجاني العاقلة  ،وال يجب عليه شيء من الدية ،وهو مذهب الشافعية
والحنابلة (.)5

) (1المصباح المنير :ص.511-512

) (2المبسوط154/55 :؛ االختيار لتعليل المختار21/2 :؛ نصب الراية تخريج أحاديث الهداية.517/2 :

) (3مختصر المزني لألم517 /2 :؛ اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع411/ 5 :؛ شرح منتهى اإلرادات.551 /5 :
* لم أجد للمالكية قوال في المسألة.

) )4بدائع الصنائع522 /7 :؛ الهداية شرح بداية المبتدي554/4 :؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق421/1 :؛ شرح الزرقاني على مختصر
سيدي خليل72/1 :؛ منح الجليل على شرح مختصر خليل14/1 :؛ المنتقى شرح الموطأ.17/1 :

)(5الهداية في فروع الفقه الحنبلي151/5 :؛ األحكام السلطانية :ص .574الموسوعة الفقهية الكويتية.555/29 :
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أدلة المذهب األول :القرآن الكريم والمعقول:

أوال  :القرآن الكريم:

ِ ِ َّ
ِ
قال تعالى :وما َك َ ِ ِ
ير َرقَ َب ٍة
ان ل ُم ْؤم ٍن أَن َي ْقتُ َل ُم ْؤمنا إال َخطَئا َو َمن قَتَ َل ُم ْؤمنا َخطَئا فَتَ ْح ِر ُ
َ
ص َّدقُواْ فَِإن َك َ ِ
ٍ
َّ
ِ
ير َرقَ َب ٍة
َهلِ ِه إِالَّ أَن َي َّ
سلَّ َم ٌة إِلَى أ ْ
ُّم ْؤ ِم َنة َوِد َي ٌة ُّم َ
ان من قَ ْوٍم َع ُد ٍّو ل ُك ْم َو ُه َو ْم ْؤم ٌن فَتَ ْح ِر ُ
اق فَِدي ٌة ُّمسلَّم ٌة إِلَى أ ْ ِ ِ
ُّم ْؤ ِم َن ٍة وِان َك َ ِ
ير َرقَ َب ٍة ُّم ْؤ ِم َنة فَ َمن لَّ ْم َي ِج ْد
ان من قَ ْوٍم َب ْي َن ُك ْم َوَب ْي َن ُه ْم ِّميثَ ٌ َ
َ
َهله َوتَ ْح ِر ُ
َ َ
()1
ِ
ان اللّ ُه َعِليما َح ِكيما. 
ام َ
ش ْه َرْي ِن ُمتَتَا ِب َع ْي ِن تَْوَبة ِّم َن اللّ ِه َو َك َ
فَص َي ُ

وجه الداللة :أن الخطاب في اآلية موجه إلى الجاني ال إلى العاقلة ،ولكن النص ورد بتحميل العاقلة
مع الجاني تخفيفا عنه ونصرة له ورفقا به  ،فيبقى الحكم األصلي عليه  ،وهو دفع الدية وتشاركه

العاقلة في ذلك.

()2

ثانيا:المعقول :
بتحمل الدية  ،ألنه هو الفاعل فال معنى
سبب وجوب الدية قد وجد من الجاني  ،فكان أولى ُّ

إلخراجه ومؤاخذة غيره  ،ألن من لم يجن يكون أبعد في المؤاخذة من الجاني المعذور نفسه  ،فإذا

وجب على كل واحد من أفراد العاقلة جزء من الدية  ،فمن باب أولى أن يجب على الجاني مثل ذلك،
حتى تتحقق المواساة والمعونة له(.)3

أدلة المذهب الثاني :السنة والمعقول:

أوال  :السنة :

عن أبي هريرة



قال" :اقتتلت امرأتان من هذيل  ،فرمت إحداهما األخرى بحجر فقتلتها وما

في بطنها  ،فاختصموا إلى النبي 

على عاقلتها"(.)4

عبد أو وليدة  ،وقضى بدية المرأة
فقضى أن دية جنينها غرةٌ ٌ ،

صبة لنفسها  ،ال في
صبة  ،والجانية ليست َع َ
الع َ
وجه الداللة":أن القضاء كان على العاقلة وهي َ
وبر الجانية من
صبة يقتضي أنه قضى بجميعها َّ ،أ
الع َ
الشريعة وال في اللغة  ،وقضاؤه بالدية على َ
()5

الدفع ،وألن الجاني ال تلزمه الدية كلها ،فمن باب أولى أن ال يلزمه بعضها"

) (1سورة النساء :اآلية (.)15

)(2المنتقى شرح الموطأ.17/1 :

) (3نصب الراية تخريج أحاديث الهداية511/2 :؛ الهداية شرح بداية المبتدي551/4 :؛ المنتقى شرح الموطأ.17/1 :
) )4سبق تخريجه ص ،55هامش.1
) (5المغني.771/7 :
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ثانيا :المعقول:
إن األموال محرمة إال بنص أو إجماع  ،وقد ثبت أن العاقلة تغرم الدية  ،ولم يثبت أن الجاني

شيء(.)1
يغرم معهم  ،وبالتالي فال يحل أن ُيخرَج من ماله
ٌ
المناقشة والترجيح :

 -1الجاني يدخل العاقلة ويتحمل من الدية  ،وأما الحديث الذي استدل به أصحاب المذهب
الثاني" :اقتتلت امرأتان من هذيل" فليس فيه ما يدل على إخراج الجاني من العاقلة .

 -5وباشتراك الجاني مع أفراد العاقلة يكون التآزر والتعاضد أتم وأكمل  ،أضف إلى ذلك أنه ليس

من المقبول عقال  ،إسقاط الدية عن الجاني وتكليف غيره بها  ،ألن ذلك يؤدي إلى إيغار
صدور أفراد العاقلة عليه  ،والعرف القائم بين الناس جميعا قديما وحديثا هو دفع الجاني الدية
واشتراكه في حاالت القتل.

 -5إن عدم تكليف الجاني بتحمل شيء من الدية يدفعه إلى التهاون في دماء الناس ،والجرأة
مخالف لمقصد الشرع من دفع الديات.
على الجناية ،وهذا
ٌ

وعليه يترجح لدى الباحث مذهب الحنفية والمالكية في دخول الجاني العاقلة واشتراكه في دفع الدية،

وذلك بما ال يجحفه بل يردعه

)(1المغني.771/7 :
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اؤه:
أب الجاني وأب َن ُ
رابعاُ :
اختلف الفقهاء في دخول أب الجاني وأبنائه العاقلة على مذهبين:

تحمل الدية ،وهو مذهب
المذهب األول :يدخل أب الجاني وأبناؤه العاقلة ويشتركون مع الجاني في ُّ

الحنفية والمالكية ورواية للحنابلة (.)1

المذهب الثاني  :ال يدخل اآلباء وال األبناء العاقلة وال يشاركون في دفع الدية ،وهو مذهب الشافعية
والحنابلة في الرواية الثانية(.)2

أدلة المذهب األول :السنة والمعقول:

أوال :السنة:

أن عقل ا ْلمر ِ
أة َب ْي َن
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  قالَ " :
قضى النبي َ َّ 
َْ
لت فع ُقلها ب ْي َن ور ِ
ثتها ِ ،ف ْ ِ
ِ
َّ
ثت َها"(.)3
ص َب ِت َها َم ْن كا ُنوا ال َي ِرثون ِم ْن َها َ
ش ْيئا  ،إال َما فضل َع ْن َو َر َ
َع َ
إن قُت ْ َ َ َ َ َ
وجه الداللة :قضى النبي  بالدية على عصبة العاقلة ،واآلباء واألبناء أقرب الناس إلى القاتل.
ثانيا :المعقول:
اآلباء واألبناء من العاقلة ،ألن العقل أساسه التناصر وهم من أهله ،وألن العصبة في تحمل

العقل كلهم في الميراث في تقديم األقرب فاألقرب ،بمعنى أنه عند توزيع التركة يقدم األقرب فاألقرب
وآباؤه وأبناؤه ممن يتناصر بهم ،فهم أقرب الناس إليه فكانوا أولى بتحمل

عقله(.)4

) (1البحر الرائق شرح كنز الدقائق421/1 :؛ التفريع :عبيد اهلل بن الحسين بن جالب البصري  ،515/5داغ دار الغرب اإلسالمي بيروت –
لبنان ،الطبعة األولى 1411ه1117-م؛ شرح منتهى اإلرادات557/5 :؛ المغني مع الشرح الكبير415/11:؛ عمدة السالك وعدة الناسك:
أحمد النقيب المصري ص  ،125دار الكتب العلمية بيروت  -لبنان ؛ األحكام السلطانية  :ص557؛ منار السبيل شرح الدليل،524/5 :
المجموعة الجليلة :ص.511

) )2نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج571 /7 :؛ اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع411/5 :؛ شرح روضة الطالب من أسنى المطالب15/4 :؛
الهداية في فروع الفقه الحنبلي :الكلوذاني 157/5؛ األحكام السلطانية :ص 575؛ التشريع الجنائي اإلسالمي.112/5 :

) (3السنن الكبرى ،111/1 :كتاب الديات ،باب :من العاقلة التي تغرم  ،حديث رقم ،11572 :وهو مضطرب ،قال الشوكاني  ":في إسناده
محمد بن راشد المكحولي وقد وثقه غير واحد ،وتكلم فيه غير واحد" ،نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار  :محمد بن علي الشوكاني
 ،417/4دار الكتاب العربي بيروت لبنان الطبعة األولى 1451ه5111-م.

)

(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،421/1 :شرح منتهى اإلرادات ، 557/5 :المغني مع الشرح الكبير415/11 :؛ األحكام السلطانية :

4

ص.575
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أدلة المذهب الثاني :السنة والمعقول:
أوال :السنة:

 -4عن جابر بن عبد اهلل



أن

النبي

وبر
" :قضى بدية امرأة مقتولة على عاقلة القاتلةَّ ،أ

زوجها وولدها  ،وميراثها لزوجها وولدها"(.)1

وجه الداللة :وهذا نص في إخراج الولد  ،فيقاس عليه الوالد ألنه في معناه(.)2

 -5وعن أبي رمثة  قال" :أتيت النبي مع أبي فقال النبي 
به ،قال :أما إنك ال تجني عليه وال يجني عليك"(.)3

 :من هذا معك؟ قال :ابني أشهد

وجه الداللة :هذا الحديث نص في عدم مؤاخذة اآلباء بما اقترفه وجناه األبناء ،والعكس كذلك.
ثانيا :المعقول :
الدية جعلت على العاقلة إبقاء على الجاني ،حتى ال يكثر عليه فيجحف به ،فلو حمل األب

واالبن ألجحف بهما أيضا ألنهم أبعاضه ،فكما ال يتحمل الجاني ال يتحمل أبعاضه ،وألن مالهما

كماله  ،ولهذا ال تقبل شهادته لهما كما ال تقبل لنفسه ،ويستغني عن المسألة بمالهما ،كما يستغني
بمال نفسه(.)4

الراجح :
حديث جابر ضعفه أهل العلم ،وأما حديث أبي رمثة فليس فيه ما يدل على إخراج األبناء من

العاقلة ،بل هو كما قال البهوتي :بأن معنى الحديث" :أي إثم جنايتك ال يتخطاك إليه ،واثم جنايته ال
يتخطاه إليك ،كقوله تعالىَ :وَال تَ ِزُر َو ِ
ُخ َرى.)6()5(
ازَرةٌ ِو ْزَر أ ْ

) (1السنن الكبرى ،111/1 :كتاب الديات ،باب :من العاقلة التي تغرم ،حديث رقم ،11575:قال الهيثمي" :فيه المقدام بن داود وهو ضعيف"
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .551/1

) (2زاد المحتاج بشرح المنهاج ،155/4 :المغني مع الشرح الكبير.415/11 :

) (3سنن النسائي مع أحكام األلباني ص ،757المحقق األلباني ،كتاب الديات ،باب :هل يؤخذ أحد بجريرة غيره ،حديث رقم ،4155 :قال
األلباني :صحيح.

) )4اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع411/5 :؛ المهذب ، 517/5 :المغني مع الشرح الكبير.415/11 :

) (5سورة األنعام :اآلية (.)114

) (6شرح منتهى اإلرادات.557/5 :
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أبناءه يدخلون العاقلة ويتحملون الدية ،لقوة األدلة التي استند إليها
والراجح أن َ
أب الجاني و َ
القائلون بذلك ،حيث إن اآلباء واألبناء هم أقرب الناس إلى الجاني ،فهم أولى الناس بنصرته والتحمل
عنه من غيرهم ،أضف إلى ذلك أن في تحميلهم شيئا من الدية يجعلهم أكثر حرصا واحتياطا ،وتيقظا

لمنع أبنائهم أو آبائهم من االعتداء على اآلخرين.

والمذهب الثاني في تحميل الجاني للدية ،ال يلغي دور العاقلة واشتراكها في دفع الدية ،وانما هو من
باب مشاركته ألنه هو الجاني أصال ،فال يعقل إخراجه ومؤاخذه غيره فقط بما اقترفه وجناه.
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المطلب الثاني
حاالت تجب فيها الدية على الجاني دون العاقلة
أوال :جناية

العمد:

اتفق الفقهاء على أن دية قتل العمد تجب على القاتل في ماله وحده

()1

وال تحملها العاقلة .

ألن األصل في كل إنسان أن يسأل عن أعماله الشخصية المدنية كاإلتالفات ،والجنائية كالجرائم ،وال

ام ِر ٍ
ين .)2(
ب َرِه ٌ
سَ
ئ ِب َما َك َ
يسأل عنها غيره ،لقوله تعالىُ  :ك ُّل ْ

وقوله تعالىَ :وَال تَ ِزُر َو ِ
ُخ َرى.)3(
ازَرةٌ ِو ْزَر أ ْ
ون.)5()4(
سأَ ُل َع َّما تَ ْع َملُ َ
سأَلُ َ
ون َع َّما أ ْ
َج َرْم َنا َوَال ُن ْ
وقوله تعالىُ :قل َّال تُ ْ

ولقول النبي 

نفسه"(.)6

من حديث سليمان بن عمرو بن األحوص عن أبيه" :ال يجني جان إال علي

ولما روي عن عمر بن الخطاب

قال" :العمد والعبد والصلح واالعتراف،ال تعقله العاقلة"(.)7

وال يعرف له مخالف من الصحابة ،فيكون إجماعا(.)8

فال تحمل العاقلة العمد ألنه مسئول عن جنايته التي ارتكبها عامدا ،ألن كل جناية عمدا ال

تحمل ديتها العاقلة ،وال يستحق التخفيف عنه ألنه غير معذور ،بخالف شبه العمد والخطأ ،وفي جعل
الع ِاقلة إغراء للجاني على االعتداء والظلم ،وهو غير جائز ،ومخالف لتعاليم اإلسالم
الع ْمد على َ
دية َ
الحنيف ،وفطرة اهلل التي فطر الناس عليها.

) )1المغني مع الشرح الكبير.412/11 :
) )2سورة الطور :اآلية (.)51

) (3سورة األنعام :اآلية (.)114
) (4سورة سبأ :اآلية (.)52

) (5الفقه اإلسالمي وأدلته :الدكتور وهبة الزحيلي .2715-2715/7

) (6سنن ابن ماجه مع أحكام األلباني :محمد القزويني ،المحقق األلباني :ص  ، 424كتاب الديات ،باب :ال يجني أحد على أحد ،حديث رقم:
 ، 5111وقال عنه  :صحيح.

) (7السنن الكبرى ،111/1 :كتاب الديات ،باب :ال تحمل العاقلة ،حديث رقم ،11521 :قال البيهقي" :كذا قال عن عامر عن عمر وهو عن
عمر منقطع " ،السنن الكبرى :البيهقي.111/1

) (8التلخيص الحبير ، 557/4 :المغني مع الشرح الكبير477/11 :؛ منار السبيل في شرح الدليل.522/5 :
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عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول" :ليس على العاقلة عقل في قتل العمد  ،إنما

عليهم عقل الخطأ"(.)1
ذلك"(.)2

وعن ابن شهاب قال" :مضت السنة أن العاقلة ال تحمل شيئا من دية العمد  ،إال أن يشاءوا

"والعاقلة إنما تحمل الخطأ  ،وال تحمل العمد باالتفاق"( ،)3وال تحمل العاقلة جناية العمد ،ألنه إن

جنى عمدا اقتص منه ،وان جنى خطأ ففي رقبته ،وكذلك ال تعقل العاقلة من قتل نفسه ،وكذلك الصلح
ألنه إن كان عما يلزم العاقلة من دية الخطأ ،فمن حق العاقلة أن ترده إن شاءت ،وان كان عن عمد

فال يلزمها األصل وال الفرع"(.)4

"والعمد طريقه التغليظ ،وأما االعتراف فإنه إقرار على الغير ،فال يلزم العاقلة شيء منه ،وكذلك

هو ابتداء التزام شيء فال يجب على العاقلة"(.)5
ثانيا :وال تحمل العاقلة االعتراف:

اتفق الفقهاء على أن العاقلة ال تحمل جناية ثبتت باإلعتراف.
قال ابن قدامة " :وال نعلم فيه

خالفا"(.)1

ألن ٌاإلقرار حجة قاصرة على المقر قال تلزم به العاقلة ،وألن الجاني في هذه الحالة يكون متهما في

أن يواطئ من يقر له لتدفع عاقلته الدية ،فيقاسمه إياها(.)7

وهناك بعض الحاالت التي َح َّمل فيها جمهور الفقهاء المال الواجب باالعتراف على العاقلة ،منها:

) )1الموطأ :اإلمام مالك بن أنس األصبحي ص  ،252كتاب العقول ،باب :ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله ،حديث ،1275:
شركة القدس للتجارة شارع جوهر القاهرة  -مصر  ،والحديث مقطوع وتفرد به مالك كما قال طه سعد من علماء األزهر في تحقيقه
للحديث ،انظر نفس الكتاب ص .252

) (2الموطأ :كتاب العقول ،باب :ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله ،حديث ،1275 :قال طه سعد :مقطوع وتفرد به مالك ،انظر
نفس الكتاب ص.252

) (3رد المحتار ،154/11 :اللمع في الفقه على مذهب اإلمام مالك :ص125؛ الشرقاوي على التحرير .574/5 :الموسوعة الكاملة ألعمال
ابن القيم "جامع الفقه " :يسري السيد أحمد  ،575/1دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع المنصورة – مصر ،الطبعة األولى 1451ه-
5111م؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي.52/5 :

) (4مواهب الجليل512/1 :؛ المنتقى شرح موطأ مالك.72/1 :

) (5بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،522 /7:المعونة على مذهب عالم المدينة1554/5 :؛ أسهل المدارك41/5 :؛ التفريع515/5 :
الشرقاوي على التحرير574/5 :؛ ؛ الفقه على المذاهب األربعة.515/2 :
( )1المغني مع الشرح الكبير.411/11 :
( )7بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع521/7 :؛ الهداية شرح بداية المبتدي111/4 :؛ اللباب شرح الكتاب 511/4 :؛ حاشية على كفاية
الطالب الرباني ،544/5 :المغني مع الشرح الكبير.411/11 :
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أ -أن تُصدِّق العاقلة الجاني في اعترافه :وهو قول الحنفية وال ّشافعية والحنابلة(.)1
تحملهم للدية التي ثبتت باالعتراف ،هو المحافظة على
ألن التصديق إقرٌار منهم فيلزمهم ،وعدم ُّ

حقهم ،وقد زال ذلك بالتصديق(.)2

ب -إذا كان الجاني المعترف ثقة عدال مأمونا ،ال يتهم بالتواطؤ ،وأقسم المقر له أن المقر هو
الجاني  ،وهو قول مالك وبعض أصحابه(.)3

قال البغدادي من علماء المالكية" :في اإلقرار يقسم معه األولياء ألنه لوث
()4

(*)

وبينة ضعيفة

ومع القسم تقوى دعواهم إذ ال يتهم فيه"

ثالثا :وال تَ ْح ِم ُل العاقلة جناية المرتد والكافر الختالف الدين:
()5
والسبب في ذلك انتفاء النصرة ،فال تحمل عاقلته المسلمون ،لعدم النصرة حال الفعل"
()6
آم ُنوا
سولُ ُه َوالَِّذ َ
والمواالة تكون بين المسلم وأخيه المسلم ،قال تعالى :إِ َّن َما َولِ ُّي ُك ُم اللَّ ُه َو َر ُ
ين َ
وال مواالة بين مسلم وكافر ،وال توارث ،فال تناصر(.)7

)(1

االختيار لتعليل المختار11/2 :؛ الشرقاوي على التحرير574/5 :؛ الموسوعة الكاملة ألعمال ابن القيم "جامع الفقه.574/1 :

( )5االختيار لتعليل المختار11/2 :؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق.427/1 :
( )5شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل.72/1 :

(*) اللوث" :البينة الضعيفة غير الكاملة " ،المصباح المنير :ص.511

( )4المعونة على مذهب عالم المدينة1554/5 :؛ التفريع511/5 :؛ اإليصال في المحلى باآلثار.517/11 :

( )2بدائع الصنائع 524/7 :؛ االختيار لتعليل المختار11/2 :؛ الشرقاوي على التحرير574/5 :؛ تحفة المحتاج بشرح المنهاج77/4 :؛
اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع411/5 :؛ شرح منتهى اإلرادات557/5 :؛ العدة شرح العمدة :ص 211؛ الجامع ألحكام الفقه.172/4 :
( )1سورة المائدة :اآلية (.)22
( )7الهداية شرح بداية المبتدي551/4 :؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،572 /7 :زاد المحتاج بشرح المنهاج151/4 :؛ تنوير القلوب في
معاملة عالم الغيوب :ص541؛ عمدة السالك وعدة الناسك :ص .125
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ان على َن ِ
سِ
فسه خطأ:
رابعا :وال تحمل العاقلة ِج َن َاي ُة اإل ْن َ
اختلف الفقهاء فيما إذا جنى اإلنسان على نفسه أو ما دونها خطأ ،هل ما يجب في ذلك
الع ِاقلة؟ على مذهبين:
يكون على َ
الع ِاقلة جناية اإلنسان على نفسه ،وهو مذهب الحنفية والمالكية وال ّشافعية
المذهب األول :ال تحمل َ
والحنابلة في رواية رجَّحها ابن قدامة.)1( .
المذهب الثاني" :تحمل ِ
َّ
طرفه خطأ ،وهو رواية اإلمام أحمد (.)2
َ
العاقلة جناية الشخص على نفسه أو َ
أدلة المذهب األول :الكتاب والسنة والمعقول:

أوال :الكتاب :

ير َرقَ َب ٍة
طئا َو َمن قَتَ َل ُم ْؤ ِمنا َخ َ
ان لِ ُم ْؤ ِم ٍن أَن َي ْقتُ َل ُم ْؤ ِمنا إِالَّ َخ َ
وما َك َ
طئا فَتَ ْح ِر ُ
قال اهلل تعالىَ  :
ص َّدقُواْ فَِإن َك َ ِ
ٍ
َّ
ِ
ير َرقَ َب ٍة
َهلِ ِه إِالَّ أَن َي َّ
سلَّ َم ٌة إِلَى أ ْ
ُّم ْؤ ِم َنة َوِد َي ٌة ُّم َ
ان من قَ ْوٍم َع ُد ٍّو ل ُك ْم َو ُه َو ْم ْؤم ٌن فَتَ ْح ِر ُ
اق فَِدي ٌة ُّمسلَّم ٌة إِلَى أ ْ ِ ِ
ُّم ْؤ ِم َن ٍة وِان َك َ ِ
ير َرقَ َب ٍة ُّم ْؤ ِم َنة فَ َمن لَّ ْم َي ِج ْد
ان من قَ ْوٍم َب ْي َن ُك ْم َوَب ْي َن ُه ْم ِّميثَ ٌ َ
َ
َهله َوتَ ْح ِر ُ
َ َ
))3
ِ
ان اللّ ُه َعلِيما َح ِكيما. 
ام َ
ش ْه َرْي ِن ُمتَتَا ِب َع ْي ِن تَْوَبة ِّم َن اللّ ِه َو َك َ
فَص َي ُ
وجه الداللة  :أوجب اهلل تعالى الدية على من قتل غيره خطأ ،فدل على أنها ال تجب بقتل اإلنسان
نفسه(.)4

ثانيا  :السنة :

إلى خيبر فقال رجل منهم أسمعنا يا

عن سلمة بن األكوع قال" :خرجنا مع النبي 
عامر من هنيهاتك فحدا بهم ،فقال النبي  من السائق قالوا :عامر،

فقال :رحمه اهلل ،فقالوا:

يا رسول اهلل هال أمتعتنا به ،فأصيب صبيحة ليلته ،فقال القوم حبط عمله قتل نفسه ،فلما رجعت

وهم يتحدثون أن عام ار حبط عمله ،فجئت إلى النبي



فقلت :يا نبي اهلل فداك أبي وأمي زعموا

) (1البحر الرائق شرح كنز الدقائق421/1 :؛ مسالك الداللة في شرح متن الرسالة :ص511؛ منح الجليل11/1 :؛ المنتقى شرح موطأ مالك:
75/1؛ حاشية على كفاية الطالب542/5 :؛ المعونة على مذهب عالم المدينة1554/5 :؛ التفريع515 /5 :؛ تحفة المحتاج بشرح
المنهاج77/4 :؛ المهذب517/5 :؛ المغني مع الشرح الكبير.412/11 :

) (2الهداية في فروع الفقه الحنبلي111/5 :؛ المغني مع الشرح الكبير411/11 :؛ المبدع شرح المقنع.552 /1 :
) (3سورة النساء :اآلية (.)15

) )4حاشية على كفاية الطالب.542/5 :

21

أن عام ار حبط عمله ،فقال :كذب من قالها إن له ألجرين اثنين إنه لجاهد مجاهد وأي قتل يزيده
عليه"(.)1

األكوع  قد قتل نفسه خطأ ،ولم يثبت فيه أن النبي 
وجه الداللة :أن عامر بن
َ
عاقلته ،ولو كان ذلك واجبا لبيَّنه ،إذ ال يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (.)2

كما وأن النبي 

جعل ديته على

لم يأمر العاقلة بالدية(.)3

ثالثا :المعقول:

الع ِاقلة ،هو مواساة
كالع ْمد  ،وألن وجوب ال ِّدية على َ
وألنه َج َنى على نفسه ،فلم يضمنه غيره َ
للجاني وتخفيف عنه ،وليس على الجاني هنا شيء يحتاج إلى اإلعانة والمواساة فيه ،فال وجه إليجابه
الع ِاقلةَّ ،
ألدى ذلك إلى اإلجحاف به
ُ ،
ويفارق هذا ما إذا كانت الجناية على غيره  ،فإنه لو لم تحمله َ
لكثرة ِّ
الدية( ،)4ولو وجبت الدية على عاقلته لبين رسول اهلل  ذلك(،)5كما أنه هو الجاني على نفسه،

فلو تعلقت جنايته بأحد لتعلقت به وذلك غير الزم،ألنه ال يجب ألحد على نفسه دين يتعلق بذمته ،واذا
لم تجب عليه الدية لم تتحملها العاقلة"(.)6

أدلة المذهب الثاني :األثر:

 -4عن عبد اهلل بن عمر -رضي اهلل عنهما -قال" :كان رجل يسوق حما ار وكان راكبا عليه ،فضربه
بعصا معه فطارت منها شظية  ،فأصابت عينه ففقأها  ،فرفع ذلك إلى عمر بن الخطابَ ،وقال:
ِهي ي ٌد ِم ْن ْأي ِدي اُلمسلِ ِمين ،لم يصبها اعتداء على أحد ،فجعل دية عينه على ع ِ
اق ِلت ِه"(.)7
َ َ
َ َ
ْ
ٌ
الع ِاقلة جناية َّ
الشخص على نفسه ،كان بمحضر من
وجه الدال لة :أن قضاء عمر في تحمل َ
الصحابة ولم يعرف له مخالف منهم ،وألنها جناية خطأ فكانت ديته على عاقلته ،كما لو قتل غيره

فعليها(.)8

) (1صحيح البخاري ،511/4 :كتاب الديات ،باب :إذا قتل نفسه خطأ فال دية له  ،حديث رقم.1111 :
) (2فتح الباري شرح صحيح البخاري.511/15 :

) )3مسالك الداللة في شرح متن الرسالة :ص.511

) (4المغني مع الشرح الكبير.411/11 :

) (5المهذب517/5 :؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري.511/15 :
) (6المنتقى شرح الموطأ.74/1 :

) (7المصنف :ابن أبي شيبة  ،515/1كتاب الديات ،باب :الرجل يصيب نفسه بالجرح ،قال ابن حجر" :قال اإلمام أحمد  :لم يسمع عطاء
من ابن عمر  ،وقال علي بن المديني  :رأى ابن عمر ولم يسمع منه  ،فاألثر منقطع " تهذيب التهذيب  :ابن حجر العسقالني ،151/5
تحقيق إبراهيم الزنبق  ،عادل مرشد  ،مؤسسة الرسالة بيروت لبنان الطبعة األولى 14555ه5111-
) (8المبدع شرح المقنع.552 /1 :
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الراجح:
و َّ

لقوة
المذهب األول القاضي بأن العاقلة ال تحمل ما يجب بجناية اإلنسان على نفسه خطأَّ ،

األدلة التي استند إليها القائلون به ،أما دليل أصحاب القول الثاني الوارد عن عمر



فمنقطع

كالع ْمد ،وألن وجوب ِّ
الدية على
وبالتالي فال يصلح لالحتجاج ،وألنه َج َنى على نفسه فلم يضمنه غيره َ
الع ِاقلة هو مواساة للجاني وتخفيف عنه ،وليس على الجاني هنا شيء يحتاج إلى اإلعانة والمواساة
َ

فيه.

خامسا :وال تحمل العاقلة ما دون الثلث:
قال ابن المنذر  ":وقد اتفق العلماء على هذا القول

()1

"

.فالعاقلة ال تحمل القليل عن الجاني ،ألن التحمل ال يكون إال على جهة المعونة والمواساة،
والمواساة تتحقق في الكثير من المال ال في القليل ،وقد حددت السنة الثلث من المال.

عن زيد بن ثابت

قال" :ال تعقل العاقلة وال يعمها العقل ،إال في ثلث الدية فصاعدا"(.)2

"والسبب في هذا التحديد -الثلث -أن حمل العاقلة على وجه التخفيف عن الجاني والمواساة،

خيفة أن يجحف األداء به ،وهذا إنما يكون في الكثير دون القليل"(.)3

وألن األصل وجوب الضمان على الجاني ،خولف في الثلث فأكثر ،إلجحافه بالجاني لكثرته،

فيبقى ما عداه على األصل ،وهو الثلث الذي جاء به النص"(.)4

قال عروة بن الزبير -رضي اهلل عنهما " :-ما كان من خطأ فليس على العاقلة منه شيء
()5

حتى يبلغ ثلث الدية ،على ذلك أمر السنة"

()1اإلجماع :ص 151؛ بدائع الصنائع  ،522/7 :الفتاوي الهندية في مذهب الحنفية  ،205 /6 :المعونة على مذهب عالم المدينة1552/5 :؛
أسهل المدارك ،541/5 :المهذب  :إبراهيم الشيرازي ،555/5زاد المحتاج بشرح المنهاج  :عبد هللا الكوهجي  ،231/4الموسوعة الكاملة
ألعمال ابن القيم "جامع الفقه "575/1 :؛ اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف :المرداوي ،151/11المغني مع الشرح الكبير:
411/11؛ ؛ دليل الطالب لنيل المطالب :مرعي بن يوسف الحنبلي ص ،521مؤسسة الكتب الثقافية بيروت – لبنان ،الطبعة األولى
1412ه1112-م؛ العدة شرح العمدة :ص 211؛ منار السبيل شرح الدليل.524/5 :

) (2السنن الكبرى ،111/1 :كتاب الديات ،باب :ماتحمله العاقلة ،حديث رقم ،11514:شكك البيهقي في نسبة هذا األثر إلى زيد بن ثابت
رضي اهلل عنه قال ":كذا رواه أيوب ،والمحفوظ أنه من قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار"

) )3المعونة على مذهب عالم المدينة1552/5 :؛ المغني777/7 :؛ المبدع شرح المقنع.554/1 :

) (4منار السبيل في شرح الدليل.522/5 :

) (5اإليصال في المحلى باآلثار.511/11 :
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اإلمام:
سادساَ :خطأُ َ

قد يخطئ اإلمام أو الحاكم فيقتل خطأ ،فإن كان خطؤه كذلك فهو على عاقلته إن كان مما

تحمله ،وهو مما ال اختالف فيه بين الفقهاء(.)1

وأما إن كان خطؤه في مجال الحكم واالجتهاد ،فهو موضع خالف بين الفقهاء على مذهبين:
َّ
الع ِاقلة ،وهو مذهب الحنفية
المذهب األول :ما يجب بخطأ الحكام يكون في بيت المال وال تحمله َ
والمالكية ،وقول للشافعية  ،والحنابلة في رواية راجحة عندهم (.)2
الع ِاقلة ،وهو القول الثاني للشافعية ،والحنابلة
المذهب الثاني :ما يجب بخطأ اإلمام والحاكم يكون على َ

في رواية.)3( .

أدلة المذهب األول:
المعقول:

 -1بأن الخطأ يكثر في األحكام واالجتهاد الذي يمارسه األئمة و َّ
الحكام ،وايجاب ما َي َلزم به على
وي ُش ُّ
ق عليها(.)4
الع ِاقلة ُ ،ي ُ
جحف بها َ
َ

 -5وبأن الحاكم واإلمام نائبان عن اهلل سبحانه وتعالى في أحكامه وأفعاله  ،فكان عقل جنايتهما في
مال اهلل تعالى  ،وهو بيت المال(.)5

أدلة المذهب الثاني  :األثر واجماع الصحابة والمعقول :

أوال :األثر :

عن الحسن – رضي اهلل عنهما" :-أن عمر بن الخطّاب 

بعث إلى امرأة مغيبة كان رجل

يدخل عليها ،فأنكر ذلك ،فأرسل إليها فقيل لها :أجيبي عمر ،فقالت يا ويلها ما لها ولعمر ،فبينما

ثم مات ،فاستشار
هي في الطريق فزعت ،فضربها الطلق ،فألقت ولدها فصاح
الصبي صيحتين ّ
ّ
ومؤدب وصمت علي،
النبي  ، فأشار بعضهم :أن ليس عليك شيء ،إ ّنما أنت وال
عمر أصحاب
ّ
ّ
) (1المهذب517/5 :؛ المغني مع الشرح الكبير ،.411/11 :الهداية في فروع الفقه الحنبلي114/5 :؛ اإلنصاف في معرفة الراجح من
الخالف151/11 :؛ الفقه اإلسالمي وأدلته ، 2751/7 :التشريع الجنائي اإلسالمي.114/5 :

) (2البهجة في شرح التحفة.251/5 :المهذب517/5 :؛ المغني مع الشرح الكبير411 /11 :؛

) )3موسوعة اإلمام الشافعي األم511/15 :؛ اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف151/11 :؛ الهداية في فروع الفقه الحنبلي114/5 :؛
شرح منتهى اإلرادات.557/5 :

) )4المهذب517/5 :؛ شرح منتهى اإلرادات.551/5 :

) (5شرح منتهى اإلرادات551/5 :؛ المغني مع الشرح الكبير417/11 :؛ التشريع الجنائي اإلسالمي.112/5 :
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فأقبل عليه عمر فقال :ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال :إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم ،وان كانوا

أن ديته عليك أل ّنك أفزعتها فألقته ،فقال عمر :أقسمت عليك
قالوا في هواك فلم ينصحوا لك ،أرىّ :
ال تبرح حتّى تقسمها على قومك ،وفي رواية :في قريش(.)1
وجه الداللة :

إن قضاء علي 

الع ِاقلة ،كما أفاد األثر ":أن
أن ما يجب بخطأ اإلمام والحاكم يكون على َ

ديته عليك" وقد أجمع الفقهاءعلى تحمل العاقلة لدية الخطأ* ،وهذا ما صار إليه

عمر

بمحضر

من الصحابة
ثانيا :إجماع الصحابة :

"فهذا حكم عمر وعلي ،بحضرة الصحابة 

منهم"(.)2

من المهاجرين واألنصار ،وال يعرف عليهم منكر

ثالثا :المعقول:

وبأن الحاكم في حالة خطئه ٍ
جان ،فكان خطؤه على عاقلته كغيره(.)3

الراجح :

الخبر المروي عن عمر بن الخطاب

ضعفه الحافظ ابن حجر العسقالني(.)4

الع ِاقلة ما يجب بخطأ اإلمام والحاكم إجحافا بها وتثقيال عليها ،خاصة وأن الخطأ
وفي تكليف َ
بالع ِاقلة ،وعليه يترجح لدى الباحث المذهب األول
في مثل هذه األمور يكثر ،وهذا يؤدي إلى اإلضرار َ
َّ
الع ِاقلة .واهلل أعلم.
أن ما يجب بخطأ الحكام يكون في بيت المال ،وال تحمله َ

1
الرزاق الصنعاني  ،551/1كتاب العقول ،باب :من أفزعه السلطان ،حديث رقم ،1155 :قال الحافظ ابن حجر" :وهذا
) ( المصنف :عبد ّ
منقطع بين الحسن وعمر"" ،التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير.1545 /4 :

* اإلجماع :ص.151-151

) (2اإليصال في المحلى باآلثار.515/11 :
) (3المغني مع الشرح الكبير411/11 :؛ الفقه اإلسالمي وأدلته.2757 :
) (4انظر نفس الصفحة هامش.1
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المطلب الثالث

حاالت تجب فيها الدية على العاقلة دون الجاني
أوال  :قتل الخطأ:

اتفق الفقهاء علي أن العاقلة هي التي تتحمل الدية في القتل الخطأ(.)1

وقد قضى عمر بالدية في الخطأ على العاقلة ،بحضرة الصحابة من غير خالف"(.)2

وهذا من باب المناصرة والمعاونة  ،فتحمله الدية بمفرده  ،في جناية غير متعمدة مرهق جدا.
"فالدية على العاقلة ألنها إذا وجبت الدية عليها في شبه العمد ،فألن تجب في الخطأ بطريق

األولى ،وألن الخطأ يكثر ،فلو وجبت الدية على القاتل ألجحف به"( ،)3فوجبت على العاقلة تخفيفا
على القاتل نظ ار له لوقوعه فيه ال عن قصد"

()4

.

"وفي إيجاب الدية علي العاقلة زوال الضغينة والعداوة ،من بعضهم البعض إذا كانت قبل ذلك،

وهو داع إلي األلفة ،واصالح ذات البين"(.)5

لماذا ُن ّحمل العاقلة الدية مع أن الجاني غيرها؟
إن في تحميل الدية على العاقلة من باب النصرة والمعاونة ،كما أوجبنا على الغني اإلنفاق
على قريبه الفقير ،وتتحقق المساواة والعدل ،وحفظ للدماء وحياطتها وعدم إهدارها ،وتخفيف عن القاتل،
ونصرة له بالمال ،وتدعيم ألواصر المحبة واأللفة والمعاونة ،واإلصالح بين أفراد األسرة "(.)6

) (1بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع521/7 :؛ بداية المجتهد412/5 :؛ التفريع 515 /5 :الشرقاوي على التحرير575/5 :؛ .؛ الروضة
الندية شرح الدرر البهية445/ :؛ المبدع شرح المقنع521/1 :؛ اإلجماع :ص ،151-151الموسوعة الفقهية الكويتية .551/55 :

) (2اإلختيار لتعليل المختار.21/2 :

) (3المهذب517/5 :؛ المبدع شرح المقنع :ا.521/1
) (4بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.521/ 7 :
) (5أحكام القرآن.552/5 :

) )6بدائع الصنائع521/7 :؛ اإلختيار لتعليل المختار21-21/2 :؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري511/15:؛ التشريع الجنائي اإلسالمي:
.511-111/5
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ثانيا :جناية شبه العمد:
اختلف الفقهاء فيمن يحمل ما يجب بجناية شبه العمد على مذهبين:

المذهب األول :الدية في شبه العمد على العاقلة ،وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية
راجحة عندهم (.)1

ِ ِ
الع ِاقلُة أي شيء منه ،وهو مذهب
الع ْمد على الجاني وحده ،وال تتحمل َ
المذهب الثاني:الواجب في ش ْبه َ
الحنابلة في رواية (.)2
المذهب الثالث  :الدية في شبه العمد على العاقلة في حالة قتل الوالد إلبنه فإن الوالد يد أر عنه ذلك
القود ،وتغلظ عليه الدية وهو مذهب مالك

)(3

.

أدلة المذهب األول :السنة والمعقول:
أ -السنة:

عن أبي هريرة 

قال" :اقتتلت امرأتان من هذيل  ،فرمت إحداهما األخرى بحجر  ،فقتلتها

وما في بطنها  ،فاختصموا إلى النبي

المرأة على عاقلتها "(.)4

وجه الداللة :أن النبي 



عبد أو وليدة ،وقضى بدية
فقضى أن دية جنينها غرةٌٌ ،

قضى بالدية على عاقلتها ،فدل على أن الذي يحمل الجناية في شبه العمد

العاقلة ،ال الجاني.
ب -المعقول:

الخطأ وشبه العمد مما يكثر  ،فحسنت إعانته لئال يتضرر الجاني بما هو معذور فيه(.)5
كما أن هذا القتل ال يوجب قصاصا ،فتجب ديته على العاقلة كالخطأ ،ويختلف عن العمد

المحض حيث قصد الجاني الفعل وارادة القتل ،فاستحق تغليظ الدية بكونها في ماله وتدفع فو ار ،وشبه

) (1بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع522/7 :؛ البحر الرائق427/1 :؛ رد المحتار157/11 :؛ اللباب شرح الكتاب511/4 :؛ تبيين الحقائق:
111/2؛ قليوبي وعميرة على منهج الطالبين547/4 :؛ كفاية األخيار511/5 :؛ المبدع شرح المقنع :ابن مفلج 551/1؛ الروض المربع:
ص411؛ الهداية في فروع الفقه الحنبلي 151/5 :الموسوعة الفقهية الكويتية 552 /55 :؛ الفقه على المذاهب األربعة515 /2 :؛.

) (2الهداية في فروع الفقه الحنبلي151/5 :؛ اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف.151/11 :

) )3المدونة الكبرى إلمام دار الهجرة  ،221/4 :؛ بداية المجتهد :ابن رشد  ،455/5أسهل المدارك .555/5 :

) (4سبق تخريجه ص ،55هامش.1

) (5نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج571 /7 :؛ ،التجريد لنفع العبيد ،11/4 :الشرقاوي على التحرير575 /5 :؛ شرح روضة الطالب من
أسنى المطالب. 15 /4 :
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العمد قصد فيه الجاني الفعل ولم يرد القتل ،فاستحق التخفيف من ناحيتين هما :كون الدية على

العاقلة  ،وكونها مؤجلة كما في القتل الخطأ(.)1
أدلة المذهب الثاني :السنة :

عن عبد اهلل بن عمر -رضي اهلل عنهما  -أن النبي

قال في خطبته يوم فتح مكة" :أال ان

قتيل خطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا والحجر ،مائة من اإلبل أربعون منها في بطونها

أوالدها"(.)2

وجه الداللة :الدية هنا مغلَّظة ،فأشبهت ِدية العمد ،وبأنها موجب فعل قصده فلم تحمله ِ
كالع ْمد
العاقلةَ ،
َ
َ َْ
اَلمحض(.)3

أدلة المذهب الثالث  :األثر:

عن ابن جريج عن عبد الكريم":أن قتادة المدلجي كانت له جارية ،فجاءت برجلين فبلغا ،ثم

تزوجا ،فقالت امرأته :ال أرضى حتى تأمرها بسرح الغنم فأمرها ،فقال ابنها :نحن نكفي ما كلفت أمنا
فلم تسرح أمهما ،فأمرها الثانية فلم تفعل ،وسرح ابنها فغضب ،وأخذ السيف ،وأصاب ساق ابنه

فنزف فمات ،فجاء سراقة عمر بن الخطاب في ذلك ،فقال :وافني بقديد بعشرين ومائة بعير ،فإني

نازل عليكم فأخذ أربعين خلفه ،ثنية إلى بازل عامها ،وثالثين جذعه وثالثين حقه ،ثم قال ألخيه:
هي لك وليس ألبيك منها شيء ،وذكروا أنهم عذروا قتادة عند عمر ،فقالوا :لم يتعمده إنما أراد

الحدب فأخطأته  ،فغلظ عمر ديته فجعلها شبه العمد"(.)4

وجه الداللة  :استدل مالك -رحمه اهلل  -بقضاء عمر



في هذه الحادثة قتل المدلجي البنه؛

فإنه جعلها شبه عمد ،فإنه غلظ الدية وجعلها من مال القاتل .

الراجح :

أدلة المذهب الثاني القائلين بأن دية شبه العمد يتحملها الجاني وحده في غير محلها ،إذ أن
ِ
َّ
الع ْمد غلَّظ
الع ْمد اَلمحض يغلظ من كل وجه ،وش ْبه َ
قياس شبه العمد على العمد قياس مع الفارق ،ألن َ
ف من وجه ،وهو كونه لم يقصد النتيجة ،فاقتضى التَّغليظ من وجه
ويخفَّ ُ
قصده الفعلُ ،
من وجه ،وهو ْ
الع ِاقلة(.)5وعليه يكون الراجح في المسألة مذهب
ْ
األس َنان ،والتَّخفيف من وجه ،وهو َجعل الواجب على َ
الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية راجحة عندهم  ،أن الدية في شبه العمد على العاقلة.

) )1المغني مع الشرح الكبير.471/11 :

) (2سبق تخريجه ص ،51هامش.4

) (3المغني مع الشرح الكبير.411/11 :
) (4سبق تخريجه ص57هامش.5

) (5المغني مع الشرح الكبير.411-411/11 :
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بي والمجنون:
ثالثاَ :ع ْم ُد َّ
الص ِّ
عمدا الجناية(.)1
قصاص على ِّ
الصبي واَلمجنون إذا هما تَ َّ
اتفق الفقهاء على أنه ال َ
بع ْمدهما على مذهبين:
واختلفوا على من يكون الواجب َ
الع ِاقلة ،وهو مذهب الحنفية والمالكية وقول
بع ْمد الصَّبي واَلمجنون يكون على َ
المذهب األول :الواجب َ
للشافعية ،والحنابلة في الرواية راجحة عندهم (.)2
الع ِاقلُة شيئا من ذلك ،وهو
المذهب الثاني :الواجب بجناية ِّ
الصبي واَلمجنون يكون عليهما  ،وال تحمل َ
القول الثاني للشافعية  ،والحنابلة في رواية).)3
أدلة المذهب األول :السنة واآلثاروالمعقول :

أوال :السنة :

ثالَ ٍ
ِ
ثة ؛ َع ْن َّ
بي َحتَّى َي ْحتَِل َم َ ،و َع ْن
النائم َحتَّى يستيقظ َ ،و َع ْن َّ
لم َع ْن َ
الص ِّ
 -4قال النبيُ " :رفعَ ا ْل َق ُ
ا ْل َم ْج ُن ِ
ون َحتَّى َي ْع ِقل").)4
الصبيان والمجانين ،وهذا يدل على رفع المؤاخذة عنهم ،وبالتالي
وجه الداللة :أن القلم قد رفع عن ِّ
تحمل العاقلة لجنايتهما.

 -5قال النبي 

رف ح َّ ِ
" :م ْن لم يرحم ِ
س ِم َّنا"(.)5
يرَنا َوَي ْع ْ َ
ق كبيرَنا َف ْلي َ
َ ْ َْ َ ْ َ
صغ َ

وجه الداللة :الجنون ِ
ولما كان العاقل المخطئ مستحقا للتخفيف،
وصغر السِّن محل ومظنة َّ
للر ْحمةَّ ،
حتى وجبت ِّ
عذر ،أولى بهذا التخفيف
لمجانين والصِّبيان وهم أكثر ا
الدية على عاقلته ،فإن اَ َ
) )1بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع554/7 :؛ الهداية شرح بداية المبتدي111/4 :؛ ؛ اإلختيار لتعليل المختار41/2 :؛ المعونة على مذهب
عالم المدينة1552/5 :؛ تحفة المحتاج بشرح المنهاج15/4 :؛ الهداية في فروع الفقه الحنبلي151/5 :؛ اإلنصاف في معرفة الراجح من
الخالف.155/11 :
)(2اإلختيار لتعليل المختار41/2 :؛ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح11/7 :؛ حاشية على كفاية الطالب الرباني541/5 :؛ شرح روضة
الطالب على أسنى المطالب12/5 :؛ مسالك الداللة في شرح متن الرسالة :ص 511؛ الهداية في فروع الفقه الحنبلي :ا151/5؛
اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف.155/11 :
) (3قليوبي وعميرة على منهج الطالبين551 /4 :؛ الهداية في فروع الفقه الحنبلي.151/5 :
) (4المستدرك  :محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه الحاكم النيسابوري ،5115/1كتاب الحدود حديث رقم  ، 1115دار الكتب العلمية
بيروت – لبنان ،الطبعة الثانية 1455ه5115-م ،وقال عنه :هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه أي البخاري ومسلم.

) )5األدب المفرد :اإلمام البخاري ،تحقيق :األلباني  ،ص ،151باب إجالل الكبير رقم الحديث ،521 :وقال عنه :حسن ،دار الصديق للنشر
والتوزيع الجبيل – السعودية ،الطبعة الثانية 1451ه5111-م.
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فتجب ِّ
الع ِاقلة(.)1
بع ْمدهما على َ
الدية الالزمة َ

ثانيا :األثر  :عن علي بن أبي طالب 
وجه الداللة من األثر  :أفاد قول

أنه قال ":عمد الصبي والمجنون خطأ"(.)2

علي

وهو من علماء الصحابة األجالء ،أن عمد الصبي

والمجنون خطأ ،وبالتالي فإن العاقلة هي التي تتحمل الدية في الخطأ ،والعمد والخطأ بالنسبة للصغير
على السواء في تحمل العاقلة للدية.
ثالثا :المعقول :
لمجانين والصِّبيان
قصد ،وهو مترتب على العلم ،والعلم يكون بالعقل ،واَ َ
الع ْمد متحقق بكمال الَ ْ
َ
الع ْمد ،فأشبه َع ْمدهما خطأ العاقل البالغ ،أو جناية
العقل أو قاصروه ،فلم يتحقق منهم كمال َ
عديمو َ
ِ
الع ِاقلة(.)3
الع ْمد  ،وهي على َ
ش ْبه َ
أدلة المذهب الثاني :السنة:
السنة :

عن المغيرة بن شعبة قال  " :قضى النبي 

بالدية على العاقلة"(.)4

الع ِاقلة هي من يحمل ِّ
الدية الواجبة بالخطأ ،وثبت أن جناية
وجه الداللة :بأن النبي قضى بأن َ
العمد ال تحملها ِ
الع ْمد اَلمحض ،فوجب
العاقلة ،ولم يرد ما يدل على إخراج َع ْمد الصَّبي واَلمجنون من َ
َ
َْ

أن يكون الالزم بجنايتهما عليهما في مالهما ،على قياس ضمان الصبي للمتلفات(.)5

) )1الهداية شرح بداية المبتدي.111/4 :

) (2السنن الكبرى ،111/1 :كتاب  ،باب :ما روي في عمد الصبي ،حديث ،11115 :وهو منقطع؛ نصب الراية :الزيلعي.127/2

) )3الهداية شرح بداية المبتدي111/4 :؛ المعونة على مذهب عالم المدينة1552/5 :؛ المغني مع الشرح الكبير471/11 :؛ مسالك الداللة
في شرح متن الرسالة :ص.511

) (4سبق تخريجه ص ،55هامش5

) (5قليوبي وعميرة على منهج الطالبين.551 /4:
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الراجح:

ال يصح القصاص من الصبي والمجنون باإلتفاق ،فوجبت ِّ
الع ِاقلة  ،لكيال
الدية في َع ْمدهما على َ
يهدر دم المقتول .

ق للتخفيف ،حتى وجبت ِّ
لمجانين
كما وأن العاقل المخطئ مستح ٌ
الدية على عاقلته ،فإن اَ َ
عذر أولى بهذا التخفيف ،النتفاء القصد منهما.
والصِّبيان وهم أكثر ا

قصد الصَّبي واَلمجنون وفق القول الثاني  ،لكانا بذلك أسوأ حاال من المكلَّف
ولو أننا اعتبرنا ْ
ِ
َّ
لع ِاقلة  ،والصبي
المخطئ  ،ومعلوم أن المكلف المخطئ إذا جنى خطأ  ،فإن دية جنايته تكون على ا َ
والمجنون ليس لهما قصد في ارتكاب الجريمة  ،فصاروا بذلك كالنائم.
بع ْمد الصَّبي واَلمجنون يكون
وبالتالي يترجح لدى الباحث المذهب األول القائل :أن الواجب َ
الع ِاقلة.
على َ
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المبحث الرابع
مقدار الدية ،وتغليظها وتخفيفها
وفيه خمسة مطالب:
المطلب األول :أنواع األموال التي تجب فيها الدية .
المطلب الثاني :مقدار دية النفس في كل نوع من األموال ،وبيان مذاهب
الفقهاء في ذلك .

المطلب الثالث :تغليظ الدية وتخفيفها .

المطلب الرابع :وقت وجوب الدية.

المطلب الخامس :المنقصات للدية .

12

المطلب األول
أنواع األموال التي تجب فيها الدية
تعددت آراء العلماء فيما تجب فيه الدية ،فمنهم من قال بأنها تجب في اإلبل ،ومن قائل بأنها
تجب في غيرها من األموال ،كالذهب والورق والغنم والحلل ،وهذا تفصيل آرائهم في المسألة:
اتفق الفقهاء علي أن األصل في الدية اإلبل ،وأن دية الحر المسلم مائة من اإلبل ،واتفقوا

على جواز كون الدية من غيرها من األموال(.)1

ولكنهم اختلفوا فيما سوى اإلبل ،هل تكون أصال في الدية أم بدال عنها ؟على أربعة مذاهب:
سبب الخالف في هذه المسألة ارجع إلى أمرين:
األول :اعتمدوا على أحاديث وردت عندهم ولم ترد عند غيرهم :
 فالقائلون أن الدية من اإلبل والذهب والفضة ،اعتمدوا على أحاديث خصصت هذه الثالثة.

 وأما القائلون بأن األصل في الدية األموال الخمسة أو الستة ،فقد وردت عندهم أحاديث شريفة،
كحديث عمرو بن شعيب لم ترد عند غيرهم.
الثاني :اختالفهم في تكييف األدلة:

حيث اختلفوا في فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

فمن قال بأن األموال الثالثة هي

األصل ،قالوا :إنما أخذ عمر الدية من البقر والغنم والحلل ألنها كانت أموالهم فكان األداء منها أيسر.

 والقائلون بأن األصل في الدية اإلبل فقط  ،حملوا فعله من باب التقويم للدية في وقت غالئها.


والقائلون بأن األصل في الدية األموال الخمسة أو الستة أخذوا بظاهر فعله 

.

و بيان تفصيل المذاهب األربعة على النحو التالي:

) (1تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق151/2 :؛ بدائع الصنائع524/7 :؛ ؛ المقدمات الممهدات511/1 :؛ المنتقى شرح موطأ مالك5/1 :؛ ؛
جامع األمهات :أبي القاسم عبد اهلل بن الحسين بن الجالب البصري ص ،211اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع  -دمشق 1451ه-
5111م ،روضة الطالبين وعمدة المفتين :اإلمام النووي ،522/1المكتب اإلسالمي بيروت – دمشق ،الطبعة الثانية 1412ه5112-م زاد
المحتاج بشرح المنهاج71/4 :؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي55 /5 :؛ الديباج شرح المنهاج111/5 :؛ المهذب571/5 :؛
المغني مع الشرح الكبير ،411/11 :العدة شرح العمدة :ص 211؛

13

المذهب األول :األصل في الدية اإلبل والذهب والورق ،وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعي في
القديم (.)1

 أما الحنفية فقالوا :للجاني الخيار بين األموال الثالثة حتى مع وجود اإلبل(.)2

 وأما المالكية فقالوا :األصل في الدية اإلبل على أهل اإلبل ،والذهب على أهل الذهب ،والورق
علي أهل الورق(.)3

 وأما الشافعي في القديم :فال يعدل عن اإلبل إذا وجدت إال بالتراضي ،فحينها ينتقل إلى الذهب أو
الورق(.)4

المذهب الثاني :األصل في الدية اإلبل فقط  ،وهو الشافعي في الجديد ورواية عن أحمد (.)5
المذهب الثالث :األصل في الدية خمسة أموال :اإلبل والذهب والورق والغنم والبقر ،وهو رواية عن

أحمد (.)6

المذهب الرابع :األصل في الدية ستة أموال ،حيث زادوا على الخمسة السابقة الحلل ،وهو قول
الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن ،ورواية عن أحمد (.)7

) )1بدائع الصنائع :الكاساني 525/7؛ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق157/2 :؛ اللباب في شرح الكتاب515/4 :؛ المقدمات الممهدات:
515/1؛ اللمع في الفقه على مذهب اإلمام مالك :ص121؛ مختصر المزني لألم515/2 :؛ الوجيز في فقه مذهب اإلمام الشافعي :محمد
بن محمد أبي حامد الغزالي ص ،527دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت – لبنان ،الطبعة بدون1414 ،ه1114-م؛ كفاية
األخيار515/5 :؛ التشريع الجنائي اإلسالمي.171/5 :

) (2بدائع الصنائع524/7 :؛ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق.157/2 :

) (3بداية المجتهد417 /5 :؛ اللمع في الفقه على مذهب اإلمام مالك :ص121؛ الفواكه الدواني527/ :؛ المنتقى شرح موطأ مالك.5/1 :
) (4مختصر المزني لألم515/2 :؛ كفاية األخيار515/5 :؛ قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين.511/4 :

)(5الوجيز في فقه مذهب اإلمام الشافعي :ص527؛ كفاية األخيار ،515/5 :المغني مع الشرح الكبير211 /11 :؛ المبدع شرح المقنع:
.541/1

) )6المغني مع الشرح الكبير211 /11 :؛ شرح منتهى اإلرادات517/5 :؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي.55 /5 :

) (7اللباب في شرح الكتاب515/4 :؛ رد المحتار على الدر المختار115/11 :؛ المغني مع الشرح الكبير211 /11 :؛ األحكام السلطانية :
ص575؛ الفقه على المذاهب األربعة.512/2 :
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أدلة المذهب األول القائلين بأن األصل في الدية اإلبل والذهب والورق ،السنة وفعل الصحابي:
أوال  :السنة :

-عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :كتب رسول اهلل 

مائة من اإلبل"(.)1

إلى أهل اليمن" :وأن في النفس الدية

وجه الداللة :نص الحديث على اإلبل وهو األصل في الدية(.)2
وأما الذهب و الورق فقد ثبتا في أدلة أخري منها:
أ -عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال  ":كانت قيمة الدية على عهد رسول اهلل
ثمانمائة دينار،

وكانت كذلك حتي استخلف عمر 



فغلت االبل  ،فصعد المنبر فخطب وقال:

"أال إن اإلبل قد غلت" ،أال إن اإلبل قد غلت ،قال ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار ،
وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا ،وعلى أهل البقر مائتي بقرة ،وعلى أهل الشاء ألفي شاة "(.)3

وجه الداللة :تقويم عمر للدية بحضرة المهاجرين واألنصار ،على أهل الذهب ألف دينار ،وعلى أهل

الورق اثني عشر ألف  ،ووافقه عليه جماعة الصحابة فثبت أنه إجماع(.)4
ب-

وبه قضى  فقد قال محمد بن الحسن" :بلغنا أن عمر بن الخطاب 

فرض على أهل الذهب
()5

ألف دينار في الدية  ،وعلى أهل الورق عشرة آالف درهم  ،وفي رواية اثني عشر ألف درهم"

،

وبه قضى عثمان .)6( 

) (1سبق تخريجه ص ،1هامش.5
) (2المجموعة الجليلة :ص.515

) (3السنن الكبرى ،154/1 :كتاب الديات ،باب :أعواز اإلبل ،حديث رقم  ،11171 :قال ابن حجر  :حسن  ،هداية الرواة .511/5 :
( )4المنتقى شرح موطأ مالك.4- 5/1 :

) (5السنن الكبرى ،141/1 :كتاب الديات ،باب :ما روي فيه عن عمر وعثمان ،حديث رقم ،11111 :قال البيهقي  ":الرواية فيه عن عمر
منقطعة ،وكذلك عن عثمان.

) )1المرجع السابق.
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أدلة المذهب الثاني القائلين :بأن األصل في الدية اإلبل فقط ،السنة واألثر والمعقول:
أوال :السنة:

 -1عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال" :كان رسول اهلل



يقوم دية الخطأ على أهل

القري أربعمائة دينار  ،أو عدلها من الورق ،ويقومها على أثمان اإلبل  ،فإذا غلت رفع في

قيمتها  ،واذا هاجت رخصا نقص من قيمتها  ،وبلغت على عهد رسول اهلل 

دينار إلى ثمانمائة دينار  ،أو عدلها" (.)1

وجه الداللة :أن النبي 

ما بين أربعمائة

جعل تقويم األموال األخرى مرتبط باإلبل في حال غالئها ورخصها ،فدل

على أنها األصل في الدية.
 -3عن عبد اهلل بن عمرو أن النبي



قال في خطبته يوم فتح مكة" :أالوان قتيل خطأ العمد

بالسوط والعصا والحجر ،دية مغلظة مائة من اإلبل  ،منها أربعون في بطونها أوالدها"(.)2

وجه الداللةّ :فرق النبي 

غير اإلبل(.)3

بين دية العمد والخطأ ،فغلظ بعضها وخفف بعضها ؛ وال يتحقق هذا في

ثانيا :األثر:

أ-عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال  ":كانت قيمة الدية على عهد رسول اهلل 
ثمانمائة دينار ،وكانت كذلك حتي استخلف عمر  فغلت االبل  ،فصعد المنبر فخطب وقال" :أال

إن اإلبل قد غلت"  ،أال إن اإلبل قد غلت ،قال ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار  ،وعلى
أهل الورق اثني عشر ألفا  ،وعلى أهل البقر مائتي بقرة  ،وعلى أهل الشاء ألفي شاة""(.)4
وجه الداللة:

دل أثر

عمر

على أن الدية كانت تقوم زمن النبي بثمانمائة دينار ،فلما غلت اإلبل في

زمن عمر زاد في القيمة ،مما يدل على أن األصل في الدية هي اإلبل ،حيث تم الرجوع إليها عند

تغير سعرها.

) (1سنن ابن ماجه مع أحكام األلباني :محمد القزويني ،المحقق األلباني ص ،441 -447كتاب الديات ،باب :دية الخطأ ،حديث رقم:
 ،5151قال عنه األلباني :حسن.

) (2سبق تخريجه ص  ،51هامش.4

) )3مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح15/ 7 :؛ المبدع شرح المقنع542 /1 7 :؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي.54 /5 7 :
) )4سبق تخريجه ص ،12هامش.5

11

ثالثا :المعقول:
 -1التغليظ في الدية جاء في اإلبل فقط ،فلو كان غيرها أصال لجاء فيها التغليظ ،فيقف على التوقيف
ألنه من باب المقدرات ،إذ ال مدخل للرأي فيها ،فال تتغلظ بغيره حتى لو قضى القاضي ال ينفذ

قضاؤه ،لعدم التوقيف في التقدير بغير اإلبل(.)1

 -5كما وأن ما عدا اإلبل من الذهب أو الفضة أو غيرها أبدال ،تزيد وتنقص بحسب زيادة قيمة اإلبل
ونقصها ،وليست هذه األبدال أصوال ثابتة كاإلبل(.*)2

أدلة الفريق الثالث القائلين :بأن األصل في الدية خمسة أموال :اإلبل والذهب والورق والغنم والبقرة.
السنة:

 -1عن جابر قال  ":فرض رسول اهلل 

في الدية على أهل اإلبل مائة من اإلبل  ،وعلى أهل

البقر مائتي بقرة  ،وعلى أهل الشاة ألفي شاة"(.)3

 -5عن ابن عباس -رضي اهلل عنهما" :-قتل رجل على عهد رسول اهلل
ديته اثني عشر ألف درهم"(.)4

 -5وفي حديث عمرو بن شعيب " :وعلى أهل الذهب ألف دينار"........



 ،فجعل النبي



(2

).

) (1اللباب في شرح الكتاب511/4 :؛ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق.151/2 :
) (2التشريع الجنائي اإلسالمي.177/5 :

* وعلى هذا القول فإن من عليه الدية ،يجب تسليمها إلى مستحقها خالية من العيوب ،ومن أراد العدول عنها إلى غيرها ،فلآلخر منعه ألن
الحق متعين فيها ،فاستحقت كالمثل في المثليات المتلفة"وسالمة اإلبل من العيوب  :كأن تكون مريضة ،أو فيها عيب خلقي ،ال تؤخذ إال
برضى المستحق لذلك ،بإتفاق العلماء .الوجيز في فقه مذهب اإلمام الشافعي  :ص ،327زاد المحتاج يشرح المنهاج  ،2/4 :الديباج شرح
المنهاج  ، 911/2 :روضة الطالبين وعمدة المفتين ،229/9 :تنوير القلوب في معاملة عالم الغيوب  :ص ،342المبدع شرح المقنع /8 :
 ،346المغني مع الشرح الكبير  ، ، 213/11 :الفقه على المذاهب األربعة .282/2 :
) (3تحفة األحوذي شرح الترمذي :محمد المباركفوري ،241/4كتاب الديات ،باب :ما جاء في الدية كم هي من اإلبل ،حديث رقم ،1511 :
ضعفه الشوكاني حيث قال :وفيه عنعنة محمد بن إسحاق؛ الدراري المضية شرح الروضة البهية :محمد بن علي الشوكاني ص،571
جمعية إحياء التراث اإلسالمي ،مؤسسة الريان – الكويت ،الطبعة الثالثة 1451ه5111-م،

) (4سنن النسائي بشرح السيوطي والسندي :ج ،41/ 1كتاب الديات ،باب :ذكر الدية من الورق ،حديث رقم ،4115 :وضعفه األلباني في
تعليقه على سنن النسائي ص.755

) (5سبق تخريجه ص ،12هامش.5
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وجه الداللة من النصوص السابقة:
دلت األحاديث الشريفة على أن هذه األموال الخمسة هي أصول الدية دون غيرها ،وأيها

أحضر من تلزمه الدية ،وجب علي الولي قبولها ،ألن الخيار ثابت للجاني أن يعطي منها للولي ما
شاء ،وال يحق للولي المطالبة بغيرها ،سواء كان من أهل ذلك النوع أم ال ،ألنها أصول في قضاء
الواجب يجزىء واحد منا ،فكانت الخيرة إلى من وجبت عليه(.)1

أدلة الفريق الرابع القائلين :أن األصل في الدية األموال الستة ،وهي :اإلبل والذهب والورق والغنم
والبقر والحلل هي من اآلثار:
اآلثار:

 -4عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال" :كانت قيمة الدية على عهد رسول

ثمانمائة دينار ،وكانت كذلك حتي استخلف عمر

اهلل

فغلت االبل فصعد المنبر فخطب وقال:

"أال إن االبل قد غلت"أال إن اإلبل قد غلت ،قال :ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار،
وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا ،وعلى أهل البقر مائتي بقرة ،وعلى أهل الشاء ألفي شاة،
وعلى أهل الحلل مائتي حلة"(.)2

 -3وعن الشعبي" :أن عمر قضى على أهل الورق عشرة آالف ،وعلى أهل الدنانير ألف دينار،

وعلى أهل الحلل مائتي حلة ،وعلى أهل البقر مائتي بقرة ،قال :وسمعنا أنها سنة ،وعلى

أهل الشاة ألفي شاة ،قال :وسمعنا أنها سنة ،وعلى أهل اإلبل مائة من اإلبل"(.)3
وكان هذا بمحضر من الصحابة فكان إجماعا(.)4

) (1المغني مع الشرح الكبير215/11 :؛ المبدع شرح المقنع.542 /1 :
) (2سبق تخريجه ص ،12هامش.5

) )3المصنف :عبد الرزاق الصنعاني  ، 117/1كتاب الديات ،باب :كيف أمر الدية ،حديث رقم ،17272 :قال األزدي  ":الشعبي عن عمر
منقطع " نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية .127/2 :

) )4المغني مع الشرح الكبير.211/11 :

18

وجه الداللة :دل هذا الفعل من عمر 

 ،أن األصل في الدية األموال الستة المذكورة ،وهي اإلبل

والبقر والذهب والورق والبقر والشاة والحلل.
الراجح :
األصل الثابت المتفق عليه هو اإلبل ،واآلثار التي أوردناها ذكرت أن الدية في عهد النبي

صلى اهلل عليه وسلم كانت أربعمائة دينار ،وفي رواية ثمانمائة دينار ،فلما غلت اإلبل رفعها عمر
رضي اهلل عنه إلى ألف دينارن دل ذلك على أن المعول عليه هو اإلبل ،والتغليظ في الدية جاء في

اإلبل فقط ،فلو كان غيرها أصال لجاء فيها التغليظ ،فيقف على التوقيف ألنه من باب المقدرات ،إذ ال

مدخل للرأي فيها.

وأفتى بذلك جمع من أهل العلم  ،وعلى رأسهم مجلس اإلفتاء األعلى الفلسطيني ،و هذه صورة

عن الفتوى في الصفحة التالية:
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إلى أن اعتمدت رابطة علماء فلسطين-غزة ،-الدراسة الشرعية المقدمة من الشيخ عبد الكريم الكحلوت
والدكتور مازن هنية والدكتور أحمد شويدح بتقدير الدية بسعر اإلبل ،ووجدوا بعد السؤال والتحري أن

متوسط قيمة اإلبل في البالد اإلسالمية والعربية التي توجد فيها اإلبل يساوي مائتين وخمسين دينا ار

أردنيا ،وعليه قدروا دية المسلم بخمس وعشرين ألف دينار أردني في القتل الخطأ ،وهذه صورة عن

الفتوى:
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الرد واالعتراض على فتوى الرابطة (:)1
إن اعتماد تقدير الدية حسب متوسط قيمة الناقة في البلدان المتعددة والمجاورة لقطاع غزة ،

وتقديرها بخمس وعشرين ألف دينار ،مخالفة للنصوص الشرعية واألصول التي تقدر عليها الدية لعدة
وجوه منها :
أوال :التقدير للدية حسب متوسط قيمة الناقة للبلدان المجاورة للقطاع عرف جديد ،ولم يقل به أحد من
الفقهاء ،وتطبيق هذه العادة والعرف -إن سلمنا بأنه أصبح عرفا معتمدا -ال يعمل به إال إذا انعدم
ثابتٌ مقدارها وأصولها بالنصوص الشرعية.
النص الشرعي ،وتقدير الدية الشرعية ٌ
ثانيا :بعد سؤال أهل الخبرة والمعرفة من التجار لتقدير قيمة اإلبل حسب أعمارها المنصوص عليها
في حديث الدية باإلبل للجاني خطا ،فقد وجدنا الفارق في القيمة المقدرة ،بل استهجنوا القيمة المقدرة،

ولعل المخمنين في الفتوى السابقة اتخذوا نوعا وعم ار واحدا لإلبل ،بال اعتبار ألن تكون الدية باإلبل

مخمسة.

فال يعقل أن تكون متوسط قيمة اإلبل مبلغا واحدا لكافة األعمار المذكورة في حديث المصطفى ،قال

رسول اهلل " :-في دية الخطأ عشرون حقة ،وعشرون جذعة ،وعشرون ابنة مخاض ،وعشرون
ابنة لبون  ،وعشرون ابن مخاض " (.)2

ثالثا :ال يعقل أن تكون دية المسلم بخمس وعشرين ألف دينار ،ونحن نرى شركات التأمين في الخارج،
تدفع أضعاف هذه المبالغ لغير المسلمين ،أم أن المسلم هو األقل في كل شيء ،حتى في قيمة ما
ُيدفع عن قتله خطأ  ،فهو أرخص في الحياة وأرخص أيضا بعد القتل والوفاة ؟
وخالصة األمر:
أن اإلبل أص ٌل في الديات باتفاق الفقهاء ،وعليه نرجح ما ذهب إليه المجلس األعلى لإلفتاء

في تقدير قيمة الدية باإلبل ،بالغة ما بلغت ،وعلى الرغم من ارتفاع ثمنها ،إال أن قيمة المسلم أغلى

ردع للناس حتى
وأعز ،ولما فيه من حفظ النفس ،وهو أحد مقاصد الشريعة  ،ولما في ذلك أيضا من ٍ

ال يقدموا على القتل ،استسهاال لمبلغ الدية القليل .واهلل أعلم

) (1دية قتل الخطأ مقدارها وأصولها :محمد عبد الهادي الفي ص ،11-1اصدار ملتقى بيت الحكمة والمعرفة فلسطين رفح 1451ه-
5111م.

) (2سنن ابن ماجة مع أحكام األلباني  :ص  ،441كتاب الديات ،باب :دية الخطأ ،حديث رقم5151 :؛ قال األلباني عنه :ضعيف .
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المطلب الثاني
مقدار دية النفس في كل نوع من األموال  ،وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك
أوال :مقدار الدية من اإلبل:
اتفق الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن دية النفس في قتل المسلم الحر الذكر ،مئة من

اإلبل( ،)1لما ثبت في كتاب عمرو بن حزم في الديات " :وأن في النفس الدية مائة من اإلبل"(.)2
ثانيا :مقدار دية النفس من الذهب والفضة:

أ -مقدارها من الذهب :اتفق الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ،على أن الدية من الذهب ألف
دينار (.)3

ب -مقدارها من الفضة:
وقع الخالف بين األحناف ،والمالكية والشافعية والحنابلة ،في مقدار دية النفس من الفضة:

المذهب األول :مقدارها عشرة آالف درهم ،وهو مذهب األحناف(.)4

المذهب الثاني :مقدارها اثنا عشر ألف درهم ،وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة (.)5
أدلة األحناف  :األثر :

ما روي عن سيدنا عمر بن الخطاب



أنه قال" :الدية عشرة آالف درهم" بمحضر من

أحد فيكون إجماعا(.)6
الصحابة  ،ولم ينقل أنه أنكر عليه ٌ

) (1تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق151/2 :؛ اللباب في شرح الكتاب511/4 :؛ ؛ المنتقى شرح موطأ مالك5/1 :؛ المقدمات الممهدات:
511/1؛ التفريع515/5 :؛ كفاية األخيار512/5 :؛ الديباج شرح المنهاج ،111/5 :الروضة الندية شرح الدرر البهية444/5 :؛ زاد
المحتاج بشرح المنهاج 71/4 :المغني مع الشرح الكبير411/11 :؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي55 /5 :؛.

) (2سبق تخريجه ص ،1هامش.5

) (3بدائع الصنائع524/7 :؛ اللباب في شرح الكتاب515/4 :؛ التفريع 515/5 :؛ الروضة الندية شرح الدرر البهية444/5 :؛ شرح الزركشي
على مختصر الخرقي.54 /5 :

) (4بدائع الصنائع524/7 :؛ رد المحتار على الدر المختار115/11 :؛ اللباب في شرح الكتاب515/4 :؛ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق:
157/2؛ اإلختيار لتعليل المختار ، 52/2 :التفريع. 515/5 :

)(5مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح15 /7 :؛ المنتقى شرح موطأ مالك1/1 :؛ المهذب577/5 :؛ قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين:
511/4؛ زاد المحتاج يشرح المنهاج71/4 :؛ الروضة الندية شرح الدرر البهية444/5 :؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي55 /5 :؛
العدة شرح العمدة :ص.221

) )6نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ،151 /2 :وقال عنه منقطع؛ بدائع الصنائع524/7 :؛ التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة:
أبي الحسين أحمد بن محمد البغدادي القدوري2714/11؛ دار السالم القاهرة – مصر ،الطبعة األولى 1454ه5114 -م.
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مع أن المقادير ال تعرف إال سماعا ،فالظاهر أنه سمع من رسول اهلل 

واحتجوا بأن الدينار

يعدل في الشرع بعشرة دراهم ،بدليل أن نصاب الذهب في الزكاة عشرون مثقاال ،ونصاب الفضة في

الزكاة مائتا درهم"(.)1

أدلة المالكية والشافعية والحنابلة :السنة واآلثار:

أوال :السنة:

عن ابن عباس -رضي اهلل عنهما " :-قتل

ديته اثني عشر ألف درهم"""(.)2

رجل على عهد رسول اهلل  ، فجعل النبي 

نقل األحوذي عن الشوكاني قوله" :وال يخفى أن حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما" :أن رجال

قتل في عهد رسول اهلل  فجعل النبي 

ديته اثني عشر ألف درهم"" وهو مثبت فيقدم على النافي،

كما تقرر في علم األصول ،وكثرة طرقه تشهد لصحته ،والرفع زيادة إذا وقعت من طريق ثقة ،تعين

األخذ بها"(.)3
ثانيا :األثر:

 -1عن أنس رضي هللا عنه قال " :ألن أجلس مع قوم يذكرون اهلل تعالى من صالة الغداة إلى أن
تطلع الشمس ،أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ،وألن أجلس مع قوم يذكرون اهلل تعالى من صالة

المغرب أحب إلي من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل دية كل رجل منهم اثنا عشر ألفا" (.)4
وجه الداللة :دل األثر على أن دية المسلم هي اثنا عشر ألف درهم.
الراجح:

ما استدل به األحناف من األثر عن عمر في جعل الدية عشرة آالف دينار ضعيف ،قال ابن عبد
البر" :ليس في جعل الدية عشرة آالف عن النبي



حديث مرسل وال مسند ،وما ذكره األحناف

قياسهم الدية على نصاب الذهب في الزكاة عشرون مثقاال ،يعارضه األحاديث التي استدل بها
الجماهير من العلماء فتقدم ،وتكون أولى مما ذكروه في نصاب الزكاة ،ألنه ال يلزم أن يكون نصاب

) (1تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق بتصرف.157/2 :
) (2سبق تخريجه ص،75هامش.1

) )3تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي.241/4 :

)(4السنن الكبرى ،151/1 :كتاب الديات ،باب :تقدير البدل باثني عشر ألف درهم ،حديث رقم ،11111 :قال البيهقي  " :وفي الحديث موسى
بن خلف كثرت روايته للمناكير فاستحق الترك".
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أحدهما معدوال بنصاب اآلخر ،كما أن السائمة من بهيمة األنعام ليس بنصاب شيء منها معدوال
بنصاب غيره"(.)1

وعليه يترجح لدى الباحث ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة  :أن مقدار الدية من

الفضة اثني عشر ألف درهم.
ثالثا :مقدارها من البقر والشياه والحلل(*):
تقدير هذه األنواع الثالثة ،راجع إلى من يقول أنها من األصول التي تجب فيها الدية ،وهم
الصاحبان ،ورواية عن أحمد :أن مقدار الدية من البقر مائتا بقرة  ،ومن الشاة ألفا شاة  ،ومن الحلل
مائتا حلة(.)2

أدلتهم:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال  ":كانت قيمة الدية علي عهد رسول اهلل

ثمانمائة دينار  ،وكانت كذلك حتي استخلف عمر 



فغلت االبل فصعد المنبر فخطب وقال " :أال

إن االبل قد غلت"  ،أال إن اإلبل قد غلت ،قال :ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار ،وعلى

أهل الورق اثني عشر ألفا  ،وعلى أهل البقر مائتي بقرة  ،وعلى أهل الشاء ألفي شاة  ،وعلى أهل

الحلل مائتي حلة"(.)3

) )1المغني مع الشرح الكبير.215/11 :

(*( هذه المسألة متفرعة من المسألة األولى المذكورة ص  : 15أنواع األموال التي تجب فيها الدية ومذاهب الفقهاء فيها .

) )2االختيار لتعليل المختار52/2 :؛ بدائع الصنائع522/7 :؛ اللباب في شرح الكتاب515/4 :؛ رد المحتار على الدر المختار115/11 :؛
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 15/7 :؛ المقدمات الممهدات515 /5 :؛ موسوعة األعمال الكاملة إلبن القيم517/1 :؛المغني مع
الشرح الكبير211 /11 :؛ األحكام السلطانية :ص575؛ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار511/1 :؛ الفقه على المذاهب
األربعة.512/2 :

) (3سبق تخريجه ص12هامش.5
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المطلب الثالث
تغليظ الدية وتخفيفها
أوال :دية القتل العمد وشبه العمد:

()1

اتفق الفقهاء األربعة على أن دية العمد تجب على الجاني  ،وال تحملها العاقلة.

واختلفوا في وقت وجوبها وتغليظها وهذا ماسنتناوله في هذا المطلب والذي بعده.
دية العمد تتغلظ من ثالثة أوجه:

أحدها :أنها تجب على الجاني  ،وال تحملها العاقلة.

الثاني :أنها تجب حالة بال تأجيل.
الثالث :أنها تتغلظ بالسن والتثليث

وشبه العمد مغلظة من وجه  ،ومخففة من وجهين:

مغلظة كونها مثلثة  ،وخففت بكونها على العاقلة  ،ومؤجلة"
وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول للمالكية ".

()5

واختلف الفقهاء في تغليظ دية العمد وشبه العمد على مذهبين:
المذهب األول :شبه العمد تؤخذ مغلظة أرباعا  ،وهو مذهب األحناف والمشهور عند المالكية ورواية
عن أحمد .)4( :

 -1خمس وعشرون بنت المخاض :وهي التي دخلت في السنة الثانية.
 -5خمس وعشرون بنت لبون :وهي التي دخلت في السنة الثالثة.
 -5خمس وعشرون حقه :وهي التي دخلت في السنة الرابعة.
 -4خمس وعشرون جذعة :وهي التي دخلت في السنة

الخامسة) 4).

) (1رد المحتار ،154/11 :اللمع في الفقه على مذهب اإلمام مالك :ص125؛ مواهب الجليل512/1 :؛ الشرقاوي على التحرير.574/5 :
الموسوعة الكاملة ألعمال ابن القيم "جامع الفقه " ،575/1 :شرح الزركشي على مختصر الخرقي.52/5 :
) )5اللمع في الفقه على مذهب اإلمام مالك :ص ،125كفاية األخيار511/5 :؛ المهذب571/5 :؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين521/1 :؛
العدة شرح العمدة :ص.225
) )5بدائع الصنائع524/7 :؛ اللباب في شرح الكتاب511/4 :؛ رد المحتار على الدر المختار115/11 :؛ التفريع515/5 :؛ الفواكه الدواني:
521/5؛ المنتقى شرح موطأ مالك ، 15-11/1 :األحكام السلطانية :ص575؛ المبدع شرح المقنع541/1 :؛.

) )4مختار الصحاح.555-555-511-115-11-12 :
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المذهب الثاني:
دية العمد وشبهه تؤخذ مغلظة أثالثا  :ثالثون حقة ،ثالثون جذعة ،أربعون خلفة وهي الحوامل

وهو مذهب الشافعية وقول للمالكية  ،ورواية عن أحمد  ،وقول محمد بن الحسن (.)1
المذهب الثالث:

الدية ال تكون مغلظة إال مثل فعل المدلجي بابنه ،حيث أخذ عمر 

منه الدية :ثالثين حقة،

وثالثين جذعة ،وأربعين خلفة في بطونها أوالدها ،وهو مذهب مالك في األشهر عنه (.)2
أدلة المذهب األول :

األثر :

عن عبد اهلل بن مسعود



قال" :في شبه العمد أرباعا "خمس وعشرون حقه  ،وخمس

وعشرون جذعه  ،وخمس وعشرون بنات لبون  ،وخمس وعشرون بنات مخاض"(.)3

وجه الداللة  :قول عبد اهلل بن مسعود 

وهو من علماء الصحابة دليل على أن دية شبه

العمد تؤخذ مغلظة أرباعا.
أدلة المذهب الثاني :السنة واألثر:
أوال :السنة:

 -4عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهلل 

قال" :من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى

أولياء المقتول ،فان شاءوا قتلوا ،وان شاءوا أخذوا الدية ،وهي :ثالثون حقة  ،وثالثون جذعه

 ،وأربعون خلفة ،وما صالحوا عليه فهو لهم"(.)4

وجه الداللة  :دل قول رسول اهلل 

أن دية العمد ،تؤخذ مغلظة أثالثا .

) (1اللباب في شرح الكتاب511/4 :؛ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق151/2 :؛ اإلختيار لتعليل المختار52/2 :؛ اللمع في الفقه على مذهب
اإلمام مالك :ص،125األم515/2 :؛ المهذب 571/5 :الوجيز في فقه مذهب اإلمام الشافعي :ص527؛ زاد المحتاج بشرح المنهاج:
 ،71/4األحكام السلطانية :ص574؛ المبدع شرح المقنع.547 /1 :

) (2بداية المجتهد412 /5 :؛ المقدمات الممهدات511/1 :؛ الفواكه الدواني521/ :؛ التفريع.515/5 :

) (3مصنف ابن أبي شيبة :عبد اهلل بن أبي شيبة 574/1؛ كتاب الديات ،باب :ديه العمد كم هي ؟ قال الهيثمي " :منقطع فابراهيم لم يسمع
من ابن مسعود" مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .557/1

) )4سنن الترمذي مع أحكام األلباني :ص  ،551كتاب الديات ،باب :ما جاء في الدية كم هي من اإلبل؟ ،حديث رقم ،1517 :وقال األلباني
عنه  :حسن.
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ثانيا  :األثر:

-4

عن مجاهد عن عمر بن الخطاب 

قال" :شبه العمد ثالثون جذعة ،وثالثون حقة ،وأربعون

ما بين ثنية إلى بازل عامها ،كلها خلفة"(.)1

 -3ومثله روي عن جمع من الصحابة منهم عثمان بن عفان ،وعلي بن أبي طالب ،وعبد اهلل بن
مسعود  ،و أبو موسى األشعري ،وزيد بن ثابت ،والمغيرة بن شعبة ،وغيرهم(.)2

وجه الداللة  :اآلثار الواردة عن الصحابة دالة على أن دية العمد ،وشبهه تؤخذ مغلظة أثالثا.
الراجح :
مذهب الشافعية وقول للمالكية ،ومحمد بن الحسن ورواية عن أحمد ،القائلين بأن دية العمد

وشبهه تؤخذ مغلظة أثالثا ،ألن وجود أربعين خلفة – وهي الحوامل – ضمن الدية تعتبر عقوبة

تتناسب مع الجريمة ،والتغليظ أثالثا تسكين وتطييب للنفوس الثائرة ،وتعويض لهم عن بعض ما فقدوه

من نفع المقتول ،كما قضى بذلك سيدنا عمر بن الخطاب .

) )1المصنف :عبد الرزاق الصنعاني  ،117/1كتاب الديات ،باب :دية شبه العمد ،حديث رقم ،17251 :قال الزيلعي :مجاهد لم يسمع من
عمر فهو منقطع؛ نصب الراية .154/2

) (2المرجع السابق.111-117/1 :
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ثانيا :دية قتل الخطأ:
اتفق األحناف والمالكية والشافعية والحنابلة :إلى أن دية الخطأ تؤخذ أخماسا ،وهي :عشرون

بنت مخاض – عشرون ابن مخاض – عشرون بنت البنون-عشرون حقة-عشرون جذعه(.)1
و أبو حنيفة  -رحمه اهلل  -جعل مكان ابن لبون ابن مخاض(.)2

أدلتهم :السنة واألثر:
-4

عن ابن مسعود  أن النبي 

" :جعل الدية في الخطأ أخماسا"(.)3

-3

وعنه  قال :قال رسول اهلل 

" :في دية الخطأ عشرون حقة  ،وعشرون جذعة ،وعشرون

ابنة مخاض  ،وعشرون ابنة لبون  ،وعشرون ابن مخاض ذكر"(.)4

ثالثا :تغليظ الدية في الخطأ:

دية الخطأ مخففة من ثالثة وجوه :كونها مخمسة  ،وكونها على العاقلة  ،وكونها مؤجلة(.)5
ولكن في بعض األحيان  ،قد تغلظ دية قتل الخطأ  ،فتصبح كدية العمد أو شبه العمد.
وقد حصر فقهاء الشافعية والحنابلة ،تغليظ الدية في الحاالت التالية:

 -إذا قتل في الحرم المكي.

 إذا قتل في األشهر الحرم (ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب). -إذا قتل الرحم المحرم (.)6

) (1رد المحتار على الدر المختار115-115/11 :؛ االختيار لتعليل المختار52/2:؛ اللباب في شرح الكتاب511/4 :؛ المقدمات الممهدات:
 ،511/1بداية المجتهد411 /5 :؛ الفواكه الدواني521/5 :؛ التفريع،515/5 :األم515/2 :؛ الوجيز في فقه مذهب اإلمام الشافعي:
ص527؛ زاد المحتاج بشرح المنهاج77/4 :؛ المهذب571/5 :؛ ؛ كفاية األخيار511/5 :؛ روضة الطالبين، ،522/1 :المبدع شرح
المقنع541 /1 :؛ المغني مع الشرح الكبير.211 /11 :

) (2رد المحتار على الدر المختار115/11 :؛ اللباب في شرح الكتاب511/4 :؛ بدائع الصنائع.524/7 :

) )3السنن الكبرى ،155/1 :كتاب الديات ،باب :من قال هي أخماس ،حديث رقم11121 :؛ وضعفه الزيلعي في نصب الراية .152/2
) )4سنن ابن ماجة مع أحكام األلباني :ص  ،441كتاب الديات ،باب :دية الخطأ ،حديث رقم5151 :؛ قال األلباني عنه :ضعيف .
) )5كفاية األخيار515/5 :؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين.521/4 :

) (6قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين111/4 :؛ الوجيز في فقه مذهب اإلمام الشافعي :ص527؛ زاد المحتاج بشرح المنهاج77/4 :؛
الديباح شرح المنهاج ، 111/5 :األحكام السلطانية :ص572
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غلظوا في هذه األشياء الثالثة ،وان اختلفوا

قال الكوهجي من علماء الشافعية" :الصحابة 
في كيفية التغليظ ،ولم ينكر ذلك من الصحابة  فكان
بالتوقيف من النبي.)1(" 

إجماعا ،وهذا ال يدرك باالجتهاد ،بل

وهذه الحاالت تلتقي كلها في صفة واحدة ،وهي انتهاك قدسية مكة المكرمة ،واألشهر المحرمة،

ومعنى ذلك أن تغليظ الدية يقع علي الفعل ،وهو انتهاك حرمة األشهر الحرم ،أو حرمة الكعبة ،وهذه
الحرمات تستوجب المزيد من العناية واالحتياط ،ويبدو أن سبب التغليظ فيه تأمينه لداخله ،فإذا غلظ
على األمة في شأن طيره وصيده ،فالضمان باآلدمي أولى بالتغليظ(.)2

رابعا :أسباب تغليظ دية الخطأ:
وقد اختلف الفقهاء في تغليظ الدية في الشهر الحرام ،وفي البلد الحرام ،على ثالثة مذاهب :

أوال  :مذهب األحناف والمالكية :

ال تغلظ الدية في الشهر الحرام  ،وفي البلد الحرام(.)3

ثانيا :مذهب الشافعية والحنابلة :سبب تغليظ الدية :القتل في الشهر الحرام ،والبلد الحرام ،وقتل ذي
الرحم ،فإذا أصاب ذا رحم في الشهر الحرام ،والبلد الحرام  ،لم يزد التغليظ على ما وضعت ،دية
وثلث(.)4

) (1زاد المحتاج بشرح المنهاج.71/4 :

) (2قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين.111/1 :

) (3موسوعة القوانين الفقهية المقارنة :أحمد القدوري الحنفي  ،2712/11دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة – مصر ،الطبعة
األولى 1454ه5114-م؛ اللباب في شرح الكتاب511/4 :؛ أحكام القرآن ،551/5 :المنتقى شرح موطأ مالك .15/1 :

) )4مختصر المزني لألم515/2 :؛ زاد المحتاج بشرح المنهاج77/4 :؛ كفاية األخيار515/5 :؛ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي
الكبير1551/4 :؛ تنوير القلوب في معاملة عالم الغيوب :ص.542
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أدلة المذهب األول :األحناف والمالكية  :الكتاب والسنة والمعقول :
أوال :القرآن الكريم :

َهلِ ِه "(.)1
سلَّ َم ٌة إِلَى أ ْ
قال تعالى َ " :وِد َي ٌة ُّم َ
وجه الداللة  :إطالق لفظ الدية يقتضي الدية المقدرة دون غيرها ،ويجب حمل األية على عمومها،

إال ما خصه من دليل (.)2
ثانيا :السنة:

":جعل الدية في الخطأ أخماسا"(.)3

 -1عن ابن مسعود أن النبي 
وجه الداللة :لم يفصل النبي  وألنه حكم يتعلق بالخطأ ،وال يغلظ بالحرم المكي ،وذلك إعماال لعموم
النصوص الواردة في ذلك ،فمن ادعي التخصيص فعليه بالدليل(.)4

ثانيا:المعقول :

فضيلة الزمان ال تؤثر في تغليظ الدية كشهر رمضان ،وألنه خطأ محض ،فال يتغلظ الدية فيه(.(5

أدلة المذهب الثاني :الشافعية والحنابلة :األثر :

عن عمر بن الخطاب 

وثلث الدية"(.)6

" :قضى فيمن قتل في الحرم ،أو في الشهر الحرام ،أو هو محرم  ،بالدية

وجه الداللة  :قضاء عمر بن الخطاب



بالدية وثلث الدية ،دليل على اعتبار الشهر الحرام

والمحرم سبب للتغليظ.

( )1سورة النساء  :اآلية 15.
) ) 2المنتقى شرح موطأ مالك  ،15/1 :كفاية األخيار515/5 :؛ المغني مع الشرح الكبير.475/11 :
) (3سبق تخريجه ص ،11هامش.5

) (4موسوعة القوانين الفقهية المقارنة.2717/11 :
) (5المصدر السابق.

) (6السنن الكبرى ،154/1 :كتاب الديات ،باب :ما جاء في تغليظ الدية ،حديث رقم  ،11155 :قال الزيلعي :مجاهد لم يسمع من عمر فهو
منقطع؛ نصب الراية .154/2
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قال ابن قدامه" :وممن روى عنه التغليظ عثمان ،وابن عباس ،وعطاء ،وطاووس ،ومجاهد وسليمان
ابن يسار ،وجابر بن زيد ،وقتادة ،واألوزاعي ،ومالك ،والشافعي ،واسحاق  ......قال :وهذا مما يظهر
وينتشر ،ولم ينكر فيثبت إجماعا"(.)1

الراجح :
ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة ،لقوة األدلة التي استندوا إليها من قضاء الصحابة كعمر

وعثمان وابن عباس ،واجتماعهم على هذا القول ال يكون إال بقول سمعوه من رسول اهلل  ،كما
وأن هذه الحرمات تستوجب المزيد من العناية واالحتياط ،فناسب فيها التغليظ.

"والمالحظ أن هذه الحاالت أنها تلتقي كلها في صفة واحدة ،وهي انتهاك قدسية الكعبة المشرفة،
()2

واألزمنة المحرمة فناسبها التغليظ "

.

( )1المغني مع الشرح الكبير بتصرف.241/11 :

) (2أحكام المرأة في القصاص والدية :عبد اللطيف محمد عامر ص ،21مكتبة وهبة القاهرة – مصر ،الطبعة األولى 1415ه1115-م.
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المطلب الرابع
وقت وجوب الدية
اتفق األئمة األربعة أن دية شبه العمد والخطأ تؤخذ مؤجلة على ثالث سنين( ،)1وهو مروي

عن النبي 

ولقضاء عمر وعثمان  ،بمحضر من الصحابة فكان إجماعا(.)2

قال الشافعي رحمه اهلل" :ولم أعلم مخالفاّ أن النبي

سنين"(.)3



قضى بالدية على العاقلة ،في ثالث

واختلفوا في ميعاد وجوب الدية في العمد على مذهبين:

المذهب األول :الحنفية والمالكية وقول للمالكية :دية العمد كدية الخطأ ،تدفع مؤجلة على ثالث
سنوات(.)4

المذهب الثاني :األشهر عند المالكية ،والشافعية والحنابلة :دية القتل العمد تجب حالة(.)5
أدلة المذهب األول :

ِ ِ َّ
ِ
قوله تعالى :وما َك َ ِ ِ
ير َرقَ َب ٍة
ان ل ُم ْؤم ٍن أَن َي ْقتُ َل ُم ْؤمنا إال َخطَئا َو َمن قَتَ َل ُم ْؤمنا َخطَئا فَتَ ْح ِر ُ
َ
ص َّدقُواْ فَِإن َك َ ِ
ٍ
َّ
ِ
ير َرقَ َب ٍة
َهلِ ِه إِالَّ أَن َي َّ
سلَّ َم ٌة إِلَى أ ْ
ُّم ْؤ ِم َنة َوِد َي ٌة ُّم َ
ان من قَ ْوٍم َع ُد ٍّو ل ُك ْم َو ُه َو ْم ْؤم ٌن فَتَ ْح ِر ُ
اق فَِدي ٌة ُّمسلَّم ٌة إِلَى أ ْ ِ ِ
ُّم ْؤ ِم َن ٍة وِان َك َ ِ
ير َرقَ َب ٍة ُّم ْؤ ِم َنة فَ َمن لَّ ْم َي ِج ْد
ان من قَ ْوٍم َب ْي َن ُك ْم َوَب ْي َن ُه ْم ِّميثَ ٌ َ
َ
َهله َوتَ ْح ِر ُ
َ َ
()6
ِ
ان اللّ ُه َعلِيما َح ِكيما. 
ام َ
ش ْه َرْي ِن ُمتَتَا ِب َع ْي ِن تَْوَبة ِّم َن اللّ ِه َو َك َ
فَص َي ُ
وجه الداللة :النص وان ورد بلفظ الخطأ لكن غيره ملحق به ،إال أنه مجمل في بيان القدر والوصف
فبين عليه الصالة والسالم قدر الدية ،بقوله" :وأن في النفس المؤمنة مائة من االبل"(.)7

) )1اإلختيار لتعليل المختار51/2 :؛ بدائع الصنائع521/7 :؛ التفريع515/5 :؛ المعونة1551 /5 :؛ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث
الرافعي الكبير1557/4 :؛ زاد المحتاج بشرح المنهاج71/4 :؛ مختصر المزني لألم517/2 :؛ الروضة الندية شرح الدرر البهية 4/5 :؛
قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين551/4 :؛ العدة شرح العمدة :ص.221

) (2بدائع الصنائع521/7 :؛ كفاية األخيار511/5 :؛ المنتقى شرح موطأ مالك15/1 :؛ المعونة على مذهب عالم المدينة.1551/5 :
) (3كفاية األخيار511/5 :؛ تلخيص الحبير .1557/4 :

) (4بدائع الصنائع521/7 :؛ الهداية شرح بداية المبتدي111/4 :؛ المقدمات الممهدات515/5 :؛ المنتقى شرح موطأ مالك.15/1 :

)(5المنتقى شرح موطأ مالك15/1 :؛ المقدمات الممهدات515/5 :؛ بلغة السالك ألقرب المسالك :أحمد الصاوي  ،572/5مطبعة مصطفى
حلبي واوالده – مصر ،الطبعة األخيرة 1575ه1125-م؛ موسوعة اإلمام الشافعي األم415/15 :؛ شرح الزركشي على مختصر
الخرقي52 /5 :؛ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار.455/1 :

) (6سورة النساء :اآلية (.)15

) )7سبق تخريجه ص  ،1هامش.5
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وبيان الوصف وهو األجل ،ثبت بإجماع الصحابة  بقضية سيدنا عمر 

األجل وصفا لكل دية وجبت بالنص"(.)1

بمحضر منهم ،فصار

أدلة المذهب الثاني :الشافعية والحنابلة واألشهر عند المالكية المعقول :
 المعقول :دية القتل العمد تجب حالة ألنها دية كاملة ،وألن ما وجب بالعمد المحض كان حاال،

كالقصاص واألرش(.)2
المناقشة والترجيح:

أدلة األحناف وقول للمالكية عامة ،ليس فيها ما يدل على تأجيل دية العمد إلى ثالث سنين،
وقياس العمد على الخطأ بعيد ،ويحتاج إلى دليل يضبطه ،هذا ولم يثبت دليل من كتاب وال سنة وال

أثر صحيح عن الصحابة ،والذي ذكره الكاساني من قضاء عمر 

في العمد مؤجل في ثالث سنين

غير ثابت ،ولم أجد له أث ار في كتب الحديث ،وعليه فإن مذهب الشافعية والحنابلة واألشهر عند

المالكية القاضي بأن دية قتل العمد تجب حالة هو الراجح ،ألنه أبلغ في صيانة الدماء وتعظيمها،
ودفع الفساد ،والزجر والردع ،والقضاء على الجريمة ،ويالئم الجاني المتعمد للجريمة .واهلل أعلم.

) (1بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.527/7 :
) (2العدة شرح العمدة :ص.221
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المطلب الخامس
المنقصات للدية
قال اإلمام النووي" :ثم قد يعرض ما تغلظ به الدية  ،وما تنقص منه  ....وأما المنقصات

فأربعة :أحدها األنوثة ،الثاني :اإلجتنان ،الثالث :الرق ،الرابع :الكفر"(.)1

سبق وتكلمنا عن تغليظ الدية في العمد وشبه العمد  ،ومتى تغلظ في الخطأ؟ واآلن سنتحدث

عن األمور التي تنقص الدية عن حدها  ،فوجدناها كما قال النووي تنحصر في أربعة ،وهى :دية

المرأة فهي على النصف من دية الرجل  ،ودية الجنين ففيه غرة  ،ودية العبد ،ودية الكفار على
اختالف مللهم.
أوال  :دية المرأة :

اتفق الفقهاء على أن دية المرأة إذا قتلت خطأ نصف دية الرجل(.)2

قال شرف الدين العمريطي :

نصف الذي قد مر من الرجال

ودية األنثى بكل حال

()3

وقد نقل اإلجماع ابن قدامة في المغني قال " :أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل"

وحكى عن ابن ُع َّلية واألصم ّأنهما قاال :ديتها كدية الرجل لقوله
اإلبل"( )5قال ابن قدامة :وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة.



()4

"وأن في النفس المؤمنة مائة من

) (1روضة الطالبين شرح عمدة المفتين.527/1 :

) (2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع524/7 :؛ الفتاوي الهندية في مذهب الحنفية :عدد من علماء الهند بإشراف موالنا الشيخ نظام ،51/1
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت – لبنان1455-1451 ،ه5111-م؛ مواهب الجليل شرح مختصر خليل555/1 :؛ المعونة
على مذهب عالم المدينة1551/5 :؛ التجريد في نفع العبيد115/4 :؛ تنوير القلوب في معاملة عالم الغيوب :ص 541؛ عمدة السالك
وعدة الناسك :ص ،125قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين511/4 :؛ الديباج في شرح المنهاج115/5 :؛ الهداية في فروع الفقه
الحنبلي152/5 :؛ منتهى اإلرادات :تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المصري الشهير ابن النجار ص  ،515الطبعة الثانية
1411ه1111-م ،البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء االمصار .451/5

) )3نهاية التدريب في نظم غاية التقريب :شرف الدين يحيى بن نور الدين موسى العمريطي ص ،147تحقيق :محمد حبنكة الميداني ،دار
البشائر اإلسالمية بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 1455ه5111-م.

) (4المغني مع الشرح الكبير.211/11 :
) (5سبق تخريجه ص ،1هامش.5
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()1
مما ذكروه
فإن في كتاب عمرو بن شعيب" :دية المرأة على النصف من دية الرجل"  ،وهي أخص ّ
ودية نساء ك ّل أهل دين على
وهما في كتاب واحد ،فيكون ما ذكرنا ِّ
مفس ار ما ذكروه ومخصصا لهّ ،

قدمنا في موضعه"(.)2
النصف من دية رجالهم ،على ما ّ

األدلة من السنة واإلجماع واآلثار والمعقول على أن دية المرأة نصف دية الرجل:
-1

عن معاذ بن جبل 

قال :قال رسول اهلل " :دية المرأة على النصف من دية الرجل"(.)3

-3عن علي بن أبي طالب 
وفيما دونها "(.)4

ّأنه قال" :عقل المرأة على النصف من دية عقل الرجل من النفس

-5أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل(.)5
والصحيح أن هذه األدلة ضعيفة ،لكن المتتبع لهذا الموضوع يجد هناك اجماع للصحابة ،وألهل

العلم من بعدهم ،على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل.

) (1السنن الكبرى ،111/1 :كتاب الديات ،باب :ما جاء في دية المرأة ،حديث رقم.11512:
والحديث ضعيف ،قال عنه البيهقى :وقد روي من وجه آخر عن عبادة بن نسيء وفيه ضعف؛ وانظر التلخيص الحبير.1552/4 :

) )2المغني مع الشرح الكبير :ابن قدامة .211/11

) (3سبق تخريجه في نفس الصفحة.

) )4السنن الكبرى ،117/1 :كتاب الديات ،باب :ما جاء في جراح المرأة ،حديث رقم ،11511 :قال عنه البيهقي :منقطع.

) (5بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع524/7 :؛ المعونة على مذهب عالم المدينة1551/5 :؛ موسوعة اإلمام الشافعي األم 514/15 :؛
التلخيص الحبير ، 1551/4 :المغني مع الشرح الكبير. 211/11 :
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ما هي الحكمة في تنصيف دية المرأة ؟
وقد استقر عندنا مما سبق قاعدة أساسية في باب الديات من كتب المذاهب الفقهية األربعة ،أن

دية المرأة في النفس إذا قُتلت بخطأ هي نصف دية الرجل ،وقد أصبحت هذه القضية  :نقصان دية
المرأة عن دية الرجل بقدر النصف في حكم الشريعة اإلسالمية  ،تثير في عصرنا الحاضر نوعا من

الحساسية ،في األوساط التي ترفع شعار التقدمية ،بعد أن أصبحت المرأة تزاحم الرجل في مختلف

المجاالت والميادين :في الجامعات طالبة وأستاذة ،وفي جميع الوظائف العامة في الدولة ،وفي
المحاماة القانونية أمام القضاء  ،وفي المجالس النيابية والو ازرات ،بل في رئاسة الحكومة ،وفي رئاسة

الدولة ،وكل ميدان آخر.

وهنا يتساءلون :هل المرأة في نظر اإلسالم نصف إنسان ،حتى تكون ديتها نصف دية

الرجل؟ ونحن في القرن الواحد و العشرين؟

وهكذا يتجاهل أعداء اإلسالم كل ما جاء به هذا الدين من إنصاف للمرأة  ،ومن إحياء

لحقوقها التي كانت قبله ال أثر لها ،ومن حفاظ على كرامتها وحماية لها ،ويستنكرون أن تكون ديتها

أن المرأة المسلمة كالرجل المسلم من حيث دورها وأهميتها في
نصف دية الرجلّ ،إنه ال شك في ّ
لسد الضرر
المجتمع ،وليس االختالف في الدية دليال على نقصان في كرامتها ،واّنما شرعت الدية ّ
أن الضرر المالي والخلل االقتصادي الّذي
المالي الوارد على األُسرة بسبب قتل النفس ،ومن المعلوم ّ
يصيب العائلة بفقد الرجل ،أكثر منه في حالة فقدان المرأة.
قال أمير عبد العزيز" :مما يتراءى لي من حكمة ينطوي عليها مثل هذا التشريع ،هو األخذ
بعين االعتبار حجم الضرر المادي الناجم عن موت كل من الرجل والمرأة ،فإنه مما ال شك فيه أن
حجم الضرر في موت الرجل ،لهو أكبر منه في موت المرأة ،وذلك في ضوء الخسارة الفادحة التي

تنتاب األوالد الصغار ،وهم يتركون بغير معيل ،علما بأن معيلهم األكبر والرئيس غالبا األب.

وانه عالوة على الخسارة النفسية أو السلوكية المحتملة ،ال جرم أن تكون الخسارة مما يصيب
األوالد واألسرة من اعسار وافتقار أشد ،وهم بموت أمهم إنما يفقدون مصد ار نديا وعزي از للعاطفة والحنو

واإلشفاق ،ما في ذلك شك ،لكن حجم اإلفتقار أو اإلبتئاس واإلفالس سيكون هينا وبسيطا ،إذا ما قيس

بالحال لدى موت األب"(.)1

) (1الفقه الجنائي في اإلسالم :أمير عبد العزيز ص ،112دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ،الطبعة الثالثة 1451ه5117-م.
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ثانيا  :دية الكتابي:
اختلف العلماء في كم دية الكتابي على ثالثة مذاهب:

المذهب األول :دية المسلم والكتابي سواء ،وهو مذهب األحناف (.)1

()2

المذهب الثاني :دية الكتابي نصف دية المسلم ،وهو مذهب المالكية

ورواية راجحة عند الحنابلة (.)3

المذهب الثالث :دية الكتابي ثلث دية المسلم ،وهو مذهب الشافعية ،والحنابلة في الرواية الثانية (.)4
أدلة المذهب األول :القائلين بأن دية المسلم والكتابي سواء من القرآن الكريم والسنة النبوية واألثر:

أوال :القرآن الكريم:

اق فَِدي ٌة ُّمسلَّم ٌة إِلَى أ ْ ِ ِ
قال تعالى :وِان َك َ ِ
ير َرقَ َب ٍة ُّم ْؤ ِم َنة
ان من قَ ْوٍم َب ْي َن ُك ْم َوَب ْي َن ُه ْم ِّميثَ ٌ َ
َ
َهله َوتَ ْح ِر ُ
َ َ
()5
َّ ِ ِ
ان اللّ ُه َعلِيما َح ِكيما. 
ام َ
ش ْه َرْي ِن ُمتَتَا ِب َع ْي ِن تَ ْوَبة ِّم َن اللّ ِه َو َك َ
فَ َمن ل ْم َيج ْد فَص َي ُ
وجه الداللة :أطلق سبحانه وتعالى الدية في جميع أنواع القتل من غير تمييز بين مسلم وكتابي ،فدل
على أن الواجب في الكل على قدر واحد(.)6

ثانياَ  :السنة النبوية :

 -1عن ابن عباس  -رضي اهلل عنهما -قال  ":جعل رسول اهلل
المسلم ،وكان لهما عهد"(.)7



دية العامريين دية الحر

) (1بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع524 /7 :؛ الفتاوي الهندية في مذهب الحنفية51/1 :؛ نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية :الزيلعي
.155/2

) )2قال عثمان العجلي المالكي في سراج السالك شرح أسهل المسالك .515/1
ِ
ِ
المسلم .
ديته نصف دية
فاعلم
أما الكتابي والذمي
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت – لبنان ،الطبعة بدون 1451 ،ه5111-م.

) (3جامع األمهات :ص211؛ الفواكه الدواني521/5 :؛ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل551/1 :؛ سراج السالك شرح أسهل المسالك:
515/1؛ الهداية في فروع الفقه الحنبلي152/5 :؛ المغني مع الشرح الكبير215/11 :؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي45/5 :؛
األحكام السلطانية :ص.574

) (4روضة الطالبين شرح عمدة المفتين521/1 :؛ الروضة الندية شرح الدرر البهية447/5 :؛ التجريد لنفع العبيد على مذهب اإلمام الشافعي:
115/4؛ قليوبي وعميرة على منهج الطالبين515/4 :؛ أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة المناسك :محمد الزهري الغمراوي ص،554
دار الفكر للنشر والتوزيع بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 1451،1455ه5111-م؛ الهداية في فروع الفقه الحنبلي152/5 :؛ المغني مع
الشرح الكبير215/11 :؛ األحكام السلطانية :ص.574

) )5سورة النساء :اآلية (.)15

) (6بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.522-524/7 :

) (7السنن الكبرى ،177/1 :كتاب الديات ،باب :دية أهل الذمة ،حديث رقم11541 :؛ قال ابن القيم :قال الشافعي :ال يثبت مثله ،الموسوعة
الكاملة ألعمال ابن القيم "جامع الفقه "577/1 :؛ وأعله الزيلعي في نصب الراية .154 /2 :
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-5

عن ابن عمر عن النبي 

 :أنه ودى ذميا دية مسلم"(.)1

وجه الداللة  :دل الحديثين على أن دية الذمي كدية المسلم .
ثالثا :األثر:

"قضى أبو بكر وعمر -رضي اهلل عنهما -بذلك ،وكذا روي عن ابن مسعود

الذمي مثل دية المسلم"(.)2



أن دية

وجه الداللة  :قضاء أبو بكر وعمر دليل على أن دية الذمي مثل دية المسلم ،وهما من الخلفاء
الراشدين المهديين ،ومن فقهاء الصحابة األجالء.
.

أدلة المذهب الثاني :القائلين بأن دية الكتابي نصف دية المسلم  ،من السنة والمعقول:
أوال :السنة:

 -1عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال  :قال رسول اهلل " :عقل أهل الذمة نصف عقل
المسلمين وهم اليهود والنصارى"(.)3

وجه الداللة :الحديث دليل على أن دية الذمي نصف دية المسلم(.)4
-5

وعن عبد اهلل بن عمرو أن رسول اهلل 

قال" :عقل الكافر نصف عقل المؤمن"(.)5

وجه الداللة :بين الحديث بأن دية الكافر نصف دية المسلم.

ثانيا :المعقول :الكفر نقص مؤثر في الدية ،فأثر في تنصيفها كاألنوثة(.)6

) (1سنن الدارقطني :علي بن عمر الدارقطني  ،151/5كتاب الحدود والديات ،حديث  ،141دار المعرفة بيروت –لبنان1511 ،ه1111-م،
وقال :أبو كرز هذا متروك الحديث ،ولم يروه عن نافع غيره ،واسمه عبد اهلل بن عبد الملك الفهري"؛ انظر نصب الراية في تخريج أحاديث
الهداية.155/2 :

) )2مصنف ابن شيبة :عبد اهلل بن أبي شيبة  ، 511/1كتاب الديات ،من قال دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم 111؛ نصب الراية في
تخريج أحاديث الهداية :عبد اهلل الزيلعي 152/2؛ وقال عنه مرسل؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع522/7 :؛ الفقه على المذاهب
األربعة.517/4 :

) (3سنن النسائي ،42/7:كتاب الديات ،باب :كم دية الكافر؟ حديث رقم ،4111 :والحديث صحيح؛ قال ابن القيم :هذا الحديث صحيح إلى
عمرو بن شعيب ،والجمهور يحتجون به ،وقد احتج به الشافعي في غير موضع ،واحتج به األئمة كلهم في الديات الموسوعة الكاملة
ألعمال ابن القيم "جامع الفقه ".572/1 :

) (4المجموعة الجليلة :ص.511

) (5سنن النسائي مع أحكام األلباني :ص 754؛ كتاب الديات ،باب :كم دية الكافر؟ حديث رقم ،4111 :وقال عنه األلباني  :حسن.

) (6المغني مع الشرح الكبير.214/11 :
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أدلة المذهب الثالث :القائلين بأن ديتهم ثلث دية المسلم من األثر والمعقول:

أ -األثر :

 -1عن عمر" :قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آالف"(.)1

 -5عن صدقة بن يسار قال " :أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد فقال" :قضى فيه

عثمان 

بأربعة آالف"(.)2

قال الشافعي رحمه اهلل" :وبذلك قضى عمر وعثمان -رضي اهلل تعالى عنهما ،-وهذا التقدير ال يعقل

بال توقيف  ،وألنه أقل ما أجمع عليه"(.)3

ب -المعقول :

الثلث أقل ما قيل ،واألصل براءة الذمة فيما زاد"(.)4

الراجح
قال البغدادي" :فدليلنا على أبي حنيفة أن الديات موضوعة على التفاضل في الحرمة،....
فالكافر أخفض حرمة من المسلم ،للنقص المانع من قبول شهادته ومواريثه وانكاحه للمسلمات،
واإلسهام له في الغنيمة وغير ذلك ،فكذلك يجب أن ينقص عنه في الدية ،وألنها بدل عن النفس ،فكان

الكفر مؤث ار في نقصانها"(.)5

أما ما استدل به الشافعية على أن الثلث أقل ما أجمع عليه ،فقد رد عليه الغزالي وهو من أئمة

الشافعية قال" :ال يصح التمسك باإلجماع يعني إذا اختلفت األقوال في تحديد الشيء ،فال يصح في
موجود في النصف والكل ،فثبت
الحد األقل باإلجماع خالفا للبعض ،والدعوى ضرورية ،قال :والثلث
ٌ
على كل تقدير"(.)6
واألدلة التي استدل إليها األحناف والشافعية ضعيفة مطعونٌ بها ،والراجح ما ذهب إليه المالكية

واألظهر عند الحنابلة أن دية الكتابي نصف دية المسلم لقوة أدلتهم وسالمتها من الضعف ،وتصحيح

علماء الحديث لها ،وهي الفصل في المسألة.

) (1السنن الكبرى ،172/1 :كتاب الديات ،باب :دية أهل الذمة ،حديث رقم11551 :؛ ونقل عن ابن معين "ابن المسيب لم يسمع من عمر،
وقد ذكرنا ذلك غير مرة ،وقد جاء عن عمر خالف هذا".

) )2السنن الكبرى ،172/1 :كتاب الديات ،باب :دية أهل الذمة ،حديث رقم ،11551:قال البيهقي" :وروي عن عثمان بخالفه ،وهو عنه
بإسنادين أحدهما محفوظ واآلخر منقطع" .171/1

) (3زاد المحتاج بشرح المنهاج.15/4 :

) (4كفاية األخيار في حل غاية اإلختصار.512/5 :

) (5المعونة على مذهب عالم المدينة بتصرف.1557-1551/5 :

) )6المستصفى من علم األصول :أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ،دار األرقم للطباعة والنشر والتوزيع بيروت -لبنان.
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ثالثا :دية المجوسي والوثني:
اختلف الفقهاء في دية المجوسي والوثني على مذهبين:
المذهب األول:المالكية الشافعية والحنابلة على أن دية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم(.)1
المذهب الثاني :األحناف دية المجوسي كدية المسلم(.)2

أدلة المذهب األول :الشافعية والحنابلة والمالكية دية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم  ،من السنة
واآلثار واإلجماع:
أوال :السنة:

عن عقبة بن عامر أن رسول اهلل 

ثانيا :األثر:

 -1عن سعيد بن المسيب" :أن عمر
والمجوسي ثمانمائة درهم"(. )4



قال" :دية المجوسي ثمانمائة درهم"(.)3
قضى في دية اليهودي والنصراني أربعة آالف درهم،

 -3عن ابن شهاب" :أن عليا وابن مسعود – رضي اهلل عنهما -كانا يقوالن في دية المجوسي
ثمانمائة درهم"(.)5

ثالثا :اإلجماع :قضى بذلك عمر ،وعثمان  ،وابن مسعود ،وانتشر في الصحابة بال نكير(.)6

) )1أسهل المدارك541/5 :؛ الفواكه الدواني511/5 :؛ مواهب الجليل551/1 :؛ المدونة الكبرى لإلمام مالك512 /1 :؛ أنوار المسالك شرح
عمدة السالك :ص ،554؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،551/7 :الروضة الندية شرح الدرر البهية447/5 :؛ التجريد لنفع العبيد
على مذهب اإلمام الشافعي115/4:؛ الهداية في فروع الفقه الحنبلي 152/5؛ الديباج115/5 :؛ زاد المحتاج بشرح المنهاج.15/4 :

) (2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.522-524/7 :

) (3السنن الكبرى ،171/1 :كتاب الديات ،باب :دية أهل الذمة ،حديث رقم11544:؛ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير/4 :
1541؛ قال الشوكاني :وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف ،الدراري المضية شرح الروضة البهية :ص.571

) (4السنن الكبرى ،172/1 :كتاب الديات ،باب :دية أهل الذمة حديث رقم.11551:

) (5السنن الكبرى ،171/1 :كتاب الديات ،باب :دية أهل الذمة ،حديث رقم ،11545 :رواه ابن أبي لهيعة وهو ضعيف ،نفس المصدر.
) (6كفاية األخيار في حل غاية اإلختصار511/5 :؛ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير .1541 /4:
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أدلة المذهب الثاني :األحناف من القرآن الكريم والسنة واألثر:
أوال :القرآن الكريم:

اق فَِدي ٌة ُّمسلَّم ٌة إِلَى أ ْ ِ ِ
قال تعالى :وِان َك َ ِ
ير َرقَ َب ٍة
ان من قَ ْوٍم َب ْي َن ُك ْم َوَب ْي َن ُه ْم ِّميثَ ٌ َ
َ
َهله َوتَ ْح ِر ُ
َ َ
()1
َّ ِ ِ
ِ
ان اللّ ُه َعلِيما َح ِكيما. 
ام َ
ش ْه َرْي ِن ُمتَتَا ِب َع ْي ِن تَ ْوَبة ِّم َن اللّ ِه َو َك َ
ُّم ْؤم َنة فَ َمن ل ْم َيج ْد فَص َي ُ
وجه الداللة :أطلق سبحانه وتعالى القول بالدية في جميع أنواع القتل من غير فصل ،فدل على أن

الواجب في الكل على قدر واحد(.)2

ثانيا :السنة:
()3
قال عن المجوس " :سنوا بهم سنة أهل الكتاب"
وجه الداللة :أن النبي ساوى بين المجوس وأهل الكتاب فدل ذلك على أن ديتهم كدية أهل الكتاب*
ثالثاُ :األثر:

واستدلوا بحديث ابن عباس – رضي اهلل عنهما  -قال" :جعل

دية الحر المسلم  ،وكان لهما عهد"(.)4

رسول اهلل 

دية العامريين

وجه الداللة  :أن النبي صلى اهلل عليه وسلم جعل دية المشركين مثل دية المسلمين على السواء.
الراجح:

عموم اآلية التي استند إليها األحناف خصصت باألحاديث اآلنفة الذكر ،التي دلت على أن

دية المجوسي ثمانمائة درهم ،وحديث ابن عباس" :جعل رسول اهلل

المسلم ،وكان لهما عهد" ،قال الشافعي :ال يثبت مثله(.)5



دية العامريين دية الحر

) (1سورة النساء :من اآلية(.)15

) (2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.522-524/7 :

) (3الموطأ :مالك بن أنس ص ،115كتاب الزكاة ،باب :جزية أهل الكتاب والمجوس ،حديث رقم ،112:قال طه سعد وهو من علماء األزهر
الشريف في الحديث :منقطع .
* واألحناف يقولون بأن دية الكتابي مثل دية الممسلم ،إذن تكون دية المجوسي على رأيهم مثل دية المسلم انظر ص.11

) (4سبق تخريجه ص ،11هامش.7

) (5الموسوعة الكاملة ألعمال ابن القيم "جامع الفقه ".577/1 :
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وأما حديث " :سنوا بهم سنة أهل الكتاب " فمنقطع ( ،)1وعلى فرض صحته ،فالمراد به في أخذ
الجزية وحقن الدم ،ال في كل شيء ،بدليل أن ذبائحهم ونساءهم ال تحل لنا(.)5

وما ذهب إليه الجمهور في أن دية المجوسي ثلث دية المسلم هو الراجح لقوة أدلتهم ،ولقضاء

ان ُم ْؤ ِمنا َك َمن
الصحابة واجماعهم على ذلك ،كما وأنه ال يستوي مؤمن وكافر ،قال تعالى :أَفَ َمن َك َ
َك َ ِ
ون.)4(
ستَُو َ
ان فَاسقا الَ َي ْ
فالكفر نقص مؤثر في الدية ،قال ابن قدامة" :دية المجوسي ثمانمائة درهم لما روي عن

عمر ،وعثمان ،وابن مسعود أنهم قالوا :ديتهم ثمانمائة درهم ،وان كان وثنيا فديته دية المجوسي ألنه

كافر ،ال يحل نكاح نسائه"(.)4

قال الفقهاء" :دية المجوسي ثمانمائة درهم ،ويعبر عن ذلك بخمس دية الذمي  ،وهو من له كتاب
ودين كان حقا ،وتحل ذبيحته ،ومناكحته ،ويقر بالجزية ،وليس للمجوسي من هذه الخمسة إال
الخامس ،فكانت ديته خمس ديته  ،....والوثني ديته كالمجوسي  ،والمرأة في األربعة على النصف مما

ذكر"(.)2

_____________
( )1سبق تخريجه ص ،14هامش.5
( )5المبدع شرح المقنع525/1 :؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي45/5 :؛ العدة شرح العمدة شرح العمدة.222 :
( )5سورة السجدة آية 11

( )4الكافي في فقه اإلمام المبجل أحمد بن حنبل :محمد ابن قدامة ص ، 71المكتب اإلسالمي بيروت – لبنان ،الطبعة الخامسة 1411ه-
1111م.
( )2نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،551/7 :قليوبي وعميرة على منهج الطالبين515/4 :؛ زاد المحتاج بشرح المنهاج14-15/4 :؛ كفاية
األخيار في حل غاية اإلختصار511/5 :؛ ؛ المهذب.571/5 :

92

رابعا :دية الجنين:

عن أبي هريرة 

قال" :اقتتلت امرأتان من هذيل ،فرمت إحداهما األخرى بحجر فقتلتها وما

في بطنها  ،فاختصموا إلى النبي 

المرأة على عاقلتها"(.)1

عبد أو وليدة  ،وقضى بدية
فقضى أن دية جنينها غرةٌ ٌ ،

وعن المسور بن مخرمة" :أن عمر استشار الناس في إمالص المرأة( ،)2فقال المغيرة بن

شعبة :شهدت رسول اهلل



قضى فيها بغرة :عبد أو أمة ،فقال :ائتني بمن يشهد معك ،قال :

فأتاه محمد بن مسلمة فشهد له"(. )3

وجه الداللة :الحديثان دال على أن دية الجنين عبد أو أمة( ،)4وهذا باتفاق الفقهاء( ،)5وال فرق في ذلك
كون الجنين ذك ار أو أنثى إلطالق الحديث.

قال الشافعي" :ولما قضى رسول اهلل 

في جنين الحرة بغرة ،ولم يذكر عنه أنه سأل عن

الجنين أذكر هو أم أنثى؟ وكان الجنين هو الحمل ،فما كان الحمل واحدا فسواء كان ذك ار أو أنثى"(.)6

قال ابن دقيق العيد" :وفي الحديث دليل على أنه ال فرق بين الذكر واألنثى ،ويجبر المستحق

على قبول الرقيق من أي نوع كان ،وتعتبر فيه السالمة من العيوب"(.)7

واذا لم توجد الغرة فقيمتها نصف عشر الدية وهي خمس من اإلبل ،ألن ذلك أقل ما قدره

الشرع في الجنايات(.)8

وفي مذهب المالكية  :الغرة تقوم بالنقد خمسين دينا ار من الذهب ،أو ستمائة درهم من الورق(.)1
) )1سبق تخريجه ص ،55هامش.1

) )2قال اليحصبي" :مالصها بالجنين :هو أن تزلقه قبل وقت الوالدة ،وكل ما زلق من يد فقد ملص يملص ملصا" ،إكمال المعلم بفوائد مسلم:
أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي  ،212/ 2دار الكتب العلمية بيروت – لبنان ،الطبعة األولى1457ه5111 -م.

) (3صحيح البخاري ،551/4 :كتاب الديات ،باب :جنين المرأة ،حديث رقم.1111-1112 :
) (4المجموعة الجليلة :ص.511

) (5بداية المجتهد ونهاية المقتصد411/5 :؛ موسوعة اإلمام الشافعي األم514/15 :؛ روضة الطالبين شرح عمدة المفتين527/1 :؛ البحر
الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار.512/1 :

) (6ذكره البيهقي بسنده عن الشافعي في السنن الكبرى 515/1؛ منار السبيل.544/5 :

) (7إحكام األحكام شرح عمدة األحكام :تقي الدين ابن دقيق العيد ص ،125دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع بيروت – لبنان ،الطبعة
األولى 1455ه5115-م.

) (8المغني مع الشرح الكبير211/11 :؛ الملخص الفقهي :ص455؛ الجامع ألحكام فقه السنة.111/4 :
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لما رواه زيد بن أسلم" :أن عمر بن الخطاب 

دينار(.)2
ا
قوم الغرة بخمسين

واختالف الفقهاء في وجوب الغرة في حال انفصال الجنين ميتا ،وهذا ليس مقامه ألننا بصدد البيان أن

دية الجنين من المنقصات األربعة .

) (1سراج السالك شرح أسهل المسالك515/1 :؛ مسالك الداللة في شرح متن الرسالة 514 :؛ المنتقى 51/1؛ أسهل المدارك547/5 :؛ العدة
شرح العمدة شرح العمدة.221 :

) (2السنن الكبرى ،515/1 :كتاب الديات ،باب :دية ما جاء في تقدير الغرة عند بعض الفقهاء ،حديث رقم ، 11451:وقال عنه البيهقي:
منقطع.
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الفصل الثاني

دية النفس في العرف القبلي
وفيه خمسة مباحث:
المبحث األول :تعريف العرف القبلي ومدى مشروعيته.

المبحث الثاني :الفرق بين العرف والعادة.

المبحث الثالث :دية النفس في العرف القبلي.

المبحث الرابع :حاالت دفع الدية ومقدارها في العرف القبلي.
المبحث الخامس :مقارنة الدية في الشريعة والعرف القبلي.

المبحث األول

تعريف العرف القبلي ودليل
مشروعيته:

وفيه أربعة مطالب:
 المطلب األول :تعريف العرف لغة واصطالحا.
 المطلب الثاني :مشروعية العرف وأهميته.
 المطلب الثالث :أنواع العرف وأقسامه.
 المطلب الرابع :شروط اعتبار العرف .

المطلب األول
تعريف العرف
أوال :العرف لغة:

" العرف الريح ،طيبة كانت أو خبيثة ،يقال :ما أطيب عرفه! والعرف أيضا :عرف الفرس،

وهو منبت الشعر والريش من العنق ،وعرف األرض :ما ارتفع منها  ،والعارفة والمعروف واحد ضد
المنكر  ،وهو كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه ،وقيل هي المالئكة أرسلت متتابعة  ،فالعرف

هنا يفيد التكرار والتتابع ،كهبوب الرياح المتوالية ،وتتابع عرف الفرس لتتابع الشعر عليه ،وايصال

بعضه ببعض"(.)1

ثانيا :العرف اصطالحا :
تعددت تعريفات الفقهاء للعرف ،إال أنها تدور حول معنى واحد ،واألمر ال يعدو كون بعض
العلماء توسعوا في القيود والمحترزات ،وبعضهم قلل منها.
وسنذكر بعض هذه التعريفات:

 -4تعريف الجرجاني رحمه اهلل قال" :العرف ما استقر في النفوس من جهة العقول ،وتلقته الطباع
السليمة بالقبول"(.)*()2

 -3تعريف ابن عابدين :وفي شرح التحرير العادة  :هي األمر المتكرر من غير عالقة عقلية ،قلت
بيانه :أن العادة مأخوذة من المعاودة ،فهي بتكرارها ومعاودتها مرة بعد أخري صارت معروفة
مستقرة في النفوس والعقول ،متلقاة بالقبول ،من غير عالقة وال قرينة ،حتي صارت حقيقة عرفية ،

فالعادة والعرف بمعنى واحد(.)3

 -4تعريف الشوكاني قال" :العرف والمعروف والعارفة كل خصلة حسنة ،ترتضيها العقول ،وتطمئن
إليها النفوس").(4

) (1لسان العرب بتصرف115-115/11 :؛ معجم مصطلح األصول :هيثم هالل ص  ،515دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع ،الطبعة
األولى 1454ه5115-م.

) )2التعريفات :ص. 152

(*) وبمثله عرفه جمع من العلماء انظر :أصول الفقه اإلسالمي أحمد فراج حسين ص ،121منشورات الحلبي الحقوقية سنة 1454ه -
5114م.

( )5العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر :محمد أمين بن عابدين ص ،115دار إحياء التراث العربي بيروت.

( )4فتح القدير :محمد بن علي الشوكاني  ،511/5دار الوفاء المنصورة – مصر ،الطبعة الثانية سنة 1411ه1117-م.
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ومن التعريفات الحديثة للعرف:

 -1تعريف محمد أبو زهرة" :هو األمر الذي تتفق عليه الجماعة من الناس في محيط حياتها").(1
 -5عرفه عبد الكريم زيدان" :ما ألفه المجتمع واعتاده ،وسار عليه في حياته من قول أو فعل").(2

 -6عرفه يحيى مراد بقوله" :ما جرت عليه عادة قوم فهو عرف لهم ،سواء كان خطأ أم صوابا حقا أم
باطال ،حسنا أم قبيحا ،يسمى كل ذلك عرفا"(.)3

التعريف المختار:

يمكن أن نستنتج من التعريفات السابقة ،تعريفا جامعا لها ،وهو أن العرف" :ما تعارف الناس

عليه ،واستقر في نفوسهم بشهادة العقول ،وتلقته الطباع السليمة بالقبول ،سواء كان قوال أو عمال

أو

تركا"(.)1

وهذا ما ذكرته جميع التعريفات السابقة ،وهو أن العرف هو األمر الذي اطمأنت إليه النفوس،

وتحقق في ق ارراتها ،وألفته مستندة إلى استحسان العقل ،ولم ينكره أصحاب الذوق السليم في الجماعة ،

وهذا اإلستقرار والقبول ،إنما هو نتيجة االستعمال المتكرر ،الصادر عن الميل والرغبة(.)2

) (1الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي :محمد أبو زهرة ص  ،514دار الفكر العربي القاهرة – مصر5111 ،م.

) (2الوجيز في أصول الفقه :عبد الكريم زيدان ص ،511مؤسسة الرسالة ناشرون  -سوريا ولبنان ،الطبعة األولى 1451ه5111-م.

) (3إتحاف البرية بالتعريفات الفقهية واألصولية :يحيى مراد  ،511-511دار الكتب العلمية بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 1454ه-
5114م.

) (4هذا التعريف رأيت أنه جامعا مانعا ،وليس إضافة إنما هو استنتاجٌ من التعريفات السابقة.
( )2قاعدة العادة محكمة :يعقوب الباحسين  ،25-54مكتبة الرشد ،الرياض – السعودية ،الطبعة األولى 1455ه5115-م.
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المطلب الثاني

مشروعية العرف وأهميته
أوال :مشروعية العرف:
اتفق العلماء علي مشروعية العرف ،واعتباره حجة ودليال من األدلة الشرعية التي ينبني عليها

األحكام .

وقد استدل العلماء على مشروعية العرف من :الكتاب والسنة والمعقول واإلجماع:
أوال :من الكتاب:
()1
ض ع ِن ا ْلج ِ
 -1قال تعالىُ  :خ ِذ ا ْلع ْفو وأْمر ِبا ْلعر ِ
ين 
اهلِ َ
ف َوأ ْ
َ
َع ِر ْ َ
َ َ َ ُ ْ ُْ
وجه الداللة :المراد بالعرف في هذه اآلية ،ما هو معهود بين الناس في المعامالت والعادات ،وال شك
أنه يختلف بإختالف الشعوب والبالد واألوقات.
ومن ثم قال بعض األئمة :المعروف ما يستحسن في العقل فعله ،وال تنكره العقول الصحيحة(.)*()2
 -5قال تعالى  :وعلَى ا ْلمولُوِد لَ ُه ِرْزقُه َّن و ِكسوتُه َّن ِبا ْلمعر ِ
وف.(3) 
ََ
َْ
ُ َ َْ ُ
َ ُْ
وجه الداللة " :يدل على أن الواجب من النفقة والكسوة هو على قدر حال الرجل في إعساره ويساره ،إذ
ليس من المعروف إلزام المعسر أكثر مما يقدر عليه ويمكنه ،وال إل ازم الموسر الشيء الطفيف ،ويدل
أيضا أنها على مقدار الكفاية ،فإذا اشترطت المرأة وطلبت من النفقة أكثر من المعتاد المتعارف لمثلها

لم تعط ،وكذلك إذا قصر الزوج عن مقدار نفقة مثلها في العرف والعادة لم يحل ذلك ،وأجبر على نفقة

مثلها" (.)4

) (1سورة األعراف :اآلية(.)111

) (2تفسير المراغي :أحمد مصطفى المراغي  ،141/7دار الفكر بيروت – لبنان ،الطبعة الثالثة 1514ه1174-م.

(*) قال الدكتور وهبة الزحيلي " :اإلستدالل بكلمة العرف في اآلية مبني على معناه اللغوي ،وهو األمر المستحسن المألوف ،ال على معناه
اإلصطالحي الفقهي ،وهذا المعنى الفقهي وان لم يكن مرادا من اآلية لكنه قد يستأنس به في تأييد المعنى اإلصطالحي" ،أصول الفقه
اإلسالمي :وهبة الزحيلي ص .151

) )3سورة البقرة :اآلية (.) 555

) )4أحكام القرآن.414/1 :
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ثانيا :السنة المطهرة:

 -4عن عائشة رضي اهلل عنها" :أن هند قالت :يا رسول اهلل  ،إن أبا سفيان رجل شحيح ،وليس

يعطيني ما يكفيني وولدي ،إال ما أخذت منه وهو ال يعلم ،فقال :خذي ما يكفيك وولدك

بالمعروف"(.)1

وجه الداللة :دل الحديث داللة صريحة على اعتبار العرف في تقدير النفقة ،حيث لم يرد في تقديرها

نص شرعي(.)2

ب-عن نعيم بن مسعود األشجعي قال" :سمعت رسول اهلل



حين جاءه رسوال مسيلمة الكذاب

بكتابه ،يقول لهما :وأنتما تقوالن لمثل ما يقول ؟ قاال :نعم ،فقال :أما واهلل لوال أن الرسل ال تقتل

لضربت أعناقكما"(.)3

وجه الداللة :أن الذي منع من قتل هذين الرسولين مع استحقاقهما القتل ،العرف السائد بأن الرسل
ال تقتل.
ثالثا :اإلجماع:
كما أن العرف العام يتضمن اإلجماع ،فاإلجماع خاص بأهل االجتهاد ،والعرف يدخل فيه

أهل االجتهاد وغيره"(.)4

احتجاج الفقهاء بالعرف في مختلف العصور ،واعتبارهم إياه في إجتهادهم دليل على صحة

اعتباره ،ألن عملهم به ينزل منزلة اإلجماع السكوتي ،فضال عن تصريح بعضهم به ،وسكوت اآلخرين
عنه ،فيكون اعتباره ثابتا باإلجماع(.)5

يقول السيوطي رحمه اهلل" :التعيين بالعرف كالتعيين بالنص"(.)6

) (1صحيح مسلم :أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ص ،115دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت – لبنان ،الطبعة
األولى 1454ه5115-م ،كتاب األقضية ،باب :قضية هند ،حديث رقم.4511 :

) (2بحوث المؤتمر الرابع للفقه المالكي ص  ،711-711رئاسة القضاء الشرعي أبو ظبي اإلمارات 1411ه1111-م.

) )3سنن أبي داودمع أحكام األلباني :ص ،451-451باب في الرسل ،حديث رقم ،5711 :قال عنه األلباني :صحيح.

) (4الواضح في أصول الفقه :محمد سليمان األشقر  ،151دار النفائس ودار الدرر عمان األردن ،الطبعة الخامسة 1417ه1117 -م؛ قاعدة
العادة محكمة :يعقوب الباحسين .151

) )5الوجيز في أصول الفقه :عبد الكريم زيدان ص ،515مؤسسة الرسالة ناشرون  -سوريا ولبنان ،الطبعة األولى 1451ه.5111-

) (6األشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية :جالل الدين عبد الرحمن السيوطي ص ،52دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع – مصر،
الطبعة الثالثة 1457ه5111-م.
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ويقول ابن عابدين في قصيدته:

عليـــه الحكم قد يــــدار

والعرف في الشرع له اعتبـــار لذا

وصدق القائل:

وكل ما يبنى على العــرف يدور

فاحذر جمـودك على ما في الكتب

وكل مــا في الشرع فهو تـابع

فمـا اقتضته عــــادة تجددت

()1

معه وجودا وعدما مثل البــــدور

فيمـا جرى عـرف بـه بل منه تب

إلى العـــوائد لهـا فجــــامع

تعيـــن الحكم بـــه إذا بدت

()2

رابعا :المعقول:

ٍ
منتف في الشريعة لألدلة الواردة
"نزعُ الناس عن أعرافهم وعاداتهم فيه حرج عظيم ،والحرج
بذلك ،وكما أن الشريعة أتت بإلغاء بعض األعراف ،وهي التي تتضمن المفاسد ،وأتت بأعراف جديدة
تتضمن مصالح ،وأبقت على أعراف فيها خير كجعل الدية على العاقلة ،فما لم تبطله الشريعة من

األعراف ،ولم يخالف شيئا من قواعد الشريعة ،وال دلت على كراهته بوجه من الوجوه فهو معتبر"(.)3

كما أن مصالح العباد في المعاش والمعاد ،ال تكون إال بإعتبار العادات ،والتكاليف الشرعية

إذا لم تتغير فيها عوائد الناس كانت تكليفا بالمستحيل ،وهذا مستحيلٌ شرعا(.)4

) )1العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر :ص.115:
) )2قاعدة العادة محكمة :ص.51

) (3الواضح في أصول الفقه :ص.141-151

) (4أثر العرف في تعيين الفتوى :جمال كركار ص15؛ دار ابن حزم بيروت لبنان الطبعة األولى 1451ه5111-م.
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ثانيا :أهمية العرف:
"إن اهلل عز وجل أنزل شرائع عظيمة متتابعة إلصالح البشري ،وكانت كل شريعة تناسب

البيئة التي ينزل التشريع فيها ،وحسب استعداده العقلي ،وال شك أن اإلسالم دين البشرية كلها على
اختالف األجناس وتباعد األصقاع:

ِّين ِعنْدَ اللَّ ِه ِ
الم "(.)1
قال تعالىَّ ":
إن الد َ
اإل ْ
س ُ
وال بد لدين هذا شأنه أن تتسم قواعده بالمرونة والشمول ،يستطيع المجتهد على ضوء ذلك أن

يقدم األحكام المناسبة ،لما يجد في الحياة من مشاكل وحوادث ،ومن تلك القواعد المرنة قاعدة العرف،
التي أناط الشرع بها كثي ار من األحكام ،ولما للعرف من أهمية عظيمة في الفقه اإلسالمي ،اشترط في

الفقيه أن يكون عارفا بأعراف البيئة التي يعيش فيها ،سواء كان قاضيا أو مفتيا فيطلب من القاضي
أو المفتي أن يكون ملما بأعراف من يحكم بينهم ،ويفصل في خصوماتهم ،لكي يعرف ألفاظهم
الصريحة والكناية في أبواب الطالق والقذف ،وما إلى ذلك كما يطلب من المفتي أن يعرف أساليب

وعادات المستفتين ،حتى يتمكن من إجراء الفتوى على الوجه الصحيح ،ألن ألفاظ الناس تنزل على
عاداتهم في كل التصرفات ،من طالق ووصايا ،ووقف وبيع ،وشراء وقبض ،وهبة وعطية ،وما شاكل

ذلك ،فمنزلة العرف في الفقه اإلسالمي منزلة رفيعة يحافظ الفقه عليها ويرعاها ،وفقهاء الشريعة
اإلسالمية على اختالفهم ،متفقون على اعتبار العرف بصفة عامة دليال يرجع إليه لمعرفة األحكام

الفقهية ،إذا أعوزهم النص الشرعي من الكتاب والسنة ،يدل على هذا قولهم" :الثابت بالعرف كالثابت
بالنص" ،و"العادة محكمة" ،والشارع قد اعتبر العرف في كثير من األحكام وأقره ،كما هو أو بعد تنظيم

فيه ،فقد أقر ما هم عليه من بيع ورهن ،واجارة وسلم  ،إلى غير ذلك من بعض أنواع المعامالت،
والعرف الواجب االعتبار ،هو الذي يحقق المصلحة ويدفع المضرة ،وال يتعارض مع النصوص

الشرعية ،أما إذا تعارف الناس على شيء يتنافى مع النصوص الشرعية ،التي لم تبن على عرف

اعتبار
ا
سابق ،فإن الفقه اإلسالمي يرفضه  ،وينبذه وراء ظهره  ،غير مقيم له وزنا وال

(. ) 5

قال محمد أبو زهرة " :واذا كانت المصالح دعامة الفقه اإلسالمي فيما يتعلق بمعامالت الناس حيث ال
ضرب من ضروب المصلحة  ،ال يصح أن يتركهه الفقيه
نص  ،فإن مراعاة العرف الذي ال فساد فيه
ٌ
()1( )5
بل يجب األخذ به " .

) (1سورة آل عمران  :آية .11

) (2بحوث المؤتمر الرابع الفقه المالكي  :ص ،711-711أصول الفقه  :محمد سالم مدكور ص ،71دار الكتاب الحديث 1452ه5112-م.

( )5الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي  :ص.514
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"إن شريعة اإلسالم جاءت لتحقيق مصالح العباد ،فوجدناها تراعي أعراف الناس الصالحة ،بل

إن الفقهاء قد وضعوا قواعد ثابتة متعلقة بالعرف والعادة ،فدل ذلك علي اعتبار العرف أصال من
أصول الشريعة.
ومن هذه القواعد الفقهية المتعلقة بالعرف والعادة :
 استعمال الناس حجة يجب العمل به.

 المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
 إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.
 المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
 التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

 ال ينكر تغير األحكام بتغير األزمان.
 العادة محكمة"

(.)1

قال السيوطي رحمه اهلل" :فهذه المجموعة من القواعد الفقهية المعروفة ،بغض النظر عن

الفروع والجزئيات المختلف تحت كل منها ،يمكن أن نضعها جميعا تحت عنوان "نظرية العرف" فإن
العرف هو الطابع العام الغالب على جميع هذه القواعد المذكورة"(.)2

) (1األشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية :جالل الدين عبد الرحمن السيوطي ص ،52القواعد الكلية والضوابط في الفقه اإلسالمي :عبد
القادر داوري ص ،111-111دار ابن حزم بيروت لبنان الطبعة األولى 1451ه5111-م

)(2األشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية :ص.52
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المطلب الثالث
أنواع العرف وأقسامه
العرف كما يتضح من تعريفه قد يكون قوليا أو عمليا ،خاصا أو عاما ،صحيحا أو فاسدا:

أوال :أقسامه من حيث القول والعمل:

وينقسم بهذا االعتبار إلى قسمين عرف قولي ،وعرف عملي ،وفيما يأتي بيان هذين القسمين:

 -1العرف القولي :هو" :ما تعارف عليه الناس في بعض ألفاظهم  ،بأن يريدوا بها معنى معينا غير
المعنى الموضوع لها".

مثاله :إطالق الولد علي الذكر وليس األنثي ،واطالق اسم اللحم على غير السمك(.)1

 -5العرف العملي  :وهو":ما اعتاده الناس من فعل ،وجرى عليه عملهم".

مثاله :اعتياد الناس اليوم البيع والشراء بالمعاطاة ،وتقسيم المهر إلى معجل ومؤجل

(.)2

ثانيا :أقسامه من حيث من يصدر عنه العرف:
وينقسم بهذا االعتبار إلى قسمين عرف عام ،وعرف خاص ،وفيما يأتي بيان هذين القسمين:

 -1العرف العام :هو ما انتشر دون نكير ،سواء كان قوليا أم فعليا ،قديما أم حديثا.

مثاله :التوسع في النفقة في األعياد واألعراس ،وكتعامل الناس باالستصناع(.)3

 -5العرف الخاص :هو ما انتشر في ٍ
بلد أو قبيلةٍ أو طائفة من الناس دون غيرهم.
مثاله :عرف التجار فيما بينهم في العيوب التي تنقص الثمن في البضاعة المبيعة ،وكعرف أهل

مصر ،إطالق لفظ الجنيه على المصري دون اإلسترليني (.)4

) (1الوجيز في أصول الفقه :ص511؛ قاعدة العادة محكمة.57:

) (2أصول الفقه اإلسالمي :ص121؛ الوجيز في أصول الفقه :ص511؛ قاعدة العادة محكمة.51 :

) (3أثر العرف في تعيين الفتوى :جمال كركار ص ،44-43دار ابن حزم بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 1431ه2119-م ؛
الواضح في أصول الفقه114 :؛ معجم مصطلح األصول :ص214؛ أصول الفقه :ص.71
) )4أصول الفقه اإلسالمي :ص 111؛ الواضح في أصول الفقه141 :؛ معجم مصطلح األصول :ص.514
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ثالثا  :أقسام العرف من حيث االعتبار في الشرع:
وينقسم بهذا االعتبار إلى قسمين :العرف الصحيح والعرف الفاسد ،وفيما يأتي بيان هذين

القسمين:

 -1العرف الصحيح :ما تعارفه أكثرية الناس من قول أو فعل ،شهد له دليل الشرع باالعتبار.
مثاله :وجوب النفقة والكسوة بالمعروف ،كما في قوله تعالىَ  :و َعلَى ال َمولُو ِد لَ ُه ِرزقُ ُهنَّ َوكِس َو ُت ُهنَّ
ِبال َمع ُروفِ .)1( 

 -5العرف الفاسد :ما يتعارف الناس عليه بما يخالف الشرع ،أو يجلب الضر ،أو يفوت النفع.
مثاله :القروض الربوية(.)2

رابعا :أقسام العرف من حيث الثبوت واالستقرار وعدمه:
وينقسم بهذا االعتبار إلى قسمين :العرف الثابت والعرف المتبدل ،وفيما يأتي بيان هذين

القسمين:

 -1العرف الثابت :وهو الذي ال يختلف باختالف األزمان واألماكن واألشخاص واألحوال ،ألنه يعود إلى
طبيعة اإلنسان وفطرته.

مثاله :شهوة الطعام والشراب والحزن والفرح.

 -5العرف المتبدل :وهو الذي يختلف بإختالف األزمان والبيئات واألحوال.

مثاله :كان كشف الرأس للرجال في البالد الشرقية قبيح ،وغير قبيح في البالد الغربية (.)3

) (1بحوث المؤتمر الرابع للفقه المالكي ص 714؛ معجم مصطلح األصول :هيثم هالل ص ،515دار الجيل للنشر والتوزيع بيروت – لبنان،
الطبعة األولى 1454ه5115-م.

) (2أصول الفقه اإلسالمي :الدكتور وهبة الزحيلي ص ،151دار الفكر بيروت – لبنان ،الطبعة األولى السنة 1411ه1111-م؛ الوجيز في
أصول الفقه :ص515؛ معجم مصطلح األصول :ص.514

) )3الموسوعة الفقهية.27-21/51 :
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المطلب الرابع
شروط اعتبار العرف
إن أهمية تحديد الضوابط تتمثل في الفصل بين األعراف المعتبرة واألعراف الملغاة ،فاألعراف

ليست كلها على وزن واحد ،فمنها الصحيح ،ومنها الفاسد المبتدع.

فأما األعراف المعتبرة شرعا ،فقد جعل لها العلماء ضوابط ،واال لم تصح تسميتها أعرافا ،ولم
()1

سلطان على الفتاوي واألحكام ،ومن هذه الضوابط :
أثر وال
ٌ
يكن لها ٌ
أوال :أن ال يكون مخالفا للنص:

فإن خالف العرف النص الشرعي من جميع الوجوه بحيث يلزم من العمل به ترك النص

الشرعي ،فيرد العرف ويحكم ببطالنه ،لكونه مبنيا على أمر باطل ،كما لو تعارف الناس في بلد ما
على معامالت ربوية ،فإنه يجب إخراج ذلك العرف والعمل بالنص ،وليس النص محتاجا إلى العرف،
وعليه يقدم العمل بالنص ،وال يلتفت إلى العرف (.)2

قال ابن عابدين" :وال اعتبار للعرف المخالف للنص ،ألن العرف قد يكون على باطل بخالف

النص"(.)3

ثانيا :أن يكون العرف مطردا أو غالبا:
ومعنى االطراد :أن تكون العادة كلية بمعنى تنتشر بين الناس  ،وقد يعبر عنها بالعموم  ،أي
يكون العرف مستفيضا شائعا بين أهله معروفا عندهم ،معموال به من قبلهم ،ومعنى الغلبة أن تكون

أكثرية ،بمعنى أنها ال تتخلف إال قليال (.)4

ٍ
عرف حدث بعدهم :بأن يكون حدوث العرف
ثالثا :أن يكون العرف مفس ار على أهل زمانهم ،ال على

سابقا على وقت التصرف ،ثم يستمر إلى زمانه فيقارنه (.)5
) (1أثر العرف في تعيين الفتوى :ص.41

) (2بحوث المؤتمر الرابع للفقه المالكي :ص751-711؛ الوجيز في أصول الفقه :ص514-515؛ الواضح في أصول الفقه :ا145؛
الموسوعة الفقهية21/51 :؛ أصول الفقه :ص.71

) )3العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر :ص.115

) (4أثر العرف في تعيين الفتوى :ص41؛ الوجيز في أصول الفقه :ص514-515؛ الواضح في أصول الفقه145 :؛ الموسوعة الفقهية:
.21/51

) (5الوجيز في أصول الفقه :ص514؛ الواضح في أصول الفقه145 :؛ الموسوعة الفقهية11-21/51 :؛ أصول الفقه :ص.71
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قال ابن نجيم" :ولذا قالوا ال عبرة بالعرف الطارئ"(.)1

مثاله :حجج األوقاف والوصايا ووثائق الزواج ،وما يرد فيها من شروط ،تفسر على عرف المتصرفين
لها في زمانهم ،ال على عرف حدث بعدهم.
رابعا :أن ال يوجد قول أو عمل يخالف مضمونه:
مثاله :إفادة العرف على أن مصاريف التصدير على المشتري ،ثم اتفق العاقدان على أن تكون على

البائع فال يعتبر ،لمخالفته العرف السائد(.)2

خامسا :أن يكون العرف ملزما ،ألن من صفات األعراف البارزة اإللزام ،لكونه محكما.
مثاله :إلزام الزوج بنفقة زوجته التي أوجبتها األدلة المطلقة ،وقيدها العرف(.)3

) )1األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان :ابن نجيم ص  ،111دار الكتب العلمية بيروت  -لبنان1411 ،ه1111-م.

) (2الوجيز في أصول الفقه :ص.512-514

) (3بحوث المؤتمر الرابع للفقه المالكي :ص.751

111

المبحث الثاني

الفرق بين العرف والعادة
وفيه مطلبان :
 المطلب األول :تعريف العادة وأقسامها. -المطلب الثاني :الفرق بين العرف والعادة.

المطلب األول
تعريف العادة وأقسامها
أوال :العادة لغة" :جمعها عادات وعوائد ،وهي نمط من السلوك يعتاد المرء عليه فيفعله ،من غير جهد
تك ار ار"(.)*()1

ثانيا :العادة اصطالحا:
عرف الفقهاء العادة في االصطالح بتعريفات عدة منها:

 -1قال ابن عابدين" :العادة عبارة عما يستقر في النفوس ،من األمور المتكررة المقبولة عند الطباع
السليمة"(.)5

 -5وعرفها الجرجاني" :ما استمر الناس عليه على حكم العقول ،وعادوا عليه مرة بعد أخرى"(.)4
ومن التعريفات الحديثة:
 -5عرفها الدكتور قطب سانو" :هي ما استقر عليه الناس على حكم العقول ،وعادوا إليه مرة بعد أخرى
من غير تكلف"(.)4

 -4وعرفها محمد أبو زهرة ":العمل المتكرر من اآلحاد والجماعات"(.)2
 -2وعرفها هالل بقوله" :العادة من المعاودة بمعنى التكرار ،فمن أتى فعال وتكرر منه حتى صعب عليه
تركه ،سمي عادة"(.)1

ويالحظ من التعريفات :أنها تدور في حقيقتها حول معنى واحد وهو التك ارر ،الذي تتقبله العقول
والطباع السليمة.

) (1األسيل :القاموس العربي الوسيط ص.211
) (2العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر :محمد أمين ابن عابدين ص.115
) (3التعريفات :علي بن محمد السيد الجرجاني ص .155

) )4معجم مصطلحات أصول الفقه :قطب مصطفى سانو ص ،572دار الفكر المعاصر بيروت  -لبنان ،دار الفكر دمشق – سوريا،
5111م.

) (5الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي :محمد أبو زهرة ص 514.
) )6معجم مصطلح األصول :هيثم هالل ص.515
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ثالثا :أقسام العادة وأنواعها
تنقسم العادة إلى قسمين :

 -1العادة الجارية :وهي العادة التي تجري بها حياة الناس ،ويستقرون عليها على حكم عقولهم ،ويعودون
إليها مرة بعد أخرى ،ويكون مصدرها الناس أنفسهم.

مثالها :تعود الناس على طريقة معينة في سالم بعضهم على بعض ،وفي حديث بعضهم إلى بعض.

 -5العادة الشرعية :هي العادة التي مصدرها الشرع ،ويستقرون عليها على حكم عقولهم ،ويعودون إليها
مرة بعد أخرى.
مثالها:
تعود الناس على إرادة غير معنى الدعاء بالصالة ،فإذا أطلق لفظ الصالة انصرفت أذهانهم
ّ
ٍ
معينة ،وليس الدعاء المجرد.
إلى كيفيةٍ
وبعض العلماء يطلقون على هذه العادة "الحقيقة الشرعية " ،أو "العرف الشرعي"(.)1

) (1معجم مصطلحات أصول الفقه :ص.572
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المطلب الثاني
الفرق بين العرف والعادة
بعض العلماء يرى أن العادة والعرف بمعنى واحد  ،وفرق بعضهم بين العادة والعرف(.)1
وعند النظر فيما ذكرناه من تعريفات للعرف والعادة ،تظهر لنا بعض الفروق بينهما ،وقد

تعددت وجهات النظر في تحديد هذه الفروق ،وان كانت ليست موضع اتفاق .
 -1العادة والعرف لفظان مترادفان:

وهو رأي من جمع بين العرف والعادة بتعريف واحد ،كابن عابدين في رسالته ،وكثير من الفقهاء

وقالوا :من معاني العرف التكرار والتتابع  ،ومن معاني العادة تكرار الشيء  ،فهما يتفقان في هذا(.)2
 -5العادة هي عرف عملي:

فالعرف أعم من العادة  ،ألن العرف يكون قوليا وفعليا  ،فعلى هذا تكون كل عادة عرفا  ،وليس

كل عرف عادة  ،فبينهما عموم وخصوص

()3

 -5العادة أعم من العرف :فالعادة قد تكون فردية ،ولكن العرف ال يكون إال من الجماعة ،والعادة أعم من
العرف ،وذلك ألن العادة كما تكون لجماعة ،يمكن لها أن تكون كذلك للفرد الواحد ،وأما العرف فإنه ال
يكون للجماعة.

وهذه الجزئية اختلفت مع سابقتها أن العادة تكون للفرد والجماعة ،والعرف ال يكون إال من

الجماعة ،فتكون العادة أعم من العرف ،وفي الجزئية الثانية ،العرف أعم من العادة ،ألنه يكون قوليا وفعليا
بخالف العادة ال تكون إال في الفعل ،وبهذا نخلص إلى أن العرف والعادة بينهما عموم وخصوص.

قال أبو زهرة رحمه اهلل" :واذا اعتادت الجماعة أم ار صار عرفا لها ،فعادة الجماعة وعرفها متالقيان في

المؤدى ،وان اختلفا مفهوما"(.)4
) (1الموسوعة الفقهية.24-25/51 :

) (2العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر :ص115؛ أصول الفقه :ص71؛ الواضح في أصول الفقه151 :؛ الجريمة والعقوبة في الفقه
اإلسالمي :ص .514

) )3أصول الفقه :ص.71

) (4الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي :ص .514
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ولذلك يقولون ":كل عرف عادة ،وليست كل عادة عرفا" (.)1

مثالها :عادة التدخين ،فإنها كما تكون للجماعة ،تكون كذلك للفرد الواحد ،فيقال :عند زيد عادة
التدخين ،وعند الجماعة الفالنة عادة التدخين ،وال يقال مثل ذلك في العرف ،إال إذا كان األمر

للجماعة فقط (. )2

) (1الواضح في أصول الفقه151 :؛ العرف حجيته وأثره في فقه المعامالت المالية :ص.117
) )2معجم مصطلحات أصول الفقه :ص.572
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المبحث الثالث

دية النفس في العرف القبلي
و فيه أربعة مطالب:
المطلب األول :نشأة العرف في فلسطين.
المطلب الثاني :عقوبة القاتل عند أهل العرف .
المطلب الثالث :الدية في العرف القبلي.

المطلب الرابع :مراحل الدية وأنواعها في العرف القبلي.

المطلب األول

نشأة العرف في فلسطين
أوال  :تعريف العرف العشائري:
"هو العادات والتقاليد واألعراف ،وآليات العمل بها ،التي تمارسها العشائر في إصالح ذات

البين "( ، )1أو هو  ":ما استقر عمل أهل اإلصالح عليه وألفوه عند قيامهم باإلصالح بين الناس"(.)2

وهو في جوهره قائم على مبادىء الحق والعدل ،ويشكل قانونا عرفيا غير مكتوب ،اكتسب مع
مرور الزمن إلزامية التنفيذ ،من قبل جميع أفراد المجتمع ذي الصبغة العشائرية استنادا إلى إلتزامهم
األدبي واألخالقي ،أي إلى ما أوجبوه على أنفسهم بما يوافق اآلداب العامة ،وقواعد األخالق ،والسلوك

المرعية.
وهو مجال هام من تراثنا الثقافي ،وله دور إيجابي في حياتنا ،وما زلنا في حاجة ماسة
للتعامل به لتسوية الخالفات والنزاعات ،وايصال الحقوق إلى أصحابها مرة بالصلح ،وأخرى بالقضاء

العشائري من مقاضاة أوتحكيم ،ويشكل رادفا قويا للقانون والشرع في إحقاق الحق ،واقامة العدل وتوفير
األمن واإلستقرار في المجتمع ،مما يعزز السلم األهلي(.)3

ونود التنبيه أن العرف الصحيح هو ما كان متفقا مع مقاصد الشريعة.

ولذلك كان من ضوابط العرف أن يكون موافقا للشرع ،فإذا كان مناقضاُ له فال يلتفت إليه ويكون

فاسدا ،بل هو فساد عام يجب التعاون على القضاء عليه ومحاربته ،ويكون ذلك من قبيل التعاون على
البر والتقوى ،والسكوت عليه سكوت عن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر (.)4

"من المعروف في الوقت الحاضر أن معظم الفلسطينيين ينتسبون إلى عائالت ،وقبائل ذات

أصول عربية  ،كانت في فلسطين منذ مئات السنين  ،وحملت معها عاداتها وتقاليدها وأعرافها.

والقواعد العرفية لدى العشائر الفلسطينية في قضايا ورواسب لعصر ما قبل اإلسالم ،وهذه

القواعد واألعراف ،هي وليدة الحاجات والظروف الخاصة بالمجتمع القبلي ،لذا نرى أنها تختلف من
) )1العرف العشائري في اإلصالح :عادل محمد حجة ص  ،12-14اإلدارة العامة للمطبوعات السلطة الوطنية الفلسطينية و ازرة اإلعالم الخليل
فلسطين 5111م.
( )5تعريف الدكتور  :ماهر السوسي رئيس لجنة اإلفتاء في الجامعة اإلسالمية بغزة.

)(2العرف العشائري في اإلصالح :عادل محمد حجة ص .12-14
) (3المصدر السابق.

) (4انظر ص .111
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مجتمع إلى آخر ،وذلك حسب حاجات وظروف كل مجتمع ،مع العلم بأن العادات والتقاليد السائدة

لدى العشائر الفلسطينية ،هي نموذج لعادات وتقاليد أبناء البادية في الوطن العربي ،مع بعض
االختالف أحيانا في المسميات ،واالختالف أحيانا أخرى في العقوبات لبعض الجرائم ،وترتيب هذه
الجرائم حسب أهميتها من بادية ألخرى.

ولقد أسس في مدينة بئر السبع في فلسطين مجلسان من شيوخ العشائر ،عندما قام رستم باشا

القائد التركي ببسط سيطرة الدولة التركية ،بعد غياب طويل على القبائل الفلسطينية.

ولقد كان لهذه المجالس العرفية األثر الواضح في حل الكثير من المنازعات ،وأثبتت جدارتها

وقدرتها  ،وكانت فعالة قديما وحديثا.

ولقد نجحت بعد ذلك الحكومة البريطانية أيام االنتداب على فلسطين في بسط سيطرتها على

البادية الفلسطينية ،من خالل الترغيب والترهيب ،وأسست الحكومة البريطانية بذلك محكمة العشائر في
بئر السبع (.)1

" ولقد عرفت القبائل العربية القضاء منذ كانت ،وكانت لها حاجة به وتكونت بينها مصالح،

وبالتالي فإنها شيدت لهذا القضاء قواعد ،وهي وان كانت غير مكتوبة إال أنها سائدة بينهم سيادة
القانون لدى األمم المتمدنة ،وهذه القواعد والقوانين ليست وليدة ساعة من الزمن ،أو من وضع رجل

واحد ،وانما هي وليدة الماضي بأكمله ،وخالصة سلسلة من التجارب توارثها األبناء عن اآلباء،
وتم صيانتها وحفظها ،جيال بعد جيل .وثمة أعراف قضى عليها اإلسالم ،وأعراف أخرى أقرها،

ومن األعراف التي أقرها القسامة  ،ونجدة الملهوف ،والكرم ،واصالح ذات البين ،وحلف الفضول الذي

أثنى عليه  ،والذي يقضي برد المظالم إلى أهلها ،كما أن هناك عادات وتقاليد ألغاها اإلسالم

وأنكرها ،مثل :الطيرة ،واالستقسام باألزالم ،وحرمان المرأة من الميراث ،ومضاعفة الدية إلى ضعفين
بدون مستند شرعي ،وقد تصل إلى أربعة أضعاف في بعض الحاالت"(. )2

) (1القضاء العشائري عند قبائل بئر السبع فلسطين :محمد سالم ثابت ص  ،15-11مطبعة األمل التجارية غزة ،الطبعة الثانية 1415ه-
5111م؛ الصلح العشائري وحل النزاعات في فلسطين :إدريس محمد صقر جرادات ص ،51-54مركز الوئام لحل النزاعات بيت لحم،
ومركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي الخليل فلسطين ،الطبعة األولى السنة 5111م.

( )5المصدر السابق.
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المطلب الثاني
عقوبة القتل العمد عند أهل العرف
القتل العمد مبغوض عند أهل العشائر ،لذا كانت العقوبة التي تترتب عليه قاسية جدا ،ومخالفة
غالبا لتعاليم اإلسالم.
وهذه العقوبات هي:
 -1األخذ بالثأر خصوصا في القتل العمد.
 - 2الترحيل والجالء.

 -3أخذ الدية من القاتل وأهله.
 -4أخذ غرة فتاة بدل الدية.

أوال :األخذ بالثأر خصوصا في القتل العمد:
القتل فعل مبغوض عند العرب ،إال إذا كان في سبيل أخذ الثأر ،أو الذود عن العرض

والديار ،فإنه ممدوح ولطالما افتخروا به ،ويسمي البدو القتل في هاتين الحالتين" :أخذ الثأر ونفي

العار"(.)1

وأكثر ما يكون البدوي انشراحا عندما يأخذ ثأره ،وتراه يغمس منديال أبيض أو كوفيته في دم

المث ؤور منه ،ويرفع هذه الراية الملطخة بالدماء على عصا ،ويقابل بالزغاريد واألفراح ،ويسود اعتقاد

مفاده ،أن الذي يأخذ يصبح صاحب كرامات وبركات ،لدرجة أن بعضهم يأتي إليه للتداوي ،ويظل
البدوي يهذي بثأره ،وكلما طال الزمن ،وتناسى هذه المأساة يأتي من ينكأ هذا الجرح ،إذ قد يعاير من

قتل له رجل إذا ما تصرف أحد أقربائه تصرفا عدائيا ،فيقال له لو أنك رجل صحيح ألدركت ثأرك،
وغيرها من عبارات التقريع والمعايرة(.)2

"وليس هناك فترة زمنية محدودة لألخذ بالثأر ،فقد تطول وقد تقصر ،فالعار ليس بطول الفترة

الزمنية  ،ولكن العار عدم أخذ الثأر ،ويراعى عند أخذ الثأر ،أن يكون الشخص المراد أخذ الثأر منه
بمرتبة المقتول ومركزه االجتماعي ،أو أعلى منه ،فعلى سبيل المثال :إذا قتل شيخ العشيرة ال يؤخذ

الثأر من عامة الناس ،وانما من شخص من مركزه االجتماعي ،أو قريبا من ذلك ،وأولوية األخذ
)(1القضاء بين البدو :عارف العارف ص ،77حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ،مطبعة بيت المقدس -فلسطين ،الطبعة األولى 1155م.

) (2قضاء العرف والعادة :الحشاش ص.21-21
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بالثأر ،يقوم بأبناء المقتول بحكم رابطة الدم ،فإن لم يكن له أبناء أو كانوا ولم يتمكنوا من األخذ بالثأر،

انتقل هذا الحق إلى إخوانه ثم إلى أعمامه فأبناء أعمامه ،وهكذا إلى غيرهم من أفراد العشيرة ،حسب
قرابة رابطة الدم من المقتول ،ويعتبر عدم األخذ بالثأر عار في المجتمع القبلي  ،وينتج عنه تدني
()1

القيمة اإلجتماعية"

.

وعليه فأي فرد من أقرباء الضحية ،يستطيع أن ينتقم لموت قريبه ذاك ،حيث يعتبر أنه في

فعله هذا إنما يمارس حقه المشروع ،وباإلضافة إلى هذا فإن أقارب الفرد يجب أن يساهموا في أخذ
ودفع الدية ،وجالئهم إلى موقع بعيد عن مكان الخطر ،حتى يتم الصلح في القضية.

وعلى العموم فقد كان المبدأ البدوي هو استعادة وادامة التوازن اإلجتماعي في مجال إعداد

أفراد المجموعة  ،ومجال الشرف والسمعة والنقص الناتج عن قتل عضو  ،أو أعضاء من القبيلة"(.)2

قلت  :ومثل هذه العادات والتقاليد المذمومة موجودة اآلن في واقعنا المعاصر ،حيث جريمة

األخذ بالثأر ال تزال حاضرة.

وعند العرب عادات قبيحة منها :أن الرجل يجب أن يثأر لقاتل أبيه أو ولده أو أخيه ،أو أي

كان من خمسة القاتل

(*)

انتقاما للمقتول من أهله وعشيرته.

ومن الغريب أن ما يسمى" :بعير النوم" ويطلق عليه اسم "قعود النوم" أو "بعير الراحة" ،يدفعه

الذي يلتقي مع القاتل بعد الجد الخامس في القرابة ،فيحق له أن يدفع لذوي المجني عليه بعي أر أو
قعودا ،ويمكث في بيته وال يجلو مع الجالين.
وال يتم ذلك إال بشرطين:

األول :عليه أن يثبت أنه ال يلتقي مع الجاني في الخمسة جدود.

الثاني :البراءة من الجاني"(.)3

) (1المجتمع األردني العادات والتقاليد :صايل زكي الخطايبة ،نادر إبراهيم بني نصر ص ،122-124المكتبة الوطنية ،عمان – األردن،
الطبعة الثانية5111 ،م؛ الصلح العشائري وحل النزاعات في فلسطين :ص .151

) (2القضاء عند العشائر األردنية :أحمد العبادي ص ،71دائرة المكتبات الوطنية ،عمان – األردن ،الطبعة االولى 14111ه1111-م.

(*) خمسة القاتل" :نسل األب والجد وجد الجد حتى الجد الخامس مثال إذا قتل "ابراهيم بن محمد بن سليمان بن عوض بن علي" زيدا من
الناس ،فيحق ألقرباء زيد أن يقتلوا إيا كان من نسل القاتل إبراهيم ،أو من نسل أبيه محمد _أي أخوة القاتل _ أو من نسل جده سليمان
_أي أعمام القاتل وأبناء عمه _ وهكذا حتى نسل علي" ،القضاء بين البدو :ص . 71

) )3قضاء العرف والعادة :ص42؛ المختصر في البدو حياتهم ومعارفهم :ص.55
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وهذا مخالف لتعاليم اإلسالم ،إذ األصل في كل إنسان أن يسأل عن أعماله الشخصية المدنية

كاإلتالفات ،والجنائية كالجرائم ،وال يسأل عنها غيره.

ام ِر ٍ
ين.)1( 
ب َرِه ٌ
سَ
ئ ِب َما َك َ
 لقوله تعالىُ  :ك ُّل ْ
 وقوله تعالىَ  :وَال تَ ِزُر َو ِ
ُخ َرى.)2( 
ازَرةٌ ِو ْزَر أ ْ

ون.)3( 
سأَ ُل َع َّما تَ ْع َملُ َ
سأَلُ َ
ون َع َّما أ ْ
َج َرْم َنا َوَال ُن ْ
 وقوله تعالىُ  :قل َّال تُ ْ
 ولقول النبي  من حديث سليمان بن عمرو بن األحوص عن أبيه":ال يجني جان إال علي نفسه"(.)4
وكان االعتقاد عند العرب في الجاهلية ،أنه إذا قتل خرج من رأسه طائر يدعى الهامة ،وحلق فوق

قبره ،فال يزال يزقو قائال " اسقوني اسقوني" حتى يثأر له ،فأبطلها النبي 
"ال عدوى والطيرة وال هامة وال صفر" (.)5

إذ قال من حديث أبي هريرة:

ثانيا :الترحيل والجالء:
ومن العقوبات التي يفرضها المجتمع القبلي على الجاني ،الطرد واإلبعاد وبالعودة

والمطاردة تكون أعنف وأشد قسوة ،إذا كانت عشيرة المقتول قوية(.)6

"وفي بعض العادات المحرمة يتحتم على القاتل ،أن يجلو عن دياره إلى ديار أخرى ،مع كل
فرد من أفراد خمسته ،بل األدهى من ذلك أنهم يجوز لهم إذا صادفوا أيا كان من خمسة القاتل ،أن
ينهبوا ما يصادفونه من حالل ومال أيضا ،وتسمى حالتهم هذه "فورة الدم".

وما ينهبونه في فورة الدم من مال وحالل يكون من نصيبهم ،وال يحسب من الدية ،وال يستثنى من

ذلك سوى األرض والعرض(.(7

وهذا بال أدنى شك مخالف لتعايم اإلسالم من تحريمه للنهب والسرقة.

) (1سورة الطور :اآلية (.)51

) (2سورة األنعام :اآلية (.)114
) (3سورة سبأ :اآلية (.)52

) )4سبق تخريجه ص ،41هامش.1

) (5صحيح البخاري ،21/4 :كتاب الطب ،باب :ال هامة ،حديث رقم.2727 :
) (6المجتمع األردني العادات والتقاليد :ص 111؛ المختصر في البدو حياتهم ومعارفهم :ص51؛ العرف العشائري :ص.114

) (7القضاء بين البدو :ص71-71؛ قضاء العرف والعادة :ص44-45؛ القضاء عند البدو :أحمد عويدي العبادي ص 15وص ،11دار
جرير للنشر والتوزيع عمان – األردن ،الطبعة األولى 1457ه5111-م.
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ثالثا :أخذ غرة فتاة بدل الدية:
وهي فتاة تساق مع الدية من أقرباء القاتل  ،فيأخذها أحد أقرباء المقتول  ،وال تقام لها

مراسم زفاف  ،وتبقى عند هذا الرجل إلى أن تنجب لهم ذك ار  ،وحين يكبر هذا الفتى تقلده أمه سيفا
وتجعله يخطر أمام ديوان العشيرة ،قتقول :ماذا تقولون في هذا أليس رجال؟ فتجاب :بلى  ،فتقول :أال

يسد مسد رجلكم؟ فيقال لها :بلى  ،فتأخذ مالبسها وترحل إلى أهلها  ،تاركة لهم رجال من دمهم

ولحمهم بدل قتيلهم  ،وقد يلحق بها الرجل الذي كانت عنده فيخطبها من جديد  ،وتزف إليه بعد دفع

المهر ،واقامة إحتفال العرس  ،فتعود إلى ابنها وبيتها  ،ويسود الوئام  ،وبعض البدو من يحسن
معاملة الغرة ،وبعضهم يعاملها بإزدراء  ،وبعضهم معاملة عادية  ،غير أن القانون العرفي يحمي هذه

الفتاة  ،ويضمن لها المأكل والملبس والمعاملة اإلنسانية.

وقد يسود الوئام بين الطرفين المتنازعين ،بعد أن تتوثق عرى العالقات االجتماعية بعد

اإلنجاب ،أما إذا لم تنجب تبقى عند هؤالء القوم ،وقد يرسلونها إلى أهلها بعد مدة من الزمن.

وثمة من يدفع لذوي المقتول مهر فتاة بدل الغرة ،ويتكفل له بكل نفقات العرس ،ولكن الغرة

كانت سنة دارجة ،سواء أكان القاتل بين أقرباء أم غرباء"(.)1

وقد ذكرت الغرة في أقضية النبي  ،وذلك في حديث امرأتين من هذيل:

عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أنه قال" :قضى رسول اهلل 

في جنين امرأة من بني لحيان

عبد أو ٍ
سقط ميتا بغرٍةٍ ،
أمة ،ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ،فقضي رسول اهلل 
ميراثها لبنيها وزوجها ،وأن العقل على عصبتها" (.)2
ولكن الفرق أن الغرة التي قضى بها

النبي

بأن

عبد أو أمة ،ولكن في المجتمع القبلي الغرة

عبارة :عن فتاة من أقرباء القاتل تساق مع الدية ،فيأخذها أحد أقرباء المقتول ،وهذا امتهان لكرامة

المرأة ،التي كرمها اهلل تعالى وحفظ حقوقها ،وهنا يظهر جليا مدى تعارض هذا التقليد مع تعاليم
اإلسالم.

) (1قضاء العرف والعادة :ص41؛ القضاء عند العشائر األردنية :ص :11الصلح العشائري وحل النزاعات في فلسطين :ص115؛ المختصر:
ص.71

) (2سبق تخريجه ص ،51هامش.4
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رابعا :أخذ الدية من القاتل وأهله:
ال يفضل البدو العوض أو الدية ،ويعتبرون أن ليس فيها بركة مثل :سياق المرأة ،فقالوا:

" الدية وسياق الولية ما يثمرن"(.)1

هذا في القتل العمد ،حيث تكون عقوبة القاتل ،األخذ بالثأر .
أما في القتل الخطأ ،فإن العرف العشائري يتعاطى معها باألساليب التالية :
أ -أخذ عطوة الدم الخطأ للوفاء بالواجب الالزم.
ب -عدم ترحيل الجاني.

ج -عدم جواز مطاردة الجاني ألخذ الثأر منه.

د -قبول الدية أو التصالح على ما هو أقل منها ،أو التسامح والعفو(.(2

) (1قضاء العرف والعادة :ص.41

) (2العرف العشائري في اإلصالح :ص.115
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المطلب الثالث
الدية في العرف القبلي
أوال :تعريف الدية في العرف القبلي:
"هي مقدار من المال يدفعه الجاني للمجني عليه ،بدل إتالف النفس في حالة موافقة أهل

المجني عليه على الدية"(.)1

أو هي":افتداء الحياة من القصاص ،فهي بمثابة ثمن يقدمه الجاني ليشتري به حياته ،وليغري

المجني عليه على ترك حق الثأر"(.)2
()3

ثانيا :الدية قبل اإلسالم:

كان العرب قبل اإلسالم مجتمعا قبليا ،ال تنظمه القوانين  ،وال تسوسه أنظمه  ،إال أنهم مع
ذلك كانوا يحرمون طائفة من األعمال ،ويعاقبون عليها وفقا ألعراف تعارفوا عليها وتحاكموا إليها،
وكانت هذه األعمال المحرمة التي تطلق عليها حاليا بلغة القانون جرائم ،تختلف عقوباتها من قبيلة

إلى أخرى ،ألن العرف الذي كان يسوسهم وينقادون إليه متباينا مختلفاُ ،حتى أنهم كانوا يتحاكموا إلى
أعراف ال تعد وال تحصى ،وكانت الجريمة إذا وقعت مع أحد األفراد ،تتحمل القبيلة بأسرها تبعاتها

ومسؤولياتها ،وكثي ار ما كانت الجرائم الفردية باعثا لحروب طويلة ،كحرب داحس والغبراء(.)4

وان كانت القبيلة قوية ال يقبلون بالدية ،كما في قصة المهلهل ،أو ال يسلمون القاتل كما فعل

بنو عمومته بعدم تسليم جساس ،قال المهلهل لوالد القاتل :إنكم أتيتم عظيما بقتلكم كليبا بناقة وقطعتم

الرحم ،وانتهكتم الحرمة ،أنا أعرض عليكم خالال أربعا لكم فيها مخرج ولنا فيها مقنع :إما أن يحيا لنا
كليبا ،أو تدفع لنا قاتله جساسا فنقتله ،أو هماما فإنه كفئ له ،أو تمكنا من نفسك ،فإن فيه وفاء لدمه.

فقال لهم مرة والد جساس القاتل :أما إحياء كليبا فلست بقادر عليه ،وأما دفع جساس لكم فإنه

غالم طعنه طعنة على عجل  ،وركب فرسه وال أدري أي البالد قصد ،وأما همام فإنه أبو عشرة ،وأخو
) (1العرف العشائري في اإلصالح :ص 121-141؛ الصلح العشائري وحل النزاعات في فلسطين :ص 117؛ القضاء العشائري عند قبائل
بئر السبع فلسطين :ص.175-175

) (2دراسات في المجتمع البدوي :محمد عبده محجوب ،محمد أحمد غنيم ،فاتن محمد شريف ص ،111دار المعرفة الجامعية شارع قناة
السويس  -مصر 1117م.

) )3فن اإلصالح بين الناس والقضاء بالديات والقصاص :عبد حسين عبد الغفار أبو حسان ص ،25-25مكتبة ومطبعة دار المنارة ،غزة –
فلسطين ،الطبعة األولى.

( )4حدثت بين بني عبس وبين بني ذبيان ،وكانت مناوشات استمرت زهاء أربعين عاما ،من 111-211م ،وداحس والغبراء اسما فرسين
لحذيفة بن بدر الفزازي ،تسابق ا مع خيل ورد بن مالك ،فسبقته خيل حذيفة ،وطالب بالرهان وهو مائة بعير ،وأرسل ابنه في ذلك فقتلوه،
فقامت الحرب بين عبس وذبيان" تاريخ العرب قبل اإلسالم  :عبد العزيز سالم ص ،515-511مؤسسة شباب الجامعة اإلسكنرية مصر.
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عشرة ،وعم عشرة ،وكلهم فرسان قومهم ،فلن يسلموه بجريرة غيره ،وأما أنا فما هو إال أن تجول الخيل

فأكون أول قتيل ،فما استعجل الموت ،ولكم عندي خصلتان:

أما أحدهما :فأوالء أبنائي الباقون فخذوا أيهم شئتم  ،فاقتلوه بصاحبكم ،وأما األخرى فإني أدفع

إليكم ألف ناقة  ،سود الحذق من حمر العرب ،فغضب القوم من جوابه ،وقالوا :قد أسأت ببذل هؤالء،
وتسومنا اللبن بدم كليب"(.)1

أخيه.

ب طاحنة بينهما ،واستمرت أربعين عاما ،ولم يتمكن المهلهل من أخذ ثأره من قاتل
فنشبت حر ٌ

ففي هذه القصة رفضت قبيلة كليب أخذ الدية ،وكانت مغرية وبأوصاف عالية  ،ألف ناقة من

سود الحذق من حمر العرب ،نظ ار لقوة القبيلة وجبروتها ،وأيضا ألنهم في الغالب قبائل عربية
يتمسكون بحقهم في أخذ الثأر.

ومن هنا ظهرت الحاجة إلى الصلح بمقابل ،وكان الدافع لذلك الرغبة في السالم والوئام ،وسمى
هذا المقابل عند العرب دية ،إال أن الدية لم تكن على نسق واحد ،وانما تتحكم فيها أمور خارجية مثل:
مكانة الجاني ،والمجنى عليه ،ومكانة القبيلة المعتدية ،أو المعتدى عليها.

وتروي كتب السيرة" :أن أهل قريش جمعوا نف ار من كل قبيلة في مؤامرتهم ،التي حاولوا بموجبها

قتل الرسول 

حتى يتفرق دمه بين القبائل ،فال يكون بوسع أهله إال أخذ الدية"(.)2

"ويجمع أهل العشائر أن من قتل نفسا وجب عليه تقديم دية ألهل القتيل ،وهي مقدار من المال

يدفعه الجاني وأهله إلى أهل المجني عليه ثمنا للثأر ،فال يمكن اعتبار الدية ثمنا يوازي الضرر الذي
أنتجته الجريمة من قتل أو غيره ،إذ ال يؤمن المجتمع القبلي بأن حياة اإلنسان يمكن تقديرها بأي ثمن،
ولكن طبيعة الحياة فرضت عليهم إيجاد حلول لهذه القضايا وانهائها عن طريق الدية ،كي تستمر حياة

العشائر"(.)3

"والدية قديما كان لها قيمة متعارف عليها لدى العشائر بخالف قيمتها اليوم ،ونعني بكلمة
الماضي ،أي ما قبل 1141م تقريبا  ،فقد كانت قيمة الدية ( )555دينار ذهب أو ما يعادلها ،وهي
) (1أيام العرب في الجاهلية :محمد أحمد جاد المول ى بك ،علي محمد البجاوي ،محمد أبو الفضل إبراهيم ص ،124-125المكتبة اإلسالمية
لصاحبها الحاج رياض الشيخ ،القاهرة – مصر ،الطبعة األولى 1145م ،أحكام القرآن :اإلمام الشافعي .571/1

) (2تهذيب سيرة ابن هشام :عبد السالم هارون ص ،15مؤسسة الرسالة ،بيروت – لبنان ،الطبعة الثالثة والعشرون 1411ه1112-م.

) (3المجتمع األردني العادات والتقاليد :ص.111-117
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في تقديرهم قيمة مائة بعير وهي دية الخطأ ،فإذا كانت للعمد زاد عليها العشيريون قد ار آخر من المال
باتفاق  ،حتى يرضى أهل المجني عليه ،هذا كله عدا األموال التي تدفع مع العطاوي.

وبعض الحاالت في جرائم القتل ،بعد تسوية النزاع تدفع بجانب الدية " الكبارة " والتي تدفع
بجانب الدية ،حيث تقتضي تسوية النزاع تعويض المجني عليه عما ألحقه به الجاني من خسارة مادية

فضال عن ترضيته ،واالعتراف له بمكانته التي تجاوزها الجاني في اعتدائه عليه ،وقد تتجاوز الكبارة
في بعض الحاالت قيمة الدية ،التي تدفع للتعويض عن الخسارة المادية ،وتقدر الكبارة بالنقود والحيوان
حيث تنحر الذبائح في وليمة الصلح ،وقد يعجز الجاني عن تقديم الكبارة التي يحكم بها القضاء

البدوي ،وبخاصة حين يبالغ في تقدير قيمتها من النقود ،وهنا تكون الفرصة متاحة مرة أخرى للمجني

عليه ،إلستعادة مكانته ،حين يسترضيه العواقل والمشايخ وكبار القبيلة ،ليتنازل إكراما لخاطرهم عن

جانب من الكبارة"(.)1

"ولقد اختلف الناس في أخذ الدية ،فبعض القبائل تأخذ حقها كامال ،وبعضها اآلخر يتنازل عن
بعض الدية ،والبعض اآلخر يتنازل عن جميع الدية ،وكامل حقوقهم.
ومنذ سنة  1141حتى اآلن ،والدية آخذة في التصاعد تدريجيا ،فلم تثبت على قدر معين ،وهذه
الزيادة مختلف من منطقة إلى أخرى ،وكذلك أملته ظروف خاصة ،مثل قوة الخصم ،وعندهم مثل

الطارد إذا كانت قويا فإنه يحدد ما يريده ويأخذه.
دارج" :الحق على قدر طالبه" والمعنى أن
َ

ونظ ار لألحوال المادية السيئة التي كان يعيشها الناس ،وعدم توفر المال الالزم ،تعارفت

العشائر على دفع الدية على ثالثة مراحل ،بين كل مرحلة وأخرى فترة زمنية ،تقدر بسنة من أجل
تمكين الجاني من تحصيل األموال"(.)2

) (1دراسات في المجتمع البدوي بتصرف :ص111؛ القضاء بين البدو :ص. 15

) (2الصلح العشائري وحل النزاعات في فلسطين :ص 111؛ القضاء عند العشائر األردنية :ص.15
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المطلب الرابع
أوال :مراحل الدية:

مراحل الدية وأنواعها في العرف القبلي

انطوت قواعد القانون العرفي في القضاء البدوي ،على تقرير الدية في تسوية المنازعات
واالعتداءات المختلفة ،وتنبي الكتابات في مجال فلسفة ،وتاريخ النظم اإلجتماعية والقانونية ،أن الدية

قد مرت بمراحل متتابعة إلفتداء الحياة من القصاص.
ويمكن التمييز بين ثالثة أنماط متمايزة من الديات:

النمط األول:

يتمثل في "الفدية بالنفس" حين يحاول الشخص الجاني مدفوعا بشعوره بما اقترفه من اعتداء

على شخص آخر ،أن يرضى المعتدي عليه وجماعته ،بأن يضع نفسه كلية تحت تصرف المعتدى
عليه ،والجماعة الثأرية التي ينتمي إليها.

ومثال ذلك :أن يأتي الجاني إلى أسرة المجني عليه قائال" :إذا أردتم قتلي فاقتلوني وهاكم كفني بين
يدي".

فإذا قبلت الجماعة أن تغفر له أصبح عضوا فيها ،له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات.
النمط الثاني:

يتمثل في "الدية االختيارية" حيث يلجأ القاتل أو تلجأ الجماعة الثأرية التي ينتمي إليها إلى

إرضاء المجني عليهم ،بتقديم تعويض مادي في صورة عدد من الماشية ليفتدي به نفسه ،وهنا يكون
ألهل القتيل أو الجماعة الثأرية التي ينتمي إليها حق القبول أو الرفض ،فإذا قبلت الدية تضامنت

الجماعة التي ينتمي إليها الجاني في جمعها ،لتقسم بين أهل المجني عليه ،واال فالحرب هي الوسيلة

التي تلجأ إليها جماعة المقتول ،ثأ ار لقتيلها والدفاع عن هيبتها.
النمط الثالث:

ويتمثل في " الدية اإلجبارية " فرضتها الحاجة إليها لتفادي الحروب القبلية ،والمحافظة على

الثروة التي نمت أساليب تراكمها ،ونمت معها حقوق الملكية الفردية ،وارتبطت بنشأة الدولة التي

حرمت اإلنتقام الفردي الشخصي ،ومع الدية اإلجبارية لم يعد للمعتدي عليه أو للجماعة الثأرية التي
ينتمي إليها حق الخيار بين الرفض والقبول ،بل يرغم أهل القتيل على قبولها ،ويحظر عليهم األخذ

بالثأر.
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وقد أخذت تشريعات متعددة بنظام الدية اإلجباري ،كما هو الحال في قانون حمورابي

(*)

بالد ما بين النهرين ،والقانون الروماني(.)1

في

ثانيا :أنواع الدية:
أ" -الدية المظلولة " أو المستورة:
وهي الدية التي تدفعها العائلة أو العشيرة ،إذا وجد رجل مقتول في منطقتها ،وهي ال تعرف

قاتله ،أو يحدث شيء بين متنازعين ثم يموت أحدهم بسبب الشجار ،وال يعرف له قاتل ،يعني أنها

تدفع في حالتين:

الحالة األولى :في منازعة ثم ال يعرف قاتله.

الحالة الثانية  :وجود قتيل في محله ،وال يعرف قاتله.
وفي الحالتين تجب الدية في العرف ،وال قصاص(.*)2

ب -الدية المربعة :وهي دفع مقدار من المال ما يعادل أربع ديات.
وتكون في العرف في حاالت:
الحالة األولى:
تكون عند انكار القتل ،وهي أن ُيتهم شخص ما في القتل ،ثم يجلس أطراف الخصومة إلى
القضاء وينكر المتهم ذلك القتل ،ويتفق الطرفان "أي طرفا الخصومة" على أنه إن يثبت هذا القتل عن

المنكر في المستقبل ،فإنه يدفع أربع ديات ،وان لم يثبت فال شيء عليه.
الشخص ُ

الحالة الثانية :وهي قتل المرأة في بيتها ،ومن غير أن تقاتل أثناء حدوث الشجار.

(*( قانون حمورابي" :هو شري عة عراقية قديمة تميزت بقوانين وعادات على درجة كبيرة من التقدم القانوني" ،شريعة حمورابي دراسة مقارنة مع
التشريعات القديمة والحديثة :عباس العبودي ص ،55دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان  -األردن ،الطبعة الثانية 1451ه5115-م.

) (1دراسات في المجتمع البدوي بتصرف :ص.111

) )2القضاء العشائري عند قبائل بئر السبع فلسطين :ص172؛ قضاء العرف والعادة :ص41؛ جرائم الجنايات الكبرى :ص.155

* وهذا ما يعرف في الشرع بالقسامة ،وهي  :األيمان المكررة في دعوى القتل ،وهي خمسون يمينا من خمسين رجال ،يقسمها أهل المحلة التي
وجد فيها القتيل ،فيقول الواحد منهم  :باهلل ما قتلته وال علمت له قاتال ،فإذا حلفوا غرموا الدية " الفقه اإلسالمي وأدلته .2111-2112/1 :

128

الحالة الثالثة :في قتل الغدر(الدغيلة) ،فمن قتل إنسانا غد ار فهو كمن قتل أربعة رجال  ،فعليه أن
يطالب بأربع ديات(.)1

ج -الدية المحمدية :هو أن يرضى أولياء المقتول وفق الشريعة اإلسالمية ،وفي هذه الحالة تحا ُل

القضية إلى مختصين أو محكمين شرعيين لتقدير الدية ،وهي على قسمين:

 الدية المشددة :وهي التي تؤخذ في حالة القتل العمد ،وفي جرائم االعتداء على العرض.
وكذلك في شبه العمد ،حيث يكون المتسبب في الفعل كالقاتل الحقيقى ،وقدر أصحاب العرف أن

الدية هي مائة ناقة مع التغليظ (.)2

 الدية المخففة :وهي التي تؤخذ في حالة القتل الخطأ(.)3

د -دية ذي الرحم:

وهي دية ابن العم ،يتكفل بدفعها القاتل وأسرته ،وان خمسة العاقلة غير ملزمة
( )

بمساعدتهم  ، 4و الدية هي مائة ناقة مع التغليظ  ،وتعتبر هذه الدية مغلظة وثقيلة (.)5

ومثل هذه الدية المغلظة تبين األهمية القصوى المعطاة للشخص القريب ،مقابل األهمية الدنيا

المعطاة للشخص الغريب(.)6

وتدفع الدية كاملة سواء كان المقتول صغي ار أم كبي ار ،حتى لو كان جنينا ( ،)7وهذا يختلف

مع الشريعة في الجنين غرة  ،وليس دية كاملة.

ومن الجدير ذكره والغريب أمره أنه في حالة الدفاع عن النفس ،يدفع القاتل ألهل المقتول دية

كاملة( ،)8بخالف الشريعة ،فالمقتول في هذه الحالة مهدور الدم وال شيء على القاتل*.

) (1قضاء العرف والعادة :ص 41؛ القضاء العشائري عند قبائل بئر السبع فلسطين :ص175؛ الصلح العشائري وحل النزاعات في فلسطين:
ص.112

) (2الصلح العشائري وحل النزاعات في فلسطين :ص .112
( )5مقابالت مع بعض رجال العرف(المختار :إسماعيل مصباح الكفارنة "أبو نعيم "من بيت حانون ،المختار :أحمد عبد اهلل الجمل "أبو عبد
اهلل "من جباليا البلد).

) )4القضاء العشائري عند قبائل بئر السبع فلسطين :ص175؛ المختصر  :ص.71

) (5المختصر :ص.75-71

) (6جرائم الجنايات الكبرى :ص.155
) (7القضاء بين البدو :ص.115
)(7المرجع السابق.
* وهذا ما سننتعرض له في المبحث الخامس من هذا الفصل  :مقارنة الدية في الشريعة والعرف القبلي ص .141
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المبحث الرابع

حاالت دفع الدية ومقدارها في
العرف القبلي
وفيه مطلبان:
المطلب األول :حاالت دفع الدية.

المطلب الثاني :مقدار الدية في العرف القبلي.

المطلب األول
حاالت دفع الدية
يتوقف دفع الدية في حالة القتل على عدة اعتبارات منها:
أوال :العالقة بين القاتل والقتيل:
يعتبر قتل األب ولده سواء كان بحق أم بغير حق ال يستتبع ثأ ار ،وهو أيضا ال يستتبع بدفع

دية ،حيث يعتبر الولد في المفهوم القبلى ملكا ألبيه ،ويستطيع أن يفعل به ما يريد ،وكذلك ال يستتبع
األخ أخاه في العادة ثأ ار ،وال إلزام دفع دية الخمسة :األب ،األخ ،العم ،ابن العم ،الجد.

كما أنه إذا كان القاتل ابن العم فيدفع الدية وحده ،وال يشترك أحد من ديمومته في هذا الدفع ،إذ

لو اشتركوا بالدفع رجعت دراهمهم إليهم عند توزيع الدية(.)1
ثانيا :دية القتل الخطأ:

إذا كان القتل خطأ فليس على القاتل أن يدفع دية كاملة ،وانما يطيب أهل القتيل بمبلغ من

المال ،يختلف بالنسبة الختالف حالة القتل ووقع الحادثة ،وبعضهم يقول تدفع دية كاملة (.)2
والقتل الخطأ أخف أنواع القتل ،وال يتحملها الجاني ،قالوا " :الزلة يحملها السلطان"(.)3

فالقبائل العربية تؤمن بالقضاء والقدر ،وغالبا ما تتسامح في مثل هذا النوع من القضايا ،فهنا

تلعب الشهامة والتسامح ،والكرم ،والنخوة ،والعفو عند المقدرة ،ألن الجاني لم يقصد االعتداء على

المجني عليه ،أو على عشيرته(.)4
ثالثا :قتل شبه العمد:

يؤخذ بالحسبان في قتل شبه العمد مسألة القضاء والقدر ،ويكون المتسبب في الفعل كالقاتل

الحقيقى ،وقدر أصحاب العرف أن الدية هي مائة ناقة مع التغليظ (.)5

) (1القضاء بين البدو114 :؛ قضاء العرف والعادة :ص.45

) (2القضاء بين البدو114 :؛ القضاء العشائري عند قبائل بئر السبع فلسطين :ص174؛ الصلح العشائري وحل النزاعات في فلسطين :ص
115؛ المختصر في البدو حياتهم ومعارفهم :ص.71

) (3قضاء العرف والعادة :ص45؛ القضاء العشائري عند قبائل بئر السبع فلسطين :ص.174

) (4المجتمع األردني العادات والتقاليد :ص125؛ القضاء العشائري عند قبائل بئر السبع فلسطين :ص.147
) (5الصلح العشائري وحل النزاعات في فلسطين :ص .112
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رابعا :الدية في القتل العمد:
مع أن القاعدة المطردة عند القبائل أن جريمة القتل العمد جزاؤها الثأر ،ولكن في بعض

األحيان يقبل أقارب القتيل الدية عوضا عن الثأر ،وتحدد هذه الدية برضى ذوي المجني عليه.

وقد يقبل أقارب القتيل الدية ،إذا كان القاتل ينتمي إلى عشيرة ذات قوة وبأس يخشون األخذ

بالثأر منها ،فالدية ال تشكل في العرف القبلي الجزاء العادي والمألوف للقتل العمد ،لكن من الممكن
في ظروف خاصة االستعاضة عن الثأر بالدية ،فالدية تشكل في حالة القتل العمد جزاء احتياطيا،
ممكن أن يحل محل الثأر بشرط قبول ولي الدم(.)1

ومن المتفق عليه أن دية العمد تجب في مال القاتل فال يحملها غيره عنه ،وهذا يتفق مع

مبادئ الشريعة اإلسالمية العامة ،التي تقضي بأن بدل التلف يجب على المتلف ،وكذلك تتفق في شبه

العمد والخطأ(.)2

قال النبي 

" :ال يجني جان إال على نفسه"(.)3

) (1مقابالت مع بعض رجال العرف(محمد عثمان أبو زايدة " أبو مروان "من معسكر جباليا ،وضاح درعان الوحيدي " أبو زاهر " من معسكر
جباليا).

) (2دراسات في المجتمع البدوي :محمد عبده محجوب ،محمد أحمد غنيم ،فاتن محمد شريف ص.117

) (3سبق تخريجه ص ،48هامش.1
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المطلب الثاني
مقدار الدية في العرف القبلي
أوال  :مقدار الدية في العرف القبلي :
" يختلف مقدار الدية داخل القبيلة الواحدة عنه في عالقة القبيلة بغيرها من القبائل ،كما أن
مقدار الدية يختلف تبعا العتبارات متعددة بعضها يرجع إلى جنس القتيل ،وبعضها يرجع إلى البواعث
على القتل وكونها بواعث دنيئة ،أم مجرد الغضب ،وغير ذلك من الظروف التي سنتعرف عليها.

"في قبائل العراق الدية خمسون من اإلبل ،وفي مصر عند بعض القبائل ،نصت المادة األولى

من القانون العرفي ألوالد علي(*) ،على أنه في حالة ثبوت تهمة القتل العمد تدفع دية مقدارها 411
جنيه مصري.
وفي فلسطين قديما كانت قيمة الدية  555دينار ذهب ،أو ما يعادلها في تقديرهم قيمة مائة
بعير ،فإذا كانت للعمد زادت عليها العشائر قد ار آخر من المال باتفاق ،حتى يرضى أهل المجني

عليه ،هذا كله عدا األموال التي تدفع مع العطاوي"(.)1

وبعضهم يرى أنها أربعون بعي ار ،وثمة نص عرفي بشأن هذا الموضوع يقول " :غالم مكتوف

أو أربعون وقوف"

أي إما أن يتقدم لذوي المقتول رجال مكتوف األيدي ،لذبحه بدال من رجلهم المقتول ،أو يدفع

الجاني وعشيرته أربعين بعي ار دية عن قتيلهم(.)2

(*( أوالد علي هو :قضاء بدوي في الصحراء الغربية المصرية قائم على العوايد التي تتألف من سبع وستين مادة تحدد مسئولية الزعامات القبلية
ووظائفها السياسية كما وتحدد المسئولية الجنائية والثأرية ،وكل ما يخص القضاء العرفي " ،انظر دراسات في المجتمع البدوي :ص.115

) (1القضاء العشائري عند قبائل بئر السبع فلسطين :ص.175

) (2القضاء العشائري عند قبائل بئر السبع فلسطين :ص175؛ المختصر :ص.71
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المبحث الخامس

مقارنة الدية في الشريعة والعرف
القبلي
وفيه أربعة مطالب:
 -المطلب األول :تكييف الدية وقيمتها بين الشريعة والعرف القبلي.

 المطلب الثاني :القتل دفاعا عن النفس ،وقتل غير القاتل في الشريعةاإلسالمية و العرف القبلي.

 المطلب الثالث :العاقلة ومشاركتها في دفع الدية  ،وميعاد وجوب الدية ،فيالعرف القبلي والشريعة اإلسالمية.

-

المطلب الرابع :دية المرأة والجنين في الشريعة والعرف.

المطلب األول
تكييف الدية وقيمتها بين الشريعة والعرف القبلي
أوال :تكييف الدية:
أ -الدية في الشريعة:
تعتبر تعويضا وعقوبة في آن واحد  " ،فهي تشبه العقوبة وتشبه التعويض ،فهي عقوبة ألنها

مقررة جزاء للجريمة  ،واذا عفى المجني عليه عنها ،جاز تعزير الجاني بعقوبة تعزيرية ومالئمة  ،ولو
لم تكن عقوبة لتوقف الحكم بها على طلب المجني عليه  ،ولما جاز العفو عنها أن تحل محلها عقوبة

تعزيرية  ،وهي تعويض ألنها مال خالص للمجني عليه  ،وألنه ال يجوز الحكم بها إذا تنازل المجني
عليه عنها "(.)1

ب -الدية في العرف القبلي :
الدية في العرف القبلي تعتبر تعويضا وعقوبة في آن واحد ،حيث يدفع إلى المتضرر وأهله

واٌقاربه ،من قبل مرتكب الجريمة وأقاربه ،فالعشائر تراها كنوع من التعويض ،ووسيلة لمنع مزيد من

سفك الدماء بين األطراف المعينة ،فهي بالتالي تشكل تعويضا وعقوبة في آن واحد ،باإلضافة إلى أنها
طريقة إلنهاء النزاع في قضايا الدم وعداواته(.)2

وهكذا نرى توافقا بين الشريعة والعرف في تكييف الدية.
ثانيا :قيمة الدية:

أ -قيمة الدية في الشريعة اإلسالمية:
مقدار الدية هو مائة من اإلبل أو قيمتها ،بحيث تكون مغلظة في العمد ،ومخففة في الخطأ،

والتغليظ والتخفيف ليس من حيث العدد ،ولكن من حيث أسنان اإلبل وأنواعها.

ب -قيمة الدية في العرف القبلي:

 -1في قتل العمد :القيمة مائة بعير ،وزاد عليها العرف القبلي قد ار آخر من المال باتفاق ،حتى
يرضى أهل المجني عليه ،هذا كله عدا األموال التي تدفع مع العطاوي(.)3

) (1قضاء الحدود والقصاص والدية :ص511-511؛ اإلعتداء على ما دون النفس أشكاله وجزاءاته  :شوكت محمد عليان ص ،174مكتبة
الملك فهد الوطنية  ،السعودية  ،الطبعة األولى 1454ه5115-م.

) (2القضاء عند العشائر األردنية :ص.77-71

) (3القضاء العشائري عند قبائل بئر السبع  :ص112؛ قضاء العرف والعادة :ص.45
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 -5في قتل الخطأ :مائة بعير ،وبعضهم يرى أنها أربعون يعي ار ،وثمة نص عرفي بشأن هذا الموضوع
"غالم مكتوف أو أربعون وقوف"(.)1

وهكذا نالحظ أنه ثمة توافق من حيث عدد اإلبل في القتل العمد ،ولكن في العرف القبلي

الزيادة في المال ،وليس في أسنان اإلبل ،حيث يزاد عليها قد ار آخر من المال باتفاق.

وفي القتل الخطأ :أهل العشائر مختلفون ما بين أربعين بعي ار ،ومائة بعير ،وفي الشريعة مائة

بعير باالتفاق بين أهل العلم.

وعليه فال يجوز شرعا الحكم بما قرره أهل العشائر في تقدير الدية إال بما يتوافق مع الشريعة.

ثالثا :قيمة الدية في القتل الغدر:
()2

أ -القتل الغدر في الشريعة:

القتل غيلة ليس قتال عاديا ،إذ يقتتل اثنان في الغالب فيتغلب أحدهما على اآلخر فيقتله
عدوانا وظلما ،وقتل العمد يكون علنا وأمام الناس ،وقد يكون خفية وغد ار وغيلة ،ألخذ ماله أو لإلنتقام

منه ،أو ألي سبب من األسباب غير المشروعة ،فلو أقدم إنسان على قتل إنسان غيلة وغد ار ،كأن
دعاه إلى بيته إلى طعام غذاء ،فجاء إلى البيت ،فبادره بإطالق النار عليه ،أو بضرب عنقه بالسيف،

فما حكم القاتل غيلة؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين:
المذهب األول :ألولياء المقتول القتل أو العفو ،وهم مخيرون وليس لإلمام دخل في القصاص أو

العفو ،وهو مذهب األحناف والشافعية والحنابلة (.)3

المذهب الثاني :ألولياء المقتول القتل فقط ،وال يملكون العفو أو أخذ الدية ،والذي يقتل القاتل هو

اإلمام ،وهو مذهب المالكية (.)4

) )1القضاء بين البدو :ص 115؛ قضاء العرف والعادة :ص.41-47

) (2الفقه الجنائي في الشرع اإلسالمي فقه العقوبات :محمد عبد القادر أبو فارس ص  ،111دار الفرقان للنشر والتوزيع إربد -األردن ،الطبعة
األولى5111م.

) )3الحجة على أهل المدينة :أبي عبد اهلل محمد بن الحسن الشيباني ،512-515/4عالم الكتب بيروت  -لبنان ،الطبعة الثالثة1415 ،ه-
1115م؛ مختصر المزني لألم ،524/4 :مغني المحتاج  ،51/5 :المغني مع الشرح الكبير.517/11 :

) (4مواهب الجليل لشرح مختصر خليل511/1 :؛ القوانين الفقهية :ص.517-511

131

أدلة المذهب األول :القرآن الكريم والسنة النبوية:

أوال :القرآن الكريم:

ِ
ِ
اص
ُّها الَِّذ َ
آم ُنوا ُكت َ
قال تعالى :يا أَي َ
ص ُ
ب َعلَ ْي ُك ُم ا ْلق َ
ين َ
شيء فإتباع ِبا ْلمعر ِ
ِ ِ ِ
ِ
وف
َواألُ ْنثَى ِباألُ ْنثَى فَ َم ْن ُعف َي لَ ُه م ْن أَخيه َ ْ ٌ
َ ُْ
اعتَ َدى بع َد َذلِ َك َفلَ ُه ع َذ ِ
يم .)1( 
َرِّب ُك ْم َو َر ْح َم ٌة فَ َم ِن ْ
َ ٌ
َْ
اب أَل ٌ

ِفي ا ْلقَ ْتلَى
اء إِلَ ْي ِه
َوأ ََد ٌ

ا ْل ُح ُّر ِبا ْل ُحِّر َوا ْل َع ْب ُد ِبا ْل َع ْب ِد
سٍ
يف ِم ْن
ان َذلِ َك تَ ْخ ِف ٌ
ِبِإ ْح َ

وجه الداللة :اآلية عامة في القتل ،ولم يسم قتل غيلة وال غيرها ،ودلت على أن لولي القتيل الخيار
بين القصاص أو الدية(.)2

ثانيا :األثر:

عن ابراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب



" :أتي برجل قتل عمدا فأمر بقتله بعض

األولياء فأمر بقتله ،فقال ابن مسعود :كانت النفس لهم جميعا فلما عفا أحيا النفس ،فال يستطيع

أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره ،قال :فما ترى؟ قال  :أرى أن تجعل الدية عليه في ماله ،ويرفع

حصته للذي عفا ،فقال عمر

 :وأنا أرى ذلك "(.)3

وجه الداللة ":أجاز عمر وابن مسعود –رضي اهلل عنهما -العفو من أحد األولياء ولم يسألوا أقتل غيلة
كان ذلك أو غيره"(.)4
أدلة المذهب الثاني :األ ثر والقياس:

أوال :األثر:

عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب 

قتل نف ار من خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه

قتل غيلة ،وقال عمر " :ولو تماأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا"(.)5

وجه الداللة :الحادثة وقعت في قتل الغيلة ،وقد نفذ عمر

فيهم القصاص ،دون أن يلتفت إلى رأي

أولياء المقتول ،فدل على أن الواجب في قتل الغيلة القصاص عينا.

) (1سورة البقرة :اآلية (.)171

) )2الحجة على أهل المدينة515/4 :؛ أحكام القرآن117 /1 :؛ الفقه على المذاهب األربعة.11/2 :

) (3السنن الكبرى :أحمد بن علي البيهقي  ،111/1كتاب الجراح ،باب :إمكان اإلمام ولي الدم من القاتل يضرب عنقه ،حديث،11171:
وقال :هذا منقطع والموصول قبله يؤكده.

) (4انظر الحجة على أهل المدينة.511-511/ :

) (5الموطأ :ص ،251كتاب العقول ،باب :ما جاء في الغيلة والسحر حديث رقم ،1211:قال ابن حجر ":رجاله ثقات ،ولكن في سماع سعيد
عن عمر خالف والراجح سماعه" هداية الرواة 515/5 :
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ثانيا :القياس:
المحارب إذا قَتل قُتل ،وكذلك الذي يغدر بالناس ويقتلهم ُيقتل ،واإلمام هو الذي يتولى عقوبة
المحارب ،وليس أولياء المقتول ،وكذلك في قتل الغيلة هو محاربة وافساد في األرض  ،والى ذلك أقرب
من مجرد القتل ،فالحاكم أو اإلمام هو الذي يتولى القصاص ،أي العقوبة وهي القتل ،وال يلتفت إلى

رأي أولياء المقتول(.)1
المناقشة والترجيح:

النصوص القرآنية والسنة النبوية عامة في كل قتل ،واعتبار قتل الغيلة حرابة بعيدا جدا ،ألن
الحرابة خروج عن طاعة اإلمام في قوة  ،تقوم بقتل الناس ،واخافتهم ،وأخذ أموالهم ،ونشر الفساد في
()2
س َع ْو َن ِفي األ َْر ِ
ين ُي َح ِ
َن
سادا أ ْ
ارُب َ
اء الَِّذ َ
سولَ ُه َوَي ْ
ض فَ َ
ون اللَّ َه َو َر ُ
األرض  ،كما قال تعالى :إِ َّن َما َج َز ُ
ض َذلِ َك لَهم ِخ ْز ِ
يقَتَّلُوا أَو يصلَّبوا أَو تُقَطَّع أ َْي ِدي ِهم وأَرجلُهم ِم ْن ِخ ٍ
الف أو ُينفَ ْوا ِم َن األ َْر ِ
ُّنيا
ي في الد َ
ُ
َ
ُ َُ ْ
ٌ
ُْ
ْ َ ْ ُ ُْ
ِ
ِ
ِ
يم.)3( 
َولَ ُه ْم في اآلخ َرِة َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
"أما القاتل غيلة فال يهدد أمن الدولة والمجتمع ،وال يقطع الطريق على أحد ضمن قوة غالبة

محاربة ،تقتل وتأخذ األموال وتخيف الناس ،وعليه فإن الحدود هي حق اهلل تعالى ،والقصاص حق
العبد ،وحق ال يملك أحد أن يتنازل عنه حتى السلطان.

أما القصاص فهو حق العبد  ،وللعبد أن يتنازل عن حقه ،وأما قول

عليه أهل صنعاء لقتلتهم به" أي أمكنت الولي من استيفاء القود منه .
قتل"(.)4

عمر

" :لو تماأل

وهو قتل كسائر أنواع القتل ،وألنه قتل معصوما مكافئا فوجب عليه القصاص ،كما لو لم يكن
وعليه يكون الراجح هو قول الجمهور ،بأن قتل الغيلة كالقتل العمد ،لألولياء الخيار بين

القصاص أو الدية.

) )1الفقه الجنائي في الشرع اإلسالمي فقه العقوبات :ص111؛ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل514-515/1 :؛ المنتقى شرح موطأ مالك:
.111،115/1

) (2الحرابة :من الحرب التي هي نقيض السلم  ،وهي البروز ألخذ المال أو لقتل ،او إلرعاب على سبيل المجاهرة مكابرة اعتمادا على القوة مع
البعد عن الغوث  ،الموسوعة الفقهية .125/17 :

) (3سورة المائدة :اآلية (.)55

) ) 4المغني مع الشرح الكبير.511_547/11 :الفقه الجنائي في الشرع اإلسالمي فقه العقوبات115-111 :؛
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ب -قتل الغدر في العرف القبلي :يسمونه"الدغيلة" ،وهو  :أن يقتل شخص شخصا آخر دون سابق
عداوة أو خصومة أو مشاجرة .

وديته مربعة :فمن قتل إنسانا غد ار فهو كمن قتل أربعة رجال ،فعليه أن يطالب بأربع ديات(.)1

يقولون" :قتل النائم أو بعد إصابته بجرح بالغ أو هو أعزل من السالح أو مريض ،في هذه

الحالة يقول أهل القتيل :بيننا ذبح ،وهو بالتالي جريمة كبيرة مهلكة ال تغتفر ،وفي حالة دفع الدية
تكون ديته مربعة ،ومن النادر أن يقع مثل هذا النوع من القتل ،ذلك أنه يفسد ويسحق الروابط القرابية

داخل المجموعة ،ويسود سمعة القاتل لدى أقاربه وقبيلته ،وتدل الجريمة إن وقعت على جبن الفاعل

ورعونته(.)2

وبالمقارنة بين رأي الجمهور والعرف القبلي ،فإن العرف جعل دية الغدر بأربع ديات ،وهنا

يظهر اإلختالف بين الشريعة والعرف في هذا اإلطار(.)3

) (1قضاء العرف والعادة :ص41؛ أنساب العشائر الفلسطينية452/1 :؛ العرف العشائري :ص .111
) (2القضاء عند العشائر األردنية :ص71؛ قضاء العرف والعادة :ص.45

) )3قضاء العرف والعادة :ص45؛ القضاء العشائري عند قبائل بئر السبع  :ص175؛ الصلح العشائري وحل النزاعات في فلسطين:
ص.112
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المطلب الثاني:
القتل دفاعا عن النفس ،وقتل غير القاتل في الشريعة اإلسالمية والعرف القبلي
أوال :القتل دفاعا عن النفس في الشريعة اإلسالمية والعرف القبلي:
أ -في الشريعة اإلسالمية:
هو ما يسمى عند الفقهاء بدفع الصائل ،ويشمل ذلك دفاع المدافع عن نفسه أو ماله أو

عرضه ،أو دفاعه عن نفس الغير وعرضه وماله ،والمقتول في هذه الحالة مهدور الدم ،وال دية على
اعتَ َدى َعلَ ْي ُك ْم َواتَّقُوا
اعتَ ُدوا َعلَ ْي ِه ِب ِم ْث ِل َما ْ
اعتَ َدى َعلَ ْي ُك ْم فَ ْ
القاتل ،وهو أمر مشروع لقوله تعالى :فَ َم ِن ْ
ين .(1( 
اعلَ ُموا أ َّ
َن اللَّ َه َم َع ا ْل ُمتَّ ِق َ
اللَّ َه َو ْ
وجه الداللة :واضح في اآلية الكريمة بأن الشارع يبيح للشخص دفع االعتداء عن نفسه أو ماله أو
عرضه ،ولو كان الدفع بفعل مماثل لما يفعله المعتدي.
ب -في العرف القبلي:

يجوز الدفاع عن النفس ،وال يقتل القاتل ،ولكن تلزمه دية كاملة (.)2

وبهذا يظهر الخالف واضحا بين الشريعة والعرف في عقوية الدية في مثل هذا النوع من القتل.
ثانيا :قتل غير القاتل في الشريعة اإلسالمية والعرف القبلي :
أ -في الشريعة اإلسالمية:

ال يجوز أن يقتل غير الجاني ،قال تعالىَ  :وَال تَ ِزُر َو ِ
ُخ َرى.)3( 
ازَرةٌ ِو ْزَر أ ْ

وقال تعالى  :قُل َّال ُتسأَلُونَ َع َّما أَج َرم َنا َو َال ُنسأَل ُ َع َّما َتع َملُونَ .)4( 

) (1سورة البقرة :اآلية (.)114

) )2جرائم الجنايات الكبرى عند العشائر األردنية :أحمد عويدي العبادي ص ،141الدار العربية للتوزيع  ،عمان – األردن ،الطبعة األولى
1111م؛ القضاء بين البدو :ص.115

) (3سورة األنعام :اآلية (.)114
) (4سورة سبأ :اآلية (.)52
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ف ِفي ا ْلقَ ْت ِل.)1(
س ِر ْ
وقال سبحانه :فَ َال ُي ْ
قال القرطبي  ":فيه ثالثة أقوال:

األول  :ال يقتل غير قاتله ،قاله الحسن والضحاك ومجاهد وسعيد بن جبير .
الثاني  :ال يقتل بدل وليه اثنين ،كما كانت العرب تفعله .

الثالث  :ال يمثل بالقاتل ،قاله طلق بن حبيب.
()2

منهي عنه"
وكله مراد ،ألنه إسراف
ٌ

وعن ابن عباس  -رضي اهلل عنهما -أن النبي



قال ":أبغض الناس إلى اهلل ثالثة  :ملحد في

الحرم  ،ومبتغ في اإلسالم سنة الجاهلية  ،ومطلب دم امرىء بغير حق ليهريق دمه" (.)3
ب -في العرف القبلي:

يراعى عند أخذ الثأر ،أن يكون الشخص المراد أخذ الثأر منه بمرتبة المقتول ،ومركزه

االجتماعي أو أعلى منه ،فعلى سبيل المثال :إذا قُتل شيخ العشيرة ال يؤخذ الثأر من عامة الناس وانما
من شخص من مركزه االجتماعي أو قريبا من ذلك ،بمعنى آخر أنهم يجيزون قتل غير القاتل(.)4
وهكذا نرى اإلختالف واضحا بين الشريعة اإلسالمية والعرف القبلي ،في مثل هذا النوع من القتل،

حيث تحرمه الشريعة باإلجماع ،ويبيحه العرف وبدون أي تحفظ.

) (1سورة اإلسراء اآلية (.)55

) )2الجامع ألحكام القرآن.211/2 :

) )3صحيح البخاري ،514/ 4 :كتاب الديات ،باب :من طلب دم امرىء بغير حق ،حديث رقم.1115 :

) (4المختصر في البدو حياتهم ومعارفهم :ص55؛ المجتمع األردني العادات والتقاليد :ص122-124؛ العرف العشائري في اإلصالح :عص
.114
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المطلب الثالث:
العاقلة ،ومشاركتها في دفع الدية ،وميعاد وجوب الدية في الشريعة اإلسالمية والعرف
القبلي:

أوال  :العاقلة في الشريعة اإلسالمية و العرف القبلي:
أ -في الشريعة اإلسالمية :اختلف الفقهاء في تحديد العاقلة التي تدفع الدية على أقوال سبق إجمالها
في مذهبين هما :

األول  :الشافعية والحنابلة و جعلوا عاقلة القاتل مقتصرة على عصبته .
الثاني  :األحناف والمالكية  :حيث جعلوا العاقلة تشمل القرابة والديوان وبيت المال ،لكن الديوان مقدم
عليهم (.)1
ب -في العرف القبلي هي:
نظام العاقلة واألسرة الواحدة شديد التماسك ،والعاقلة هم أفراد القبيلة الواحدة ،هم المعنيون في

أن يكونوا عصبة واحدة وأخوة ،واذا ما توسعوا في هذا المفهوم ،وتجاوزوا حدود دائرة القبيلة ،اقتصر

ذلك على األصدقاء والحلفاء ،الذي يعبرون بأبناء العم(.)2

وهكذا نرى أن العرف يتفق مع ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة ،حيث جعلوا عاقلة القاتل
.

مقتصرة على عصبته

ثانيا :المشاركة في دفع الدية في الشريعة اإلسالمية والعرف القبلي:

أ -في الشريعة اإلسالمية :

اتفق الفقهاء على أن دية قتل العمد تجب على القاتل في ماله وحده ،وال تحملها العاقلة

()3

وكذلك اتفقوا على أن العاقلة هي التي تتحمل الدية في قتل الخطأ(.)4
واختلفوا في شبه العمد والراجح تحمل العاقلة للدية

(. )2

) (1انظر تفصيل ذلك كله واألدلة والمناقشة والترجيح ص 52من هذا البحث .

) )2القضاء عند البدو :ص71؛ القضاء عند العشائر األردنية :ص71؛ الجبارات تاريخ ووجود منذ أقدم العهود :محمد حسين أبو جراد ص17
قاعة المكتبة المركزية ،نابلس – فلسطين ،الطبعة األولى 5111م.

) (3المغني مع الشرح الكبير.412/11 :
) (4اإلجماع :ص.151-151
( )2انظر ص.27:
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ب -في العرف القبلي:
المشاركة في دفع الدية هي أبرز مظاهر التضامن الثأري والوحدة السياسية القبلية ،وتكون

مشاركة الوحدات القرابية المتمايزة "نظام العائالت" في الجماعة الثأرية ،ويستوي في تلك المشاركة
أقارب الجاني األقربين واألباعد ،وفي العمد تجب في مال القاتل ،فال يحملها غيره عنه ،إال إذا دفع

أحد منهم بإختياره(.)1

وفي قتل الخطأ وشبه العمد تشارك العاقلة في دفع الدية ،فهي تأخذ بالحسبان مسألة القضاء

والقدر (.)2

وبذلك يظهر لنا اتفاق العرف مع الشريعة في المشاركة بدفع الدية.

ثالثا :ميعاد وجوب الدية:

أ -ميعاد وجوب الدية في الشريعة:

اتفق الفقهاء على أن دية شبه العمد والخطأ مؤجلة في ثالث سنين( ،)3وأما العمد فمنهم من

رأى أن تكون معجلة ،ومنهم من رأى أن تكون مؤجلة إلى ثالث سنين(.)4

ب -ميعاد وجوب الدية في العرف القبلي :الدية في العمد والخطأ تدفع كلها معجلة ،لتهدئة خواطر
المجني عليهم.
وتعجيل الدية في الخطأ ال يتعارض مع الشريعة ،شريطة أن ال يؤدي إلى اإلعسار والتضييق

على أفراد القبيلة(.)5

) (1دراسات في المجتمع البدوي :ص 117،111؛ القضاء بين البدو :ص.15

) (2القضاء العشائري عند قبائل بئر السبع فلسطين :ص ،175القضاء بين البدو114 :؛ ص174؛ الصلح العشائري وحل النزاعات في
فلسطين :ص 112؛ المختصر في البدو حياتهم ومعارفهم :ص..71

) )3بدائع الصنائع521/7 :؛ كفاية األخيار511/5 :؛ المنتقى شرح موطأ مالك :الباجي15/1؛ المعونة على مذهب عالم المدينة:
1551/5؛ العدة شرح العمدة :ص.221

) (4انظر تفصيل ذلك في ص  12من هذا البحث.

) (5مقابالت مع بعض رجال العرف(المختار :محمد عثمان أبو زايدة " أبو مروان " من معسكر جباليا ،والمختار :وضاح درعان الوحيدي " أبو
زاهر "من معسكر جباليا)
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رابعا :من يحمل الدية عند العجز عن دفعها؟

من يحمل الدية عند العجز عن دفعها في الشريعة؟ بيت المال يتحمل دية من عجز هو

وعائلته عن دفع الدية ،ألن الدولة مسئولة عن دماء رعاياها ،وايصال الحقوق إلى مستحقيها ،وهذا

باتفاق الفقهاء أن الذي يتحمل الدية بيت مال المسلمين(.)1

والدليل أن النبي 

" :ودى األنصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال"(.)5

أ -من يحمل الدية عند العجز عن دفعها في العرف القبلي؟

في العرف القبلي :تدفع الدية مرة واحدة إذا كان القاتل وخمسته ميسورين ،أما إذا كانوا غير

ذلك تراهم يهيمون على وجوههم ،يستجدون القبائل ويجمعون الزكاة لكي يجمعوا الدية(.)5

وهكذا نرى أنه في الشريعة بيت المال يتحمل دية من عجز هو وعائلته عن دفعها ،وفي

العرف القبلي تدفع الدية بطلب المساعدة من القبائل.

) )1البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،422/1 :بدائع الصنائع521-522/7 :؛ اإلختيار لتعليل المختار ،21/2 :بداية المجتهد :ج411/5؛
شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ،71/1 :تحفة المحتاج بشرح المنهاج75/4 :؛ الشرقاوي على التحرير575/5 :؛ العدة شرح
العمدة في فقه اإلمام أحمد بن حنبل :ص ،21-227الهداية في فروع الفقه الحنبلي.157/5:
( )5صحيح البخاري ،517/ 4 :كتاب الديات ،باب :القسامة حديث رقم.1112 :
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المطلب الرابع
دية المرأة والجنين في الشريعة والعرف
أوال :دية المرأة في الشريعة والعرف:
أ -دية المرأة في الشريعة:
المرأة إذا قتلها الرجل عمدا فإنه يقتل ،وينفذ فيه حكم القصاص إذا توفرت شروطه ،أما إذا قتلها خطأ

فدية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم ،والمرأة في كل دين على النصف من دية
الرجل فيه ،وهذا باتفاق األئمة (.)1

عن معاذ بن جبل عن النبي 

قال" :دية المرأة نصف دية الرجل"(.)2

ب -دية المرأة في العرف القبلي:
يقول أهل العرف :ليس أعيب من قتل المرأة ألنها في نظرهم" :عين بصيرة ويد قصيرة" وقاتلها

يدفع ديتها مربعة ( ،)3وبعضهم يقول :إذا اعتدى عليها فقُتلت لها مثل دية الرجل ،فكالهما روح وهبها
اهلل في هذا الجسد(.)4

وقتل المرأة على يد زوجها عمدا دية كاملة ومغلظة ،وأما قتل الخطأ فدية كاملة ،واذا اعتدى

رجل على عرضها وقتلها ،فلها أربع ديات(.)5

وهكذا نرى أن العرف يخالف الشريعة اإلسالمية في تقدير دية المرأة عند قتلها.

) (1بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع524/7 :؛ المعونة على مذهب عالم المدينة1551/5 :؛ موسوعة اإلمام الشافعي األم514/15 :؛
المغني مع الشرح الكبير.211/11 :

) (2سبق تخريجه ص ،11هامش.1

) (3القضاء بين البدو :ص14؛ قضاء العرف والعادة :ص41؛ القضاء العشائري عند قبائل بئر السبع -فلسطين :ص.175
) (4الصلح العشائري وحل النزاعات في فلسطين :ص111؛ العرف العشائري في اإلصالح :ص .171
) (5الصلح العشائري وحل النزاعات في فلسطين :ص.111-111

142

ثانيا :دية الجنين في الشريعة والعرف:
أ -دية الجنين في الشريعة:
هريرة

نصت الشريعة الغراء على أن دية الجنين غرة ،يشير إليها حديث النبي





الذي رواه أبو

قال" :اقتتلت امرأتان من هذيل ،فرمت إحداهما األخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها،

فاختصموا إلى النبي



عاقلتها"(.)1

عبد أو وليدة ،وقضى بدية المرأة على
فقضى أن دية جنينها غرةٌٌ ،

والغرة  :عبد أو أمة ،واذا لم توجد الغرة فقيمتها نصف عشر الدية ،وهي خمس من اإلبل ،ألن
ذلك أقل ما قدره الشرع في الجنايات (.)5
ب -دية الجنين في العرف :نص العرف القبلي على أن الدية تدفع كاملة ،سواء كان المقتول صغي ار
أم كبي ار حتى لو كان جنينا (.)5

وبعضهم يقول :يوجب العرف العشائري على المتسبب أخذ عطوة من أهل ذلك الجنين ،وتطييب

خاطر أهله بالوفاء بما يترتب لهم من حقوق ،وهي دفع دية الجنين التي أقرها الشرع(.)4

وقال بعضهم :إذا أجهضت المرأة عمدا أو خطأ في حالة اإلعتداء عليها ،تقدر دية الجنين بنصف
دية الرجل إذا كان الجنين ذك ار ،ونصف دية المرأة إذا كان الجنين أنثى ،واذا لم يميز الجنين يدفع
مبلغ من المال يتفق عليه الطرفان ،بواسطة أهل الخير(.)2

وهكذا نرى اإلختالف الواضح بين الشريعة اإلسالمية والعرف في تقدير دية الجنين.

) (1سبق تخريجه ص ،55هامش.1
( )5تلخيص الحبير1554/4 :؛ الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز :ص412؛ العدة شرح العمدة :ص.222- 224
( )5القضاء بين البدو :ص115؛ الصلح العشائري وحل النزاعات في فلسطين :ص.111
( )4العرف لعشائري في فلسطين  :ص.175
( )2التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد ص.117
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الفصل الثالث

العفو والصلح والتقادم في الشريعة
والعرف القبلي
وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األول :العفو في الشريعة والعرف.

المبحث الثاني :الصلح في الشريعة والعرف

المبحث الثالث :التقادم في الشريعة والعرف.

المبحث األول

العفو في الشريعة والعرف
وفيه خمسة مطالب:
 المطلب األول :تعريف العفو لغة واصطالحا ودليل مشروعيته.
 المطلب الثاني :حكم العفو وشروطه في الشريعة اإلسالمية.
 المطلب الثالث :القتل بعد العفو وأخذ الدية في الشريعة.
 المطلب الرابع :تعريف العفو وحكمه في العرف القبلي.
 المطلب الخامس  :القتل بعد العفو في العرف القبلي.

المطلب األول
تعريف العفو ودليل مشروعيته
لقههد حثههت الش هريعة اإلسههالمية فههي اآليههات القرآنيههة واألحاديههث النبويههة علههى العفههو عههن القاتههل،
والعفو أحد األسباب المسقطة لعقوبة القصاص ،وكذلك الدية إذا رضي بذلك أهل القتيل.

أوال :تعريف العفو لغة واصطالحا:

العفــو لغــة" :هههو التجههاوز عههن الههذنب ،وتههرك العقههاب عليههه ،وأصههله المحههو والطمههس ،وكههل مههن اسهتحق
عقوبة فتركتها فقد عفوت عنه ،قال تعالىَ  :ع َفا هللاُ َعن َك لِ َم أَذِن َ
ت لَ ُهم )1("أي محا اهلل عنك" (.)2
العفــو اصــطالحا :اختلههف الفقههاء فههي تعريههف العفههو ،فمهنهم مههن قههال :أنههه تنهازل عههن القصههاص فقههط ،و

آخرون قالوا :هو تنازل عن القصاص أو الدية.
 -1تعريف الحنفية والمالكية" :هو التنازل عن القصاص بال مقابل".
أما التنازل إلى الدية فإنه ال يسمى عفوا ،وانما هو صهلح ،ألن ذلهك يتوقهف علهى قبهول الجهاني

أن يدفع الدية ،ألنهما يذهبان إلى أن الواجب في العمد هو القصهاص عينهه ،ال التخييهر بهين القصهاص

أو الدية(.)5

 -5تعريف الشافعية والحنابلة" :هو التنازل عن القصاص بال مقابل أو على الدية"(.)4
التعريف المختار :تعريف الشافعية والحنابلة للعفو:

ههو التنههازل عهن القصههاص بهال مقابههل ،بمعنههى التنهازل مههن القصهاص إلههى العفهو المطلههق بههدون

دية  ،ألن "من تنازل عهن القصهاص بهال مقابهل أو علهى الديهة ،وكلتها الحهالتين تسهمى عفهوا ،فمهن تنهازل
عن القصهاص دون الديهة يسهمى عفهوا ،ومهن تنهازل عهن القصهاص إلهى الديهة يسهمى عفهوا ،ألن المجنهي

عليه في كلتيهما قد أسقط حقه"

()2

) (1لسان العرب.511/11 :

( )5سورة التوبة :اآلية (.)45

( )5نظرية تنفيذ األحكام الجنائية في الفقه اإلسالمي :أحمد علي جرادات ص  ،545دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان – األردن ،الطبعة
األولى 1455ه5115-م؛ المنتقى شرح الموطأ.151/1 :

( )4موسوعة اإلمام الشافعي األم42/15 :؛ العدة شرح العمدة :ص251؛ نظرية تنفيذ األحكام الجنائية في الفقه اإلسالمي :ص .545

( )2الجناية على األطراف في الفقه اإلسالمي :نجم عبد اهلل إبراهيم العيساوي ص ،111دار البحوث للدراسات اإلسالمية والبحوث واحياء
التراث ،دبي  -اإلمارات العربية المتحدة ،الطبعة األولى 1455ه5115-م.
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ثانيا :األلفاظ ذات الصلة بالعفو:

ورد فههي كتههاب اهلل تعههالى وسههنة رسههوله 

بها من معان ومنها:

ألفههاظ تعتبههر مههن مههدلول العفههو الشههرعي ،ومهها يتصههل

 -1الصفح:

ويقصهد بههه تههرك المؤاخههذة ،وأصهله اإلعهراض بصههفحة الوجههه عههن التلفهت إلههى مكههان منههه ،بههدليل
يل.)1( 
اصفَ ِح َّ
الص ْف َح ا ْل َج ِم َ
قوله تعالى فَ ْ
والفرق بين العفو والصفح :أن الصفح هو ترك التأنيب ،وأبلغ من العفو ،فقد يعفو وال يصفح(.)2

 -5المغفرة:

سههتر القههادر القبههيح الصههادر ممههن تحتههه ،حتههى إن العبههد إذا سههتر عيههب سههيده خههوف عقابههه ،ال

يقال غفر له(.)3

والفرق بين العفو والمغفرة :أن العفو يقتضهي إسهقاط اللهوم والهذم ،وال يقتضهي إيجهاب الثهواب،

والمغفرة تقتضي إسقاط العقاب ،وهو إيجاب الثواب ،فال يستحقها إال المؤمن المستحق للثواب(.)4
ثالثا :دليل مشروعيه العفو:

ال شك أن العفو جائز بين المسلمين ،وال يلجأ إليه إال أصحاب الهمم العالية ،الصافية من
األضغان والحقد ،ولقد وردت كلمة العفو في القرآن العظيم في إحدى وثالثين آية ،وال يخفى علينا أن

اآليات الداعية إلى العفو ،وعدم رد اإلساءة بمثلها ،هي في الوقت نفسه تدعو إلى الالعنف ،نذكر
جزءا منها:

ون.)5( 
 قال تعالى :ثُ َّم َعفَ ْوَنا َعن ُكِم ِّمن َب ْع ِد َذلِ َك لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْ
ش ُك ُر َ
ِ
ور.)6( 
ان اللّ ُه َعفُ ًّوا َغفُ ا
سى اللّ ُه أَن َي ْعفُ َو َع ْن ُه ْم َو َك َ
 وقال تعالى :فَأ ُْولَئ َك َع َ

) (1لسان العرب541/1 :؛ مختار الصحاح :ص.512
) (2التوقيف على مهمات التعاريف :ص.472

) (3معجم التعريفات :ص117؛ التوقيف على مهمات التعاريف :ص.211
) )4الموسوعة الفقهيةالكويتية.111/51 :
) )5سورة البقرة :اآلية (.)25

) )6سورة النساء :اآلية (.)11
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والعف ه ههو اس ه ههم م ه ههن أس ه ههماء اهلل الحس ه ههنى ،ومعن ه ههاه :ه ه ههو ال ه ههذي يمح ه ههو الس ه ههيئات ويتج ه ههاوز ع ه ههن

المعاصي(.)*()1

وقد اتفق الفقهاء على مشروعية العفو عن القصاص ،وهو أفضل من تنفيذ القصاص(.)2

وقد استدلوا على ذلك من الكتاب والسنة واإلجماع والمعقول:

أوال :الكتاب:

ِ
ِ
َخ ِ
 -1قوله تعالى :فَم ْن ع ِفي لَ ُه ِم ْن أ ِ
س ٍ
يـف
ـان َذلِ َ
يه َ
ـك تَ ْخ ِف ٌ
ش ْي ٌء فَات َِّبـاعٌ ِبـا ْل َم ْع ُروف َوأ ََداء إِلَ ْيـه ِبِإ ْح َ
َ ُ َ
()3
اعتَ َدى بع َد َذلِ َك َفلَ ُه ع َذ ِ
يم. 
ِّمن َّرِّب ُك ْم َو َر ْح َم ٌة فَ َم ِن ْ
َ ٌ
َْ
اب أَل ٌ
وجه الداللة:

قال ابن عباس  -رضي اهلل عنهما  ": -فمن عفى عن الجاني وتصدق عليه ،فهو كفارة للمطلوب

أجر للطالب"(.)4
و ٌ
وقال سفيان بن عيينة":العفو كفارة للجارح والمجروح "(.)5

َجره علَـــى اللَّـ ِ
ٍ
ــب
ــه َال ُي ِحـ ُّ
سـ ِّــي َئ ٌة ِّم ْثلُ َهـــا فَ َمـ ْ
ــه إِ َّنـ ُ
َصـــلَ َح فَـــأ ْ ُ ُ َ
ــن َعفَـــا َوأ ْ
سـ ِّــي َئة َ
 -5وقـــال تعـــالىَ  :و َجـ َــزاء َ
ين.)6(
الظَّالِ ِم َ
وجــه الداللــة :أن مههن عفهها عههن الظههالم وأصههلح بينههه وبههين عههدوه  ،فههإن اهلل تعههالى يثيب هه علههى ذلههك
األجر الجزيل.

قال ابن كثير" :شرع اهلل العدل وهو القصاص ،وندب إلى الفضل وهو العفو"(.)7

) (1فقه األسماء الحسنى :عبد الرازق البدر ص ،111مكتبة الملك فهد الوطنية ،المدينة المنورة – السعودية ،الطبعة الثانية 1451ه-
5111م.

(*( قال" :والعفو قريب من الغفور ،ولكن أبلغ منه ،ف إن الغفران ينبئ عن الستر والعفو ينبئ عن المحو ،والمحو أبلغ من الستر وهذا حال
االقتران ،أما حال انفرادهما فإن كل واحد منها يتناول معنى اآلخر" المصدر السابق.

) (2المغني مع الشرح الكبير.445/11 :
) (3سورة البقرة :اآلية (.)177

) (4تفسير القرآن العظيم.14/5 :

) )5اإلستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار.451/1 :

) (6سورة الشورى :اآلية (.)41

) )7تفسير القرآن العظيم.117/4 :
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ثانيا :السنة:

 -4عن انس بن مالك  قال" :ما أتى النبي 

في شيء فيه قصاص ،إال أمر فيه

بالعفو"(.)1

وجــه الداللــة  :بههين الحههديث أن العفههو أفضههل فههي الش هريعة مههن القصههاص ،بههديل نههص الحههديث أن

النبي 

ما خير بين القصاص والعفو ،إال وحث ولى الدم إلى العفو عن الجاني.

 -5عن أبي الدرداء  أنه قال سمعت رسول اهلل 

يقول" :ما من رجل يصاب بشيء في جسده

فتصدق به  -أي عفا عن الجاني – إال رفعه اهلل به درجة  ،وحط عنه بها خطيئة"(.)2

وجه الداللة :في الحديث ترغيب بالعفو عمن ظلمك ،والصفح عمن أساء إليك.

 -5وقال النبي  " :ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين ،إما أن يأخذ الدية ،أو أن يعفو"(.(3

ألوليهاء المقتهول بهين القصهاص والعفهو ،دليهل علهى مشهروعية العفهو،

وجه الداللة :تخيير النبهي 
إذ ال يخير النبي في أمر ممنوع شرعاٌ.

ثالثا :اإلجماع :أجمع أهل العلم على إجازة العفو عن القصاص وأنه أفضل(.)4
رابعا  :المعقول :إن العفهو عهن النهاس يهدل علهى سهماحة اإلسهالم وعدلهه ،ويهزرع المهودة والمحبهة بيهنهم،
كما ويزيد العافي رفعة عند اهلل تعالى ،ويتحقق مهن خاللهه الغهرض بحفهظ الحيهاة ومنهع الثهأر ،لهذلك كلهه
أمرنا اهلل تعالى عز وجل بالعفو وحثنا عليه.

) )1سنن الترمذي مع أحكام األلباني :ص ،551كتاب الديات ،باب :ما جاء في العفو ،حديث رقم ،1515 :قال الترمذي :حديث غريب ال
نعرفه إال من هذا الوجه ،وال أعرف ألبي السفر سماعا من أبي الدرداء" قال األلباني منقطع ،وانظر :في هداية الرواة في تخريج أحاديث
الهداية والمشكاة :البن حجر العسقالني تخريج وتحقيق محمد ناصر الدين األلباني  ،515 /5دار ابن عفان ،القاهرة  -مصر ،ودار ابن
القيم ،الدمام – السعودية ،الطبعة األولى 1455ه5111-1م.

) (2سنن الترمذي مع أحكام األلباني :ص ،551كتاب الديات ،باب :حكم ولي القتيل بين القصاص والعفو ،رقم الحديث ،1412 :قال
األلباني :صحيح.

) )3سبق تخريجه ص ،55هامش.5

) (4المغني مع الشرح الكبير.445/11 :
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المطلب الثاني
حكم العفو وشروطه في الشريعة اإلسالمية
يختلهف الحكهم التكليفههي للعفهو بهاختالف مها يتعلههق بهه الحههق ،فهإذا كههان الحهق خالصهها للعبهد فإنههه

يسههتحب العفههو عنههه ،وان كههان حقهها هلل تعههالى كالحههدود ،فإنههه ال يجههوز العفههو عنههه بعههد رفههع األمههر إلههى
الحهاكم ،وان كهان حقها هلل فهي غيههر الحهدود ،فإنهه يقبهل العفهو فههي الجملهة ،لألسهباب التهي يعتبرهها الشههارع

مؤدية إلى ذلك ،تفضال منه ورحمة ،ورفعا للحرج(.)1
ولكن اشترط العلماء للعفو شروطا منها :

أوالً :أن يكون العافي بالغا ً عاقلً :فال يصح عفو من مجنون وصبي غيرر مميرز ،فهرو تصررف ضرار
بهما ،ضرر محض فال يملكانه(.)2
ثانيا:أن يكون العافي مختا ار :ألن العفو تصرف قولي ،فإذا صدر عن إكراه فال يعتد به ،لقول

الرسول



من حديث ابن عباس -رضي اهلل عنهما " : -إن اهلل قد تجاوز لي عن أمتي الخطأ

والنسيان وما استكرهوا عليه"(.)3

ثالثا :أن يصدر العفو من صاحب الحق :ألن العفو إسقاط للحق ،وال يسقطه إال من له الحق فيه،
وأجاز علماء الحنفية والشافعية والحنابلة لجميع الورثة من ذوي األنساب من الرجال والنساء العفو،

وعند مالك موروث للعصبات خاصة(.(4

رابعا :أن يقول العافي :عفوت أو أسقطت أو أبرأت أو وهبت وما شابه هذه األلفاظ(.)5

) (1الموسوعة الفقهية .111/51 :

) (2بدائع الصنائع541/7 :؛الديباج في توضيح المنهاج127/5 :؛ العفو عن العقوبة في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي :سامح السيد جاد
ص ،51مكتبة الخدمات الحديثة ،جدة – السعودية ،الطبعة الثانية 1414ه1115-م.

) (3سنن ابن ماجه مع أحكام األلباني  :ص ،552كتاب الطالق ،باب طالق :المكره والناسي ،حديث رقم ،5145 :قال عنه األلباني:
صحيح.

) (4بدائع الصنائع541/7 :؛ المنتقى شرح الموطأ ،117/1:المغني مع الشرح الكبير ،443/11 :العفو عن العقوبة في الفقه اإلسالمي
والقانون الوضعي :ص.51

) )5بدائع الصنائع541/7 :؛ الفقه الجنائي في الشرع اإلسالمي فقه العقوبات :ص.755
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ثانيا :الشروط المختلف فيها:

 -1أن يكون العفو بال مقابل واال انقلب العفو صلحا:
 وهذا قول األحناف والمالكية في المشهور :ألن حق الولي في القصاص عينا.
 الشافعية والحنابلة وقهول للمالكيهة :أن إسهقاط القصهاص ال يعنهي إسهقاط المهال ،ألن الثابهت ههو
القص ههاص أو الم ههال ول ههه الخي ههار ف ههي تعي ههين أح ههدهما ،فل ههو اخت ههار ال ههولي القص ههاص وج ههب ل ههه

القصاص ،وان أسقط حقه في القصاص بقيت الدية ،وله العفو عن الدية(.)1

والراجح مذهب الشافعية والحنابلة  :أن الحق الثابت هو القصاص أو الدية.
ِ ِ
اص َح َياةٌ َياْ أُولِي األَ ْل َب ِ
ص ِ
ون.)2( 
اب لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّقُ َ
 لقوله تعالىَ  :ولَ ُك ْم في ا ْلق َ
ْ
 وقول الرسول  " : ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين  ،إما يودي واما يقاد"(.)3

فجعل اهلل تعالى القصاص حقا ،وجعل رسول اهلل 

واما القتل ،فساوى بين األمرين أيهما شاء(*).

أههل القتيهل بهين خيهارين :إمها أخهذ الديهة،

 -5صاحب حق العفو:
اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين:

المــذهب األول :الههذي يملههك العفههو هههم الورثههة س هواء أكههانوا رج هاال أم نسههاء ،وهههو مههذهب الحنفيههة وقههول
للمالكية ،ومذهب الشافعية والحنابلة (.)4

المذهب الثـاني :الهذي يملهك حهق العفهو ههم الورثهة مهن الرجهال فقهط ،وههو مهذهب المالكيهة فهي المشههور
عنهم (.)5

) (1بدائع الصنائع 547/7 :المبسوط11/55 :؛ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،11/2 :مواهب الجليل ،512/1 :بداية المجتهد ونهاية
المقتصد ،517/5 :أحكام القرآن571/1 :؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج514/7 :؛ المغني مع الشرح الكبير422 -424/11 :؛
المبدع شرح المقنع . 517/1:

) )2سورة البقرة  :اآلية (.)171

) (3سبق تخريجه ص ،1هامش.5

(*( وقد استوفينا هذه المسألة شرحنا وتفصيال ص.11

) (4بدائع الصنائع  ،547-541/7 :رد المحتار على الدر المختار141-151/ :؛ الفتاوي الهندية في مذهب الحنفية57/ 1 :؛ المنتقى شرح
الموطأ  ،117/1 :مواهب الجليل لشرح مختصر خليل  ،555/1 :قلبوبي وعميرة على منهاج الطالبين  ،511-521/4 :الديباج شرح
المنهاج  :بدر الدين الزركشي  ،121/5المغني مع الشرح الكبير ،445/11 :العدة شرح العمدة  :ص.251

) (5الموطأ  :ص ،245أسهل المدارك شرح ارشاد السالك  ،551/5 :المنتقى شرح الموطأ  ،117/1 :مواهب الجليل لشرح مختصر خليل :
.555/1
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أدلة المذهب األول  :الكتاب والسنة واإلجماع :

أوال  :الكتاب:

ٍ
ٍ
ِ
ص َّدقُواْ .)1(
َهلِ ِه إِالَّ أَن َي َّ
سلَّ َم ٌة إِلَى أ ْ
ير َرقَ َبة ُّم ْؤ ِم َنة َوِد َي ٌة ُّم َ
قال تعالى َ  :و َمن قَتَ َل ُم ْؤمنا َخطَئا فَتَ ْح ِر ُ
وجه الداللة  :أن الذي يملك حق العفو وأخذ الدية هم أهل القتيل ،وأهله يشمل الذكور واإلناث .

ثانيا  :السنة :

-1قال النبي " :من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ،إما يؤدي واما يقاد"

(.)2

وجه الداللة  :قال ابن قدامة  :وهذا عهام فهي جميهع أهلهه ،والمهرأة مهن أهلهه بهدليل قهول النبهي صهلى اهلل
عليه وسلم  ":من يعذرني من رجل يبلغني أذاه في أهلي ،وما علمت على أهلي إال خي ار "(.)3

 -5عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهلل ":قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من
كانوا ،وال يرثون إال ما فضل عن ورثتها ،وان قتلت فعقلها بين ورثتها ،وهم يقتلون قاتلها" (.)4

وجــه الداللـــة  :دل الحههديث علههى أن الورثههة س هواء كههانوا رجههاال أم نسههاء مشههتركون فههي القههود واسههتيفاء
القصاص ،ومن يملك حق القصاص يملك حق العفو.
 -4عن عائشة رضي اهلل عنها  ":أن عمر لم يورث المـرأة مـن ديـة زوجهـا ،فقـال لـه الضـحاك ابـن

أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ،فرجع عمر(.)5
سفيان  :كتب رسول اهلل  :أن ّ
وجــه الداللــة  :دل األثههر علههى أن الم هرأة تههرث مههن ديههة زوجههها مثههل بقيههة الورثههة ،لههذلك يكههون لههها حههق
القصاص أو العفو .

) )1سورة النساء :اآلية (.)15

) )2سبق تخريجه ص ،1هامش.5

) )3فتح الباري شرح صحيح البخاري  ،511/2 :كتاب الشهادات باب تعديل النساء بعضهن بعضا ،حديث رقم .5111 :

( )4سبق تخريجه ص ،41هامش.5

) (5سنن أبي داود مع أحكام األلباني :سليمان بن األشعث السجستاني ص ،442كتاب الوصايا باب في المرأة ترث من دية زوجها ،حديث رقم
 ،5157 :وقال األلباني عنه :صحيح .
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أدلة المذهب الثاني  :المعقول :
-1قههالوا بانتفههاء واليههة المهرأة ،فهههي لههيس لههها واليههة متعديههة  ،فههال تصههلح أن تكههون مههن أوليههاء القصههاص
والعفو

 -5والي ههة ال ههدم مس ههتحق بالنصه هرة ،ول ههيس النس ههاء م ههن أه ههل النصه هرة ،فل ههم يك ههن له ههم م ههدخل ف ههي الوالي ههة

المستحقة بها ،والعفو إسقاط للحق ،وليس لهن ذلك وانما لهن المطالبة (.)1
الراجح :

مها ذههب إليهه الجمههور القهائلين بهأن العفهو حههق لجميهع الورثهة سهواء كهان رجهاال أو نسهاء ،لقهوة مهها

استدلوا به ،وألنه يتمشى مع روح الشريعة اإلسالمية في رفع الحرج والمشهقة عهن العبهاد ،وقهول المالكيهة
بأن المرأة ال والية لها متعدية ليس علهى إطالقهه فهإن للنسهاء واليهة فهي القصهاص والعفهو ،دل علهى ذلهك

األحاديث السابقة .

)(1المنتقى شرح الموطأ  ،117/9 :مواهب الجليل لشرح مختصر خليل .555/8 :
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المطلب الثالث
القتل بعد العفو وأخذ الدية في الشريعة اإلسالمية
حرم اإلسالم القتل بعد العفو وأخذ الدية ،دل على ذلك الكتاب والسنة.

أوال :الكتاب الكريم :

ِ
ِ
اص ِفي ا ْلقَ ْتلَى ا ْل ُح ُّر ِبا ْل ُحِّر َوا ْل َع ْب ُد
ُّها الَِّذ َ
آم ُنوا ُكت َ
أ-قال سبحانه وتعالى  :يا أَي َ
ص ُ
ب َعلَ ْي ُك ُم ا ْلق َ
ين َ
ِ
ِ
َخ ِ
ِبا ْلع ْب ِد واألُ ْنثَى ِباألُ ْنثَى فَم ْن ع ِفي لَ ُه ِم ْن أ ِ
سٍ
ان َذلِ َك
يه َ
اء إِلَ ْيه ِبِإ ْح َ
ش ْي ٌء فإتباع ِبا ْل َم ْع ُروف َوأ ََد ٌ
َ َ
َ ُ َ
()1
اعتَ َدى بع َد َذلِ َك َفلَ ُه ع َذ ِ
يم . 
تَ ْخ ِف ٌ
يف ِم ْن َرِّب ُك ْم َو َر ْح َم ٌة فَ َم ِن ْ
َ ٌ
َْ
اب أَل ٌ
اعتَ َدى بع َد َذلِ َك َفلَ ُه عـ َذ ِ
ـيم أن مهن قتهل بعهد أخهذ الديهة أو
وجه الداللة :دل قوله تعهالى :فَ َم ِن ْ
َ ٌ
َْ
اب أَل ٌ
قبولها ،فله عذاب من اهلل أليم موجع شديد"(.)2

فمن قتل بعد العفو وأخذ الدية يجب عليه القصاص عند عامة الفقهاء.

ِ ِ
اص َح َياةٌ َياْ أُولِي األَ ْل َب ِ
ص ِ
ون
اب لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّقُ َ
ب-قال تعالىَ  :ولَ ُك ْم في ا ْلق َ
ْ

()3

وجــه الداللــة :لههم يفصههل اهلل تعههالى بههين شههخص وشههخص ،وحههال وحههال  ،وكههذا الحكمههة التههي شههرع لههها

القصاص وهو الحياة ،على ما بينا يقتضي الوجوب ،وعليه فمن قتل بعد أخذ الدية يقتل(.)4
ثانيا :السنة النبوية:

-عن الحسن  أن رسول اهلل 

قال" :ال أعافي رجال قتل بعد أخذ الدية"(.)5

وجه الداللة :قال ابن كثير :يعني ال أقبل منه الدية بل أقتله(.)6

إن القتههل بعههد العفههو جريمههة كبههرى ،وخطيئههة عظمههى ،ال يقههدم عليههها إال كههل مههن قههل حيههاؤه ودينههه،

وه ههي مخالف ههة لتع ههاليم دينن هها الحنيه هف ،ال ههذي ي ههدعو إل ههى التس ههامح ونب ههذ الخالف ههات ،وع ههدم الغ ههدر حت ههى
بالمشركين فكيف بالمسلمين ،فإن الرجل إذا أخذ الدية وعفا عن الجاني ،فإنه بالتالي قد أعطاه األمهان،

وقتله بعد العفو نقض للعهد وغدر ،ال تتسامح معه الشريعة اإلسالمية ،فوجبت محاسبة هذا القاتل.

) (1سورة البقرة :اآلية (.)177

) (2قاله ابن عباس رضي اهلل عنه ومجاهد تفسير القرآن العظيم ،511/1 :صحيح البخاري551/5 :؛ السنن الكبرى :البيهقي .12/1
) (3سورة البقرة :اآلية (.)171

( )4بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.547/ 7 :

) (5السنن الكبرى :أحمد البيهقي  ،12/1كتاب الجراح : ،من قتل بعد أخذه الدية ،حديث رقم ،1114 :قال :هذا منقطع وقد روي موصوال.
) (6تفسير القرآن العظيم.511/1 :
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المطلب الرابع
تعريف العفو وحكمه في العرف القبلي
أوال :تعريف العفو في العرف القبلي :إسقاط كامل الحق المطلوب دون مقابل(.)1
ويقولون" :الحق يرضي النفوس ،والعفو يرضي اهلل"(.)2

حكمه:

العفو في العرف مستحب جداُ ،بهل ههو مهن المجمهع عليهه بهين الشهريعة والعهرف ،وال يقهدم عليهه

إال أصحاب الهمم العالية ،الذين يرجون اهلل والدار اآلخرة ،فمن تهرك لهه مهن دم أخيهه المقتهول شهيئا ،أو
عفهها هههو عههن إصههابته ،فقههد جعههل القصههاص قههابال للسههقوط ،وأعطههى نموذجهها ًرفيعهها للمجتمههع ،عنوانههه

التسامح ،والترفع عن الضغينة واألحقاد ،فالعفو عند المقدرة من شيم الرجال كما هو معلوم.

عبد كرمت عليه نفسه ،وعلت همته ،وعظم حلمه وصبره ،ألن العفو هو
فالذي يجود بالعفو ٌ
خلق األقوياء ،الذين إذا قدروا وأمكنهم اهلل ممن أساء إليهم عفوا.
يقول المتنبي:

ومن لك بالحر الذي يحفظ اليدا

وما قتل األحرار كالعفو عنهم

()3

وللعفو ميزة فريدة وخاصة ،إذ به تهتقلص حهاالت تنفيهذ العقوبهة الخطيهرة ،ويتحقهق منهها الغهرض

بحفظ حق الحياة ،ومنع الثأر ،ورفع األحقاد والضغائن من نفوس العباد ،وزرع المود واإلخاء والتسهامح

ولهين الجانهب" ،وال بهد لنها مهن اإلشهارة هنها أن ههذا الخلهق اإلسهالمي الرفيهع ،ال يهتم فهي العهرف غالبها إال
في حاالت القتل الخطأ ،فغالبا ما تتسامح العشائر والعائالت الفلسطينية عن الجهاني أو علهى عشهيرته،

فالقبائهل العربيههة تهؤمن بالقضههاء والقههدر ،وغالبها مهها تتسههامح فهي مثههل ههذا النههوع مههن القضهايا ،فهنهها تلعههب
الشهههامة ،والتسههامح والكههرم ،والنخههوة ،والعفههو عنههد المقههدرة ،ألن الجههاني لههم يقصههد االعتههداء علههى المجنههي

عليه ،أو على عشيرته"(.)4

) (1العرف العشائري في اإلصالح.11 :
( )5مقابالت مع بعض رجال العرف( المختار :زكي محمد العطاونة " أبو ناجي " من معسكر جباليا ،المختار :عبد الفتاح محمد حماد "أبو
فخري " من معسكر جباليا).

) (3ديوان المتنبي :أحمد بن الحسين الكوفي المتنبي ص ،111تحقيق :دكتور عبد المنعم خفاجي وسعيد جودة السحار ،عبد العزيز شرف،
الناشر مكتبة مصر ،الطبعة األولى رقم اإليداع .14

) (4المجتمع األردني العادات والتقاليد :ص125؛ القضاء العشائري عند قبائل بئر السبع فلسطين :ص.147
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وفي قتل شبه العمد يؤخذ بالحسبان مسألة القضاء والقدر ،ويتم فيه العفو والتسامح ،واذا أراد

العفو على مال ،فتقدر عندهم بمائة ناقة ،وفيه دية مغلظة(.)1

ولكهن فهي القتههل العمهد :القاعههدة المطهردة عنههد القبائهل أن جريمهة قتههل العمهد جزاؤههها الثهأر ،ولكههن
فههي بعههض األحيههان يقبههل أقههارب القتيهل الديههة عوضهها عههن الثههأر ،وتحههدد هههذه الديههة برضههى ذوي المجنههي
عليه.

وقد يقبل أقارب القتيل العفو على الدية ،إذا كان القاتل ينتمي إلى عشيرة ذات بأس ،يخشون األخذ
بالثأر منها ،فالعفو على دية ال يشكل في العرف القبلي الجزاء العادي ،والمألوف للقتل العمد ،لكن مهن

الممكن في ظروف خاصة االستعاضة عن الثأر بالدية(.)2
الخالصة:

العفو مستحب في العرف القبلي ،وغالبا ما يكون في حهاالت قتهل الخطهأ وقتهل شهبه العمهد ،أمها

في قتل العمد فاألصهل عنهدهم ههو األخهذ بالثهأر ونفهي العهار ،وقهد يقبلهون العفهو إذا كانهت عشهيرة القاتهل
ذات بأس وقوة فيخشون منها ،أو يكون الرجل ذا ديانة وتقوى ،ويرجو ما عند اهلل والدار اآلخرة ،فيعفو
عن الجاني.

وتجدر اإلشارة إلى أنه :إذا عفا أهل المجني عليهه ،فهال يبقهى إال الطيهب ،وبالتسهامح مطلقها دون أخهذ

الدية(.)3

وهكذا نرى أن العرف يتفهق مهع الشهريعة فهي حكهم العفهو ،وتعريهف العفهو عرفها يتفهق مهع تعريهف الحنفيهة

والمالكية ،حيث جعلوا العفو هو التنازل عن القصاص بال مقابل(.)4

) )1الصلح العشائري وحل النزاعات في فلسطين :ص 112؛ مقابالت مع بعض رجال العرف (المختار :أحمد عبد الحميد شعث " أبو نبيل "
من رفح ،المختار :عايش عبد الخالق يونس " أبو أحمد " رفح)

.

) (2مقابالت مع بعض رجال العرف (المختار :جمعة عطوة حمودة المصري "أبو نافز"من خانيونس ،رجل اإلصالح :
محمد كريم أبو زيد الف ار "أبو زيد" خانيونس).

) )3العرف العشائري في اإلصالح :ص115؛ مقابالت مع بعض رجال العرف(المختار :إسماعيل مصباح الكفارنة "أبو نعيم "من بيت
حانون ،المختار :أحمد عبد اهلل الجمل "أبو عبد اهلل " من معسكر جباليا).

( )4انظر تعريف الحنفية والمالكية للعفو ص 141من هذا البحث .
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المطلب الخامس
القتل بعد العفو في العرف القبلي
في العـرف القبلـي :األخهذ بالثهأر ههو األصهل األصهيل ،والممهدوح عنهدهم ،ولطالمها افتخهروا بهه ،وعنهدهم

مثل دارج" :أخذ الثأر ونفي العار"(.)1

"وليس هناك فترة زمنية محدودة لألخذ بالثأر ،فقد تطول وقد تقصر ،فالعار ليس بطهول الفتهرة

الزمنية ،ولكن العار عدم أخذ الثأر"(.)2

وهم ال يفضلون العوض أو الدية ،ويعتبرون أن ليس فيها بركة ،مثل :سياق المرأة فقالوا":الدية

وسياق الولية ما يثمرن"(.)3

لذلك ترى الواحد منهم أكثر ما يكون انشراحا عندما يأخذ بثأره ،حتى بعد أن أخذ واستلم الدية،

ووقعت حوادث مريرة  ،حيث تمت جريمة القتل بعد أخذ الدية ،وأعادوا الدية إلى أصحابها.

عين المجني عليه أو ذووه
والجزاء في العرف القبلي موجود ":إذا عفوت أمام سمع وجمعَ ،و ّ
كفيل الدفاء ،تصبح القضية منتهية ،والحق مأخوذ ،فإذا نقض بعد ذلك وقتل ،فإن القاضي العرفي
يحدد العقوبة حسب حيثياتها ،قد تصل إلى رقبة وأربع ديات"(.)4

إذن العقوبة في العرف القبلي موجودة ،ولكن ليست لها صفة إلزامية وقوة تنفيذ ،وخاصة إذا

كان القاتل بعد أخذ الدية من عشيرة قوية ،وهنا يتبين لنا الفرق بين الشريعة والعرف ،في أن الشريعة
تعاقب من قتل بعد العفو وأخذ الدية ،بخالف العرف حيث ال قوة إلزامية لتنفيذ هذه العقوبة ،وخصوصا
إذا كان القاتل ينتمي إلى عائلة قوية ،وقد حدثت مثل هذه األمور في مجتمعنا ،ولم يفعل رجال العرف

شيئا حيال هذه المسألة.

) )1القضاء بين البدو :ص77؛ المختصر في البدو حياتهم ومعارفهم :ص.55

) (2قضاء العرف والعادة :ص.21
) )3المرجع السابق ص.41

( )4مقابالت مع بعض رجال العرف(المختار :محمد سالم ثابت " ابو السعيد " من غزة ،المختار :سليمان محمد أبو شماس "أبو يوسف من
دير البلح).
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المبحث الثاني

الصلح في الشريعة والعرف
وفيه خمسة مطالب:
 المطلب األول :تعريف الصلح ودليل مشروعيته.
 المطلب الثاني :أنواع الصلح ومجاالته.
 المطلب الثالث :شروط الصلح.

 المطلب الرابع :تعريف الصلح وحكمه في العرف القبلي.

 المطلـــب الخـــامس :اإلجـــراءات التـــي يقـــوم بهـــا أهـــل العـــرف ل صـــالح،
ومقارنتها بالشريعة اإلسالمية.

المطلب األول
تعريف الصلح ودليل مشروعيته
أوال :تعريف الصلح لغة و اصطالحا:

الصلح لغة:

الصالح ضد الفساد ،وأصلحته فصلح وأصلح ،أتى بالصهالح ،وههو الخيهر والصهواب ،والصهلح

اسهم منههه وههو التوفيههق ،وأصهلحت بههين القهوم وفقههت ،وتصهالح القههوم واصهطلحوا ،وهههو صهالح للواليههة ،لههه

أهلية القيام بها ،وأصلح الدابة أحسن إليها فصلحت(.)1
الصلح اصطالحا:
عرف الفقهاء الصلح بتعريفات عديدة ومنها:

 " الصلح عقد يدفع النزاع ويقطع الخصومة"(.)2
 وهو":عقد يحصل به قطع المنازعة"(.)3

" عبارة عن معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم ،ويتوصل بها إلى الموافقة بين مختلفين"(.)4
" انتقال عن حق أو دعوى بعوض ،لرفع نزاع أو خوف وقوعه"(.)5

والناظر إلهى التعريفهات السهابقة ،يهرى أنهها تهدور حهول معنهى واحهد ،أال وههو رفهع النهزاع ،وقطهع

الخصومات ،ويتبين لنا أن الصلح عقد مراضاة ،يصبح الزما بعد انعقاد الصلح(.)6

وكذلك أفادت كلمة عقد :أن كهل طهرف يكهون علهى بينهة ممها سهوف يتنهازل عنهه ،ومها سيقضهي

له أو عليه(.)7

) )1مختار الصحاح :ص511؛ لسان العرب.517/1 :

)(2رد المحتار على الدر المختار ،541/15 :التوقيف على مهمات التعاريف :ص.411

) )3مختصر أبي شجاع متن الغاية والتقريب :أحمد بن حسين األصفهاني ص ،15دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع ،جدة – السعودية،
1451ه5111-م.

) (4الموسوعة الفقهية .555/57 :

) (5الفواكه الدواني515/5:؛ أسهل المدارك.112/5 :
) )6قرة عيون األخيار .541/5:

) )7انظر :الصلح وتطبيقاته في األحوال الشحصية :أحمد محمود أبو هشهش ص ،45دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان – األردن ،الطبعة
األولى 1415ه5111-م.
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ثانيا :دليل مشروعية الصلح من القرآن الكريم والسنة المطهرة واإلجماع والمعقول:
أوال :القرآن الكريم:
الصلح من المحاسن العظيمة في شريعة اإلسالم ،وقد تضافرت نصوص الشريعة في الحث

على الصلح بين الناس ،والترغيب فيه ،فاإلصالح بين الناس من العبادات الجليلة ،كما أن من مقاصد
الشريعة تحقيق المودة واأللفة بين الناس.

ير ِم ْن َن ْج َو ُ ِ
ِفي َك ِث ٍ
َم َر
اه ْم إال َم ْن أ َ
ف ُن ْؤِت ِ
ِ
مر َ ِ
َج ار
س ْو َ
يه أ ْ
ضات اللَّه فَ َ
َْ

وقد ّبين اهلل فضل اإلصالح بين الناس ،فقال تعالى :ال َخ ْي َر
ِ
ِ
ٍ
ٍ
الح َب ْي َن َّ
الن ِ
اء
ص ٍ
ص َدقَة أ َْو َم ْع ُروف أ َْو إِ ْ
وم ْن َي ْف َع ْل َذل َك ْابت َغ َ
ِب َ
اس َ
()1
َع ِظيما
وجه الداللة  :حثت اآلية الكريمة على اإلصالح بين الناس ،وبينت أن من يقوم بهذا العمل احتسابا
فسوف يؤتيه اهلل ثوابا جزيال وأج ار عظيما.
ثانيا :السنة المطهرة:

 -4قال رسول اهلل 

" :الصلح جائز بين المسلمين ،إال صلحا أحل حراما ،أو حرم حالال"(.)2

وجه الداللة :دل الحديث على أن الصلح مباح ،وجائز بين المسلمين.

 -3عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهلل 

قهال" :من قتل مؤمنـا متعمـدا دفـع إلـى

أولياء المقتول ،فإن شاءوا قتلوا ،وان شاءوا اخذوا الدية ،وهي :ثالثـون حقـه ،وثالثـون جذعـة،
وأربعون خلفة ،وما صالحوا عليه فهو لهم ،وذلك لتشديد العقل"(.)3

وجــه الداللــة :أوليههاء الههدم لهههم القههود أو اختيههار الديههة ،فههإذا أصههر أوليههاء الههدم علههى القههود ،وحههاول

الجههاني ترضههيتهم ،والتصههالح معهههم علههى أكثههر مههن ديههة ،فلهههم قبههول هههذا الصههلح ،بههدليل قولههه 
صالحوا عليه فهو لهم".

) (1سورة النساء :اآلية (.)١١١

":ومــا

) )2سنن الترمذي مع أحكام األلباني :ص ،511كتاب األحكام عن رسول اهلل  ،باب :ما ذكر عن رسول اهلل في الصلح بين الناس ،الحديث
رقم ،1525 :قال األلباني :صحيح.

) (3سبق تخريجه ص ،71هامش.4
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ثالثا :اإلجماع:

أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة(.)1
رابعا :المعقول :

فههي تههرك الصههلح ن هزاع ،ألنههه إذا طلههب صههاحب الحههق جميههع حقههه فههأنكره المههدعى عليههه ،وأقههام
المههدعي البينههة ،يكههون ذلههك باعثهها للن هزاع ،وال سههيما إذا حصههل ذلههك فههي وقههت اإلعسههار ،ويوجههب ذلههك

لحصول سبب لتهييج الفتن بين المدعي والمهدعى عليهه ،وتزيهد العهداوة بينهمها ،وههذا ممها يسهتلزم الفسهاد
العظيم ،ويفهم من ذلك أن في الصلح خير ومنفعة(.)2

ثالثا :حكمة مشروعية الصلح:
اإلس ههالم دي ههن األخ ههوة الوح ههدة والتع ههاون ،ونب ههذ الفرق ههة وأس ههبابها وم هها ي ههؤدي إليه هها ،ق ههال تع ههالى:
اعتَ ِ
ص ُموا ِب َح ْب ِل اللَّ ِه َج ِميعا َوال تَفََّرقُوا.)3( 
َ و ْ
ولذا نجد الشرع يحث الناس على أداء الحقوق ألهلها ،ألن اإلخالل بهذلك ههو الغالهب فهي إثهارة

الخصومة والنزاع.

قال تعالى :والَ تَأْ ُكلُواْ أَموالَ ُكم ب ْي َن ُكم ِبا ْلب ِ
اط ِل َوتُ ْدلُواْ ِب َها إِلَى ا ْل ُح َّك ِام لِتَأْ ُكلُواْ فَ ِريقا ِّم ْن أ َْم َو ِال
َ
َ
َْ
َ
()4
َّ
اس ِب ِ
الن ِ
ون. 
اإل ثِْم َوأَنتُ ْم تَ ْعلَ ُم َ

ويحهث اإلسهالم علهى مها ُيمهتّن عهرى المحبهة بيهنهم ،ويزيهل بواعهث الشهقاق ،فيحهثهم علهى التسهامح
بدل التدابر ،وعلى التواصل بدل التقاطع.

فيقول رسول اهلل 

" :رحم اهلل رجال سمحا إذا باع واذا اشترى ،واذا قضى واذا اقتضى"(.)5

"ولما كان الصلح والسعي في رفع الخصومات في طليعة ما يحقق األهداف اإلسالمية المشهار

إليههها شههرعه اإلسههالم ،وحههث عليههه ،وجعلههه مههن الخيههر ،بههل هههو الخيههر الههذي تتطلههع إليههه القلههوب ،وته هواه
النفههوس السههليمة السههامية ،التههي كبحههت جمههاح الهههوى ،وتغلبههت علههى الشههح فيههها ،وارتقههت فههوق المطههامع،
والدني من الرغبات ،فكهان فهي ذلهك خي ٌهر لألمهة فهي كهل زمهان ومكهان ،وكهل حادثهة وحهال ،ونجهد رسهول

) (1الموسوعة الفقهية .552/57 :

) (2درر الحكام شرح مجلة األحكام :علي حيدر  ،1 /15دار الكتب العلمية بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 1415ه1111-م؛ الموسوعة
الفقهية .551-552/57:

) (3سورة آل عمران :اآلية (.)115
) (4سورة البقرة :اآلية (.)111

) (5صحيح البخاري ،11/5:كتاب البيوع ،باب :السهولة والسماحة في الشراء والبيع ،الحديث رقم.5171 :
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اهلل 

يبهيح للمسههلم فههي سههبيل اإلصههالح أن يقههول كالمهها لههم يقههل ،طالمهها أنههه مههن شههأنه أن يزيههل النهزاع،

ويحل بدله الوفاق ،فيقول 

" :ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ،فينمي خي ار ويقول خي ار"(.)1

ينمي خي أر :من نمى الحديث إذا رفعه وبلغه ونقله بين المتخاصمين"(.)2

) (1صحيح البخاري ،521/5 :كتاب الصلح ،باب :ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ،الحديث رقم.5115 :

) (2الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي :مصطفى الخن ،مصطفى البغا ،علي الشربجي  ،121/5دار القلم – دمشق ،الطبعة السادسة
1451ه5112-م.
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المطلب الثاني
أنواع الصلح ومجاالته

()1

أوال :صلح بين المسلمين وأهل الحرب:

ما وقع منه 

من مصالحة أهل البحرين وكانوا مجوسا  ...وكذلك مصالحته ألهل نجران(.)2

وكذلك مصالحته لمشركي العرب في الحديبية :عن البراء بن عازب  -رضي اهلل عنهما -

قال" :صالح النبي 

المشركين يوم الحديبية على ثالثة أشياء ".....الحديث(.)3

ثانيا :صلح بين أهل العدل وأهل البغي:
ط ِائفَتَ ِ
َصلِ ُحوا َب ْي َن ُه َما فَِإن
قال تعالىَ  :وِان َ
ان ِم َن ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ين اقْتَتَلُوا فَأ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َصلِ ُحوا َب ْي َن ُه َما
ْاأل ْ
يء إِلَى أ َْم ِر اللَّ ِه فَِإن فَ ْ
اءت فَأ ْ
ُخ َرى فَقَاتلُوا الَّتي تَ ْبغي َحتَّى تَف َ
ين.)4( 
اللَّ َه ُي ِح ُّ
ب ا ْل ُم ْق ِس ِط َ

اه َما َعلَى
َب َغ ْت إِ ْح َد ُ
ِبا ْلع ْد ِل وأَق ِ
ْسطُوا إِ َّن
َ َ

ثالثا :صلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما:
صلِ َحا
ش ا
ام َأرَةٌ َخافَ ْت ِمن َب ْعِل َها ُن ُ
وز أ َْو إِ ْع َراضا فَالَ ُج َناْ َح َعلَ ْي ِه َما أَن ُي ْ
قال تعالىَ  :وِا ِن ْ
الص ْلح َخ ْير وأ ْ ِ ِ
س ُّ
ون
ان ِب َما تَ ْع َملُ َ
الش َّح َوِان تُ ْح ِس ُنواْ َوتَتَّقُواْ فَِإ َّن اللّ َه َك َ
ُحض َرت األَنفُ ُ
ص ْلحا َو ُّ ُ ٌ َ
َب ْي َن ُه َما ُ
َخ ِبيرا.)5(

"أتى رسول اهلل 

بيت فاطمة فلم يجد عليـا فـي البيـت ،فقـال :أيـن ابـن عمـك؟ قالـت :كـان

 :انظر أين هو ،فجاء فقال:

بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج ،فلم يكن عندي ،فقال رسول اهلل 
يا رسـول اهلل  هـو فـي المسـجد راقـد ،فجـاء رسـول اهلل  وهـو مضـطجع قـد سـقط ردائـه عنـه ،
وأصابه تراب ،فجعل رسول اهلل  يمسحه عنه ،ويقول :قم أبا تراب ،قم أبا تراب"(.)6
ومهمة الساعي في هذا المجال إزالة الخالف ،واعادة االلتحام ،والمودة بين األسر.

) (1المطلع على أبواب المقنع :شمس الدين بن محمد بن أبي القتح البعلي ص ،521المكتب اإلسالمي بيروت –لبنان ،الطبعة األولى
1411ه1111-م؛ سبل السالم شرح بلوغ المرام.11/5 :

) (2السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار :محمد بن علي الشوكاني ،تحقيق محمد إبراهيم زايد ، 115/5دار الكتب العلمية بيروت –
لبنان ،الطبعة األولى السنة 1412ه1112-م .

) )3صحيح البخاري ،525/5 :كتاب الصلح ،باب :الصلح مع المشركين ،الحديث رقم.5711 :

) (4سورة الحجرات :اآلية (.)1

) (5سورة النساء :اآلية (.)151

) ) صحيح البخاري ،51/5 :كتاب فضائل الصحابة ،باب :مناقب علي
6

 ،حديث رقم.5715 :

117

رابعا :الصلح بين القبائل والطوائف:
مههر رجههل مههن اليهههود بمه ٍ
هأل مههن األوس والخههزرج فحههرض بينهمهها ،فأصههلح رسههول اهلل  بينهمهها
اعتَ ِ
ف َب ْـي َن
َع َـداء فَـأَلَّ َ
ص ُمواْ ِب َح ْب ِل اللّ ِه َج ِميعا َوالَ تَفََّرقُواْ َوا ْذ ُك ُرواْ ِن ْع َمـ َة اللّ ِـه َعلَ ْـي ُك ْم إِ ْذ ُكنـتُ ْم أ ْ
ونزلتَ  :و ْ
ِ
شفَا ُح ْفرٍة ِّم َن َّ
الن ِ
آي ِات ِه
َص َب ْحتُم ِب ِن ْع َم ِت ِه إِ ْخ َوانا َو ُكنتُ ْم َعلَ َى َ
ار فَأَنقَ َذ ُكم ِّم ْن َها َك َذل َك ُي َب ِّي ُن اللّ ُه لَ ُك ْم َ
ُقلُوِب ُك ْم فَأ ْ
َ
ون.)1( 
لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْهتَ ُد َ

وعن سهل بن سهعد  أن أههل قبهاء اقتتلهوا حتهى ت ارمهوا بالحجهارة فهأخبر رسهول اهلل 

فقال " :اذهبوا بنا نصلح بينهم"(.)2

بهذلك ،

خامسا :الصلح عن الدين:
وه ههو أن ي ه ّهدعي إنس ههان عل ههى آخ ههر دين هها ،فيق ههر الم ههدعى علي ههه ب ههذلك ،ويتص ههالحان عن ههه ،وق ههد
يتصالحان بحط الدين أو بعضه.
عن كعب بن مالك" :أنه تقاضى عبد اهلل ابـن أبـي حـدرد دينـا كـان لـه عليـه  -فـي عهـد

رسول اهلل



 -في المسجد ،فارتفعت أصواتهما ،حتـى سـمعهما رسـول اهلل  ،وهـو فـي بيتـه،

إليهما ،حتى كشف سقف حجرته ،فنادى كعب بن مالك ،فقـال :يـا كعـب ،فقـال:

فخرج رسول اهلل 
لبيك يـا رسـول اهلل  ،فأشـار بيـده أن ضـع الشـطر ،فقـال كعـب :قـد فعلـت يـا رسـول اهلل  ،فقـال
رسول اهلل  : قم فاقضه"(.)3
سادسا :الصلح في الدماء:

ِ
ِ
َخ ِ
قال تعالى :فَم ْن ع ِفي لَ ُه ِم ْن أ ِ
سٍ
يف
يه َ
ان َذِل َك تَ ْخ ِف ٌ
ش ْي ٌء فَات َِّباعٌ ِبا ْل َم ْع ُروف َوأ ََداء إِلَ ْيه ِبِإ ْح َ
َ ُ َ
()*()4
اعتَ َدى بع َد َذلِ َك َفلَ ُه ع َذ ِ
يم . 
ِّمن َّرِّب ُك ْم َو َر ْح َم ٌة فَ َم ِن ْ
َ ٌ
َْ
اب أَل ٌ
يقول الكاساني ":اآلية الكريمة نزلت في الصلح عن دم العمد"(.)5

) )1سورة آل عمران :اآلية (.)115

) (2صحيح البخاري ،521/5 :كتاب الصلح ،باب :قول اإلمام ألصحابه :اذهبوا بنا نصلح ،الحديث رقم.5115 :
) (3صحيح البخاري ،522/5 :كتاب الصلح ،باب :الصلح بالدين والعين ،الحديث رقم.5711:
) (4سورة البقرة :اآلية (.)171

(*) وهذا الذي يهمنا في هذا البحث ،الصلح في الدماء.
) )5بدائع الصنائع.521/7 :
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عن عائشة  -رضي اهلل عنهها -

قالهت" :سـمع رسـول اهلل 

صـوت خصـوم بالبـاب ،عاليـة

أص ـواتهم ،واذا أحــدهما يستوضــح اآلخ ـر ،ويســترفقه فــي شــيء ،وهــو يقــول :واهلل ال أفعــل ،فخــرج
عليهما رسول اهلل ،فقال :أين المتألي علـى اهلل أال يفعـل المعـروف؟ فقـال :أنـا يـا رسـول اهلل ،فلـه

أي ذلك أحب"(.)1

وعنههد إسههقاط القصههاص جههاز الصههلح بمهها اتفق هوا عليههه ،ش هريطة أن يتوافههق فههي البههدل الواجههب،
ثالثة شروط:

()2

الشرط األول :أن يكون البدل شيئا حالال:
فههال يصههح بمههال ح هرام كههأن يكههون المههال خم ه ار أو مخههدرات ،وكههذلك مههن صههالح زانيهها علههى مههال

معين ،بحيث ال يرتفع أمره إلى القضاء ،فقد صالحه على حد من حدود اهلل تعالى ،فهذا الصلح وأمثاله
باطل و ال يجوز.
الشرط الثاني :أن يكون البدل معلوما علما نافيا للجهالة:
فإن كان البدل مجههوال جهالهة فاحشهة فسهد الصهلح ،ألن تسهليمه واجهب والجههل بهه يمنعهه ،كهأن

يصالحه على أن يعطيه ربحه مهن تجهارة لمهدة عهام مهثال ،فههذا الهربح غيهر معهروف قيمتهه ،وربمها خسهر
في تجارته ،وعليه يفسد الصلح.
الشرط الثالث :أال يكون فيه إسقاط ما ال يحل إسقاطه:
فال يجوز الصلح على غير مال ،أي العفو مجانا ،إذا كان المقتول ال وارث له ،والسهلطان ههو

وليه ،إذ هو ولي مهن ال ولهي لهه ،فهإن أحهب القصهاص فلهه ذلهك ،وان أحهب العفهو علهى مهال فلهه ذلهك،
أما إذا عفى على غير مال فانه ال يملكه ،ألن ذلك للمسلمين ،وال حظ لهم في العفو على غير مال.

) (1صحيح البخاري ،524/5 :كتاب الصلح ،باب :هل يشير اإلمام بالصلح؟ الحديث رقم.5712:

) )2قرة عيون األخيار541/5 :؛ ؛ المعونة على مذهب عالم المدينة1115/5 :؛ الفواكه الدواني ، 515/5 :الفقه المنهجي على مذهب اإلمام
الشافعي111-121/5 :؛ الموسوعة الفقهية .524/57 :
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المطلب الثالث
شروط الصلح
أوال :التكليف:
يجب أن يكهون المصهالح عهاقال بالغها ،فهال يصهح الصهلح مهن الصهبي ،ولهو كهان مميه از ،وال مهن

عقد وتصرف ،وتصرفاتهما غير معتبرة شرعا ،وعقودهما باطلة(.)1
المجنون ،ألن الصلح ٌ
ضرر ظاهر:
ثانيا :أن ال يكون في الصلح ٌ
إذا كان الصلح من ولي الصغير عنه ،يشترط أن ال يضر بمال الصبي(.)2
ثالثا :يجب أن يكون عن مراضاة ،ألن عقد الصلح عقد مراضاة(.)3
رابعا :أن ال يجر الصلح إلى حرام :كالصلح عن الدين الشرعي بخمر أو خنزير(.)4

خامسا :أن ال يحرم حراما أو يحل حراما :كالصلح عن ثوب بسلعة بشرط أن ال ينتفع بها.

لقول النبي عليه الصالة والسالم" :الصلح جائز بين المسلمين ،إال صلحا أحل حراما ،أو حرم

حالال"(.)5

وجه الداللـة :دل الحهديث علهى أن الصهلح مبهاح ،وجهائز بهين المسهلمين ،إال إذا تضهمن شهرطا مناقضها
للشريعة ،يحل الحرام ويحرم الحالل ،فإذا توفر فيه هذا الشرط بطل الصلح .
سادسا :يشترط أن ال يكون فيه غرر أو جهالة:

) (1قرة عيون األخيار .541/5 :

) (2الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي.127./5 :

) (3سبل السالم شرح بلوغ المرام ،11/5 :درر الحكام شرح مجلة األحكام 5 /15 :؛ الصلح وتطبيقاته في األحوال الشخصية  :ص44؛ الفقه
الجنائي في الشرع اإلسالمي فقه العقوبات :ص.755

) (4قرة عيون األخيار 541/5 :؛ أسهل المدارك شرح إرشاد السالك111/5 :؛ الفواكه الدواني.515/5 :
) (5سبق تخريجه ص  ،115هامش.5
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فههإذا تبههين بعههد الصههلح أن أح هد الخصههوم ظههالم ومعتههدي فههي خصههومته ،فههإذا أعطههى الظههالم وتنههازل لههه

المظلههوم عههن بعههض حقههه ،فيكههون قههد أعانههه علههى الظلههم ،وكههان فههي هههذا الصههلح سههبيال للتحايههل ،ألخههذ
حقوق الناس بغير وجه حق(.)1

سابعا :حق اهلل ال يملك أحد إسقاطه:
إذا كان في حق من حقوق اهلل تعالى كالزنا والسرقة ،فإذا وقعت خصومة في مثل هذه القضايا
فال يجوز اإلصالح فيها ،أو الشفاعة ،وال يجوز التنازل ،ألنها حق من حقوق اهلل تعالى ،وال يملك احد

إسقاطه(.)2

ودليله :السنة النبوية:
عن عائشة -رضي اهلل عنها  -أن قريشا أهمتهم المرأة المخزوميهة التهي سهرقت فقهالوا" :مهن يكلهم

رسول اهلل ؟ ومن يجترىء عليه إال أسامة ،حب رسول اهلل  فكلم رسول اهلل 

فقال" :أتشفع في

حد من حـدود اهلل؟ ثـم قـام فخطـب ،قـال" :يـا أيهـا النـاس إنمـا ضـل مـن قـبلكم ،أنهـم كـانوا إذا سـرق

الشريف تركوه ،واذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليـه الحـد ،وأيـم اهلل ،لـو أن فاطمـة بنـت محمـد 
محمد يدها"(.)3
سرقت لقطع
ٌ

و إذا وقع الصلح مستوفيا لشروطه كان الزما لألطراف المتنازعة(.)4

) (1قرة عيون األخيار 541/5 :؛ درر الحكام شرح مجلة األحكام7-1 /15 :؛ أسهل المدارك شرح إرشاد السالك111/5 :؛ المعونة على
مذهب عالم المدينة.1115/5 :

) (2درر الحكام شرح مجلة األحكام1 /15 :؛ قرة عيون األخيار.541/5 :

) )3صحيح البخاري ،511 /4 :كتاب الحدود ،باب :كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان ،الحديث رقم.1711 :

) (4الفواكه الدواني.515/5 :
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المطلب الرابع
تعريف الصلح وحكمه في العرف القبلي
الصــلح" :هدنههة مؤقتههة محههددة لفتهرة زمنيههة تههتم بههين الخصههوم ،يلتههزم بههها صههاحب الحههق بعههدم القيههام بههأي
نشاط حربي ،ضد خصمه مهما كانت األسباب".
وتتم بوساطة من قبل جاهة ثالثة تقوم بدور الوسيط بين الطرفين ألخذ الصلح(.)1
وتعتبر العشائر أن أحسن حل للقضايا هو الصلح ،ويقولون" :الصلح سيد االحكام" وهي مقولة
عربيههة قديمههة ،أخههذت موقعههها فههي األمثههال العربيههة ،وعاشههت لههدى عشههائرنا إلههى اآلن ،ومههن خههالل هههذا
المبدأ ،فإنهم يرون أن فض النزاعات بناء على اتفاق مشترك بهين طرفهي الخصهومة ،ههو أحسهن وسهيلة
وتوجههه لتحقيههق العدالههة ،فأقههارب الط هرفين ،ووسههطاء الخيههر والحضههور فههي الجلسههة القضههائية ،والقاضههي

نفسه ،يقومون معا ،بمحاوالت جادة ،لتضييق شقة الخالف بين المتخاصمين ،واقناعهم في النهاية ،أن
يوافقوا على حل وسط(.)2

وإذا حدث أي نزاع بين طرفين فللصلح حاالت:
الحالة األولى:
يتوجه الطرف المعتدي على المعتدى عليه ،ويعتذر عما بدا منه ،ويقوم الطرف اآلخر بإسهقاط
حقه ،أو بعضه ومسامحته في الغالب.
الحالة الثانية:
أن يرسههل المعتههدي إلههى الطههرف اآلخههر جاهههة للصههلح بينهمهها ،فههإن قبههل يههتم الجلههوس فههي اليههوم
المحدد لعملية المصالحة ،وتتدخل الجاهة بالشفعة للطرف المعتدى عليه ،وربما يترتب عليها التالي:

 -1اكتفاء المعتدى عليه بأخهذ بعهض المهال ،مثهل مصهاريف العهالج ،وههذا يحهدث كثيه ار فهي قضهايا
الضرب.

) (1فن اإلصالح بين الناس والقضاء بالديات والقصاص :ص.155

)(2

القضاء عند البدو :أحمد عويدي العبادي ص ،544دار جرير للنشر والتوزيع ،عمان – األردن ،الطبعة األولى 1457ه5111-م؛
القضاء بين البدو :ص 11بتصرف؛ قضاء العرف والعادة :ص21؛ مقابالت مع بعض رجال العرف(المختار :محمد سالم ثابت " ابو
السعيد "غزة ،المختار :سليمان محمد أبو شماس "أبو يوسف"من دير البلح).
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 -5أخذ الحق المتفق

عليه.

 -3المسامحة علهى أن يبقهى الحهق المتفهق عليهه فهي "عهرض فهالن" ،بمعنهى أن يكهون الحهق مكفهوال
مههن شههخص مهها ،علههى أن عههاد المعتههدي باالعتههداء مهرة أخههرى ،أن يههدفع هههذا الحههق مهرة أخههرى،

مقابل إعطاء الحق مرة أخرى).(1

) )1مقابالت مع بعض رجال العرف (المختار :إسماعيل مصباح الكفارنة "أبو نعيم " من بيت حانون ،المختار :أحمد عبد اهلل الجمل "أبو
عبد اهلل " من جباليا البلد).
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المطلب الخامس
اإلجراءات التي يقوم بها أهل العرف ل صالح ومقارنتها بالشريعة اإلسالمية:
أوال :اإلجراءات التي يقوم بها أهل العرف ل صالح :
إيصال الحق الى صاحبه ،أو أصحابه ،يتمثل في عدة خطوات و إجراءات ،وهي أساسية وضرورية
للوصول الى الحل المرضي لطرفي النزاع ،وهذه الخطوات تتمثل في:
 -4االستجارة.
 -3الوجه.

 -4العطوة.

 -1الكفالة .

 -5الصلح العشائري.
أوال  :االستجارة أو الدخالة:
اسههتجار أي اسههتغاث بههه ،والتجههأ إليههه ،بمعنههى طلههب الحمايههة واالجههارة ،وتعنههى دخالههة الجههاني

وعشههيرته بعشههيرة معينههة للوقههوف معههها ،لحههين إتمههام إج هراءات عمليههة الصههلح ،إذ اإلسههتجارة تنشههأ عنههدما
يطلب الجاني وعشيرته دخالتهم بشخص أو عشيرة ما عنهد وقهوع الجريمهة مباشهرة ،بحيهث يقهوم صهاحب

الدخالة بإعالن ذلك إلى أهل المجني عليه.

فالدخالة هي أولى الخطوات المتبعة في إجراءات الصلح ،إذ تهدف إلى إ ازلهة حهدة التهوتر بهين

األطراف المتنازعة وحل الخالفات الفردية والجماعية ،أيضا تهدف إلى إرغام الخصم القهوي علهى اتبهاع
األعراف والتقاليد بهدف إحقاق العدالة بين أفراد المجتمع القبلي بغض النظر عن مدى قهوة كهل خصهم،

ففكرة الدخالة مرتبطة ارتباطا قويا بعنصر العدالة في المجتمع القبلي(.)1

استَ َجار َك فَأ ِ
َج ْرهُ َحتَّى
َح ٌد ِم ْن ا ْل ُم ْ
ش ِرِك َ
وهذا ال يتعارض مع اإلسالم ،قال اهلل تعالىَ  :وِا ْن أ َ
ين ْ َ
ِ
َّ ِ
ون .)2( 
ْم َن ُه َذلِ َك ِبأ ََّن ُه ْم قَ ْوٌم َال َي ْعلَ ُم َ
َي ْ
س َم َع َك َال َم الله ثُ َّم أ َْبل ْغ ُه َمأ َ
وجه الداللة :أعطى اهلل األمان للمشركين الذين استجاروا بالنبي  ، فدل ذلك علهى مشهروعيتها ،واذا
كانت جائزة للكفار فكيف الحال مع المسلمين؟

) (1العرف العشائري :ص121؛المجتمع األردني العادات والتقاليد :ص111-111؛الصلح العشائري وحل النزاعات في فلسطين :ص.21-27
) (2سورة التوبة :اآلية (.)1
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و جهاء فهي كتهب السهيرة ":أن رسـول اهلل 

عنـدما كـان فـي حـراء بعـد خروجـه مـن الطـائف،

بعث إلى األخنس بن شريق ليجيره ،فقال :أنا حليف ،والحليف ال يجير ،فبعث إلى سهيل بن عمرو،

فقال :إن بني عامر ال تجير على بني كعب ،فبعث إلى المطعم بن عدي ،فأجابـه إلـى طلبـه ،وتسـلح

مع أهل بيته وأتوا المسجد ،وبعث المطعم إلى رسول اهلل 

ليحضر ،فحضـر وطـاف بالبيـت وصـلى

أمجير انت أم تابع؟ قـال :بـل مجيـر ،قـالوا:
عنده ثم انصرف إلى مسجده ،فقال له بعض المشركين:
ٌ
إذا ال تخفر ذمتك"(.)1

وجــه الداللــة :أن الرسههول 

طلههب الحمايههة مههن األخههنس بههن شهريق ليجيهره إال أن األخههنس كههان حليفهها

لقريش ،وهكذا حتى أجاره المطعم بن عدي ،فالعرب كانت تعرف االستجارة ،وتستجيب للمستجير

.

ثانيا :الوجه:
وهههو فههرض نفههوذ شههخص معههين علههى الط هرفين المتخاصههمين فههي عههدم اعتههدائهم علههى بعض ههم
البعض ،أي فرض حمايته على الطرفين ،بدليل أن الشخص الذي يعتدي فهي ظهل الوجهه دفهع لمقاضهاة

صاحب الحق ،ألنه اعتدى في ظل وجهه

()2

(*).

فمثال :إذا نشب نزاع بين طرفين ،قد يأتي أحد الوجهاء ،ويقهول علهى مهرأى ومسهمع مهن المتنهازعين،

وجهههي علههى هههذه القضههية ،فههالمفروض هنهها أن يخلههد الطرفههان للسههكينة ،ويعمههدا إلههى حههل هههذه المشههكلة

بالوسائل القضائية ،أو بالمصالحة  ،أو بالتفاهم المباشر(.)3

أمر مشروع(.)4
وهذا يكون من باب الجوار ،والحماية ،واإلصالح بين الناس ،وهو ٌ
لحديث أم هاني بنت أبي طالب -رضي اهلل عنها  -وفيه" :قلـت :يـا رسـول اهلل  زعـم ابـن

أمـي أنـه قاتـل رجـال قـد أجرتـه ،فـالن ابـن هبيـرة ،فقـال رسـول اهلل 
هاني"(.)5

 " :قـد أجرنـا مـن أجـرت يــا أم

) (1نور اليقين في سيرة سيد المرسلين :محمد الخضري ص  ،27تحقيق :خالد بن محمد عثمان  ،مكتبة الصفا – مصر ،الطبعة األولى
1455ه5115-م .

) (2الصلح العشائري وحل النزاعات في فلسطين :ص22؛ القضاء ين البدو :ص 11؛ قضاة العرف والعادة :ص.25

(*( ويسمى (تقطيع الوجه) :وهو كل عمل مخالف لشروط الوجه والكفالة ،وفيه خرق للضمانات المتفق عليها لحفظ السالم من قبل الخصوم
خالل مدة العطوة المأخوذة " ،القضاء عند البدو :ص 15؛ القضاء ين البدو :ص15؛ المختصر في البدو حياتهم ومعارفهم :ص.51

) )3قضاة العرف والعادة :ص.25

) (4القضاء بين البدو :ص.15

) (5صحيح البخاري ،151/4 :كتاب األدب : ،ما جاء في زعموا ،الحديث رقم.1121 :
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وجه الداللـة :أن النبهي 

أجهاز جهوار وحمايهة أم ههاني ،وعليهه فهإن الوجهه جهائز شهرعا ،ألنهه

يكون أعطى حمايته ،وعهده للطرفين ،في عدم اإلعتداء على بعضهم البعض ،إلى حهين الوصهول إلهى

حل لهذه المشكلة.

وأي خههرق وتقطيههع للوجههه ،جريمههة تعههادل فههي خطورتههها ونتائجههها ،مهها تعتب هره الدولههة ج هرائم ضههد
أمنههها ،وكنتيجههة لههذلك ،فههإن البههدو كههانوا سههيوقعون مههن العقوبههة واإلنتقههام علههى قههاطع الوجههه ،بمثههل مهها

ستتخذه الدولة من إجراءات على أي تهديد جدي وخطير وخرق ألمنها(.)1

ومههدة الوجههه ثالثههة أيههام أو أقههل أو أكثههر ،حسههب نههوع المشههكلة والمجنههي عليههه ،ويكههون بههين طرفههي

النزاع ،وهو نوعان:

أ .وجه عادي :يكون بقبول ورضا من الطرف المجني عليه.

ب .وجــه ملــزم :ويحههدث عنههدما ي هرفض المجنههي عليههه قبههول الوجههه ،فيقههول أحههد الوجههوه :وجههه فههالن
على هذه القضية ،ويترك المكان فو ار.
والوجههه عنههد البههدو كالميثههاق ،فلههو اعتههدى الشههخص اآلخههر علههى المعتههدي يحههق لصههاحب الوجههه

بأن يطالب بالحق أي بحق تقطيع الوجه(.)2
ثالثا :العطوة:

أ .تعريف العطوة:
ههي الهدنههة التههي تسههود بههين الفهريقين المتخاصههمين ،والمهلههة التههي يمنحههها الفريههق المعتههدى عليههه

إلى الفريق المعتدي ،ألجل أن يتقدم بالصلح حسب العوائد(.)3

أو هي ":كفالة ملزمة للطرف المتضرر أال ينتقم "(.)4
إذن هي عطاء وتكرم من قبل أهل المجنهي عليهه لمهدة معلومهة ،تعطهى مهن قهبلهم إلهى الجاههة،

التههي تحضههر مههن طههرف العشههيرة التههي قامههت باإلعتههداء ،وهههي هدنههة مؤقتههة تسههتمر لمههدة محههدودة ،ويلجههأ
إليها العرف العشائري في القضايا الجزائية :كالقتل والعرض والدهس.
) (1القضاء عند العشائر األردنية :ص.71

) )2المختصر في البدو حياتهم ومعارفهم :ص.47

) (3التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد :خليل إبراهيم حسونة ص  ،141مكتبة اليازجي ،غزة  -فلسطين الطبعة األولى 5111م ،القضاء
بين البدو :ص11؛ قضاء العرف والعادة :ص.41

) (4التراث البدوي أصالة وتاريخ :درعان برجس الوحيدي ص ،151منشورات المركز القومي للدراسات والتوثيق ،غزة – فلسطين ،الطبعة
االولى 5112م.
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أمهها فههي حههاالت القضههايا الحقوقيههة مثههل :السهرقات واإلعتههداء علههى أمهوال اآلخهرين وممتلكههاتهم،

فههإن صههاحبها وعشههيرته تسههعى إلههى حمولههة أخههرى لكههي تتوسههط ،وتبههذل مسههاعيها للحصههول علههى هدنههة
مههدتها محههدودة ،يقصههد بههها حمايههة المعتههدي وأقاربههه مههن الطههرف اآلخههر ،وفسههح المجههال أمههام الط هرفين

للتفاوض ،حول الطريقة الصحيحة والمرضية لحل الخالف.

ويعتبر قانون العطوة أرقى ما في القانون العشائري ،ويشترط ممهن يقهوم بأخهذ العطهوة أن يكهون

هروف بهين النهاس ،ويهأتي جبهل الخليهل فهي طليعهة
من الشخصهيات المرموقهة ،ويكهون طليهق اللسهان ،ومع ٌ
مناطق فلسطين في التمسك بالعرف ،والعادات ،ومبدأ أخذ العطوة ،وأما مدتها فإنها تتراوح من عدة أيام
إلههى عههدة أشهههر ،وذلههك تبعهها لخطههورة القضههية ،ففههي القضههايا الخطيهرة مثههل :القتههل والعههرض ،تبههدأ العطههوة
عههادة بثالث ههة أيههام وثل ههث ،وتبههدأ م ههن سههاعة ارتك ههاب الجريمههة حت ههى نهايههة العط ههوة ،وتسههمى ف ههي الع ههرف

العشائري "بفورة دم".

أما العطوة العادية :فتكون لمدة شهر أو ثالثة أو أكثر ،ويمكن تجديد العطهوة بواسهطة الجاههة،

من قبل وجوه العشائر"(.)1

وتعتبههر العطههوة مههن بههاب العهههد ،أي التعهههد بعههدم االعتههداء علههى الجههاني خههالل هههذه المههدة ،واذا

كانت على شيء فهي عقد على صلح بشرط معين.

س ُؤوال.)2(
والعهد جائز شرعا واجب اإللتزام به ،قال تعالىَ  :وأ َْوفُواْ ِبا ْل َع ْه ِد إِ َّن ا ْل َع ْه َد َك َ
ان َم ْ
وجه الداللة :أمر اهلل تعالى بااللتزام بالعهد  ،ووجوب الوفاء به.

ــؤوال" أي:
سُ
يقــول الطبــري" :وأوف هوا بههالعقود فههي البيههوع واإلجههارات والصههلح وغيرههها" ،إِ َّن ا ْل َع ْه َ
ــد َك َ
ــان َم ْ
مطلوبا يسأل ناقض العهد عنه(.)3
فههالعطوة عهههد وميثههاق ،ملزمههة لطرفههي الن هزاع ،وال يجههوز نقضههها ،وهههي جههائزة شههرعا ألنههها مههن

األمور التي تساعد على الصلح.

) )1عشيرة آل العملة " العمرو " :محمد يوسف عمرو العملة ص  ،121-121عمان – األردن ،الطبعة األولى 1411ه1111-م؛ مقابالت
مع بعض رجال العرف(المختار :زكي محمد العطاونة " أبو ناجي "من معسكر جباليا ،المختار :محمد عثمان أبو زايدة " أبو مروان " من
معسكر جباليا) .

) )2سورة اإلسراء :اآلية (.)54

) )3مختصر تفسير :الطبري أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ،اختصار وتحقيق :محمد علي الصابوني ،صالح أحمد رضا  ،477/12دار
القرآن الكريم بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 1415ه1115-م؛ تفسير القرآن العظيم.45/5 :
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مخالف لكتاب اهلل تعالى ،وسنة رسوله 
ولكن ثمة مالحظة :أن أي شرط تتضمنه العطوة
ٌ

مثل :العطوة الصافية مقطوعة المصالح باطلة شرعا(.)1

لقوله 

،

" :الصلح جائز بين المسلمين  ،إال صلحا حرم حـالال ،أو أحـل حرامـا  ،والمسـلمين

على شروطهم ،إال شرطا حرم حالال ،أو حل حراما"(.)2

وما يسمى" بفراش العطوة " وهو :المال الهذي يقدمهه الطهرف المعتهدي ،ألخهذ عطهوة مهن الطهرف

اآلخر(.)3

أو هو مبلغ من المال يدفع للمعتدي عليه ،مقابل أن تعطى العطوة ،ويدفع مرة واحدة(.)4

فإن كان هذا المال يعد من الحق ،أو من مصاريف العالج فههو جهائز ،وأمها إن كهان لهيس بحهق ،فههو
أكل ألموال الناس بالباطل.

قال تعالى  :والَ تَأْ ُكلُواْ أَموالَ ُكم ب ْي َن ُكم ِبا ْلب ِ
اط ِل وتُ ْدلُواْ ِبها إِلَـى ا ْلح َّك ِ
ـام لِتَـأْ ُكلُواْ فَ ِريقـا ِّم ْـن أ َْم َـو ِال
ُ
َ
َ
َ
َ
َْ
َ
()5
َّ
اس ِب ِ
الن ِ
ون. 
اإل ثِْم َوأَنتُ ْم تَ ْعلَ ُم َ
"وال بد من اإلشارة ،إلى أن بعض العشائر تعتبر فهراش العطهوة جهزءا مهن الديهة النهائيهة ،وعلهى
ذوي الج ههاني أن يش ههترطوا ذل ههك مق ههدما ،وق ههت م ههنح العط ههوة ،واذا ل ههم يش ههترطوا أن ههه س ههينقص م ههن المبل ههغ
اإلجمههالي ،يعنههي عههدم اعتبههاره جههزءا مههن الديههة أو التعههويض ،فههال يحسههب ضههمن الديههة النهائيههة ،وبعههض

العشائر تعتبر فراش العطوة عيبا ،فال يأخذوا منه شيئا ،وال يطالبوا به أصال"(.)6

( )5عطوة مقطوعة المصالح" :ال يجوز للطرف األول أن يقدم اعتراض على دعوى اآلخر" ،قضاة العرف والعادة :عبد الكريم الحشاش ص25؛
القضاء العشائري عند قبائل بئر السبع فلسطين :ص.111

) (2سبق تخريجه ص  ،115هامش.5

) (3الصلح العشائري وحل النزاعات في فلسطين :ص41؛ قضاة العرف والعادة :ص41؛ القضاء عند البدو :ص11؛ المختصر في البدو
حياتهم ومعارفهم :ص.11

( )2أنساب العشائر الفلسطينية.454/1 :
) )5سورة البقرة :اآلية (.)111

) )6المختصر في البدو حياتهم ومعارفهم :ص.11
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ب .أنواع العطوات:

()1

تختلف العطوات حسب نوع المشكلة أو الجريمة ،ومن أهمها:
أوال :العطوة األمنية:
وتسمى هذه العطوة الجيرة ألهميتها ،ألنها غطت الفترة الحرجة فترة فورة الدم ،وفي حال رفض

أهل المجني عليهه إعطهاء ههذه العطهوة ،هنها تتهدخل األجههزة األمنيهة الجبهار أههل المجنهي عليهه بإعطهاء
العطوة ،وبالتالي تقوم الدولة بفرض هيبتها وسلطتها ،بأخذ العطوة إلزاميا.

ثانيا :عطوة اإلمهال:
وهي عطوة إمهال للجاني وعشيرته حتى الدرجهة الخامسهة للجهالء عهن مكهان الهدم ،ههذه العطهوة
تعمل على تجميد فترة فورة الدم.

ثالثا :عطوة فتاش:

وتؤخههذ مههن الط هرفين المتنههازعين بواسههطة وسههطاء محايههدين لحههين القههص ،وتثبههت بوضههع كفههالء

لحين حل المشكلة عند القاضي.

رابعا :عطوة حي أو ميت:

وهههي أعلههى شههيء فههي القضههاء العشههائري ،وتؤخههذ عنههدما تكههون إصههابة المعتههدي عليههه بليغههة،

وحياته في خطر ،ويتم اجراء له عطوة لمدة ثالثة أيام وثلث ،وفي حالهة الوفهاة تؤخهذ عطهوة ميهت ،وكهل

تجديد عطوة ،يعين له يوما من أجل التجديد.

خامسا :العطوة التامة أو الناقصة:

أما األولى ،فتشمل جميع القضايا العاديهة ،ولهيس بهها تحفظهات وال شهروط ،وتكهون عطهوة غيهر

مشروطة ،أي تشمل جميع أفراد الجاني ،وتتمتع فيها جميع العائلة بالحماية.

أما الناقصة فهي المشروطة ،وذلك ألن موضوعها معقد ،فتعطي لجميع العائلة ماعدا الجاني،

فدم ههه مه ههدور ب ههين العش ههيرتين ،وتك ههون ف ههي حال ههة م هها إذا ارتك ههب جريم ههة ش ههنعاء ،كاعتدائ ههه عل ههى امه هرأة
باالغتصاب.

) (1أنساب العشائر الفلسطينية454-451/1 :؛ قضاة العرف والعادة :ص47-41؛ القضاء عند البدو :ص11-12؛ المجتمع األردني
عادات وأعراف :صايل الخطايبة  ،ص  ،174 -171المختصر في البدو :ص17-14؛ التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد :ص
 ،141-141مقابالت مع بعض رجال العرف( المختار :وضاح درعان الوحيدي " أبو زاهر " من معسكر جباليا ،المختار :عبد الفتاح
محمد حماد "أبو فخري " من معسكر جباليا).
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سادسا :عطوة اعتراف بالحق:
وتؤخههذ بقصههد إمهههال الجههاني الههذي اعتههرف بجريمتههه لمههدة معينههة ،ولههها فههرع آخههر يسههمى بعطههوة

قصاص ،وهي في حالة ضياع الحق بينهما  ،كتنوع الضربات بينهما ،فكهل منهمها يعتبهر أن الحهق لهه،
فتؤخههذ العطههوة لمههدة معينههة  ،بحضههور طههرف ثالههث محايههد ،ويرمههي وجههه علههى الط هرفين وتسههود الهدنههة،

لحين حل المشكلة وقص اإلصابات.
سابعا :عطوة اإلقبال:

وهي هدنة لترتيب فض النزاع موضع الخالف ،وهي آخر واحدة تسبق إجراء مراسم الصلح.
ومن المعروف عند العهرب ،أن العطهوة ال تؤخهذ بهالجبر واإلكهراه ،وانمها تؤخهذ بالرضهى واالختيهار( ،)1إال

في العطوة األمنية التي تقوم بها األجهزة األمنية للدولة بأخذ العطوة جب ار والزاما.
ج .تلثيم العطوة:

يقص ههد بتلث ههيم العط ههوة :االلته هزام بالش ههروط الت ههي تقتض ههيها العط ههوة  ،مث ههل :أم ههاكن وج ههود أطه هراف

النزاع ،والطرق والممرات التي يجب أن يسلكها أطراف النزاع ،حتى ال تحدث المواجههة ويتجهدد النهزاع.
وهههذه الشههروط يكههون عليههها كفههالء ،سهواء للمعتههدى عليههه أم المعتههدي ،وفههي حالههة إخههالل أي طههرف بهههذه

الشههروط ،يصههبح مههن واجههب المعتههدى عليههه أن يشهههد الشهههود علههى خههرق بنههود اإلتفههاق ،ثههم تبليههغ الكفيهل
بذلك ،على أن يقوم الكفيل بمتابعة األمر ،ووضع حد للتصرفات غير المسئولة ،وتأكيد اإللتزام بشروط

العطوة ،منعا لحدوث منغصات ،تؤدي إلى إفشال مساعي الصلح ،األمر الذي يجدد النهزاع ،ويزيهد مهن
حدة المشكالت(.)2

د .صك العطوة:

أصك وصكاك هو الكتاب والعقد ،والذي يكتب للعهدة
الصك لغة :جمع صكوك و ُ
فههي حههال أخههذ عطههوة لطههرف أو للط هرفين المتنههازعين ،فمههن المفضههل علههى الههدوام ،كتابههة صههك
(.)5

عطوة  ،يكون مرجعا لألطراف ذات العالقة إذا لزم األمر ،يتم فيه ذكر جميهع التفاصهيل الالزمهة ،علهى

أن يضمن الكفالء الحقوق المادية والمعنوية للطرفين المتنازعين(.)4
) (1القضاء بين البدو :ص.11

) (2الت ارث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد :ص .121

( )5لسان العرب  ،515/1 :القاموس العربي الوسيط األسيل  :ص.451

( )4العرف العشائري في اإلصالح :ص .15
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رابعا :الكفالة :
في حالة قبول العطوة ال بد من كفيلين:
األول :كفيل المنع (الدفا) :وهو يضمن عدم اعتداء الطرف المعتدي على المعتدى عليه.

الثاني :كفيل الدفع (الوفاء) :وهو الشخص الذي يكفل المعتدي بوفائه لحق المعتهدى عليهه ،وعمهوم مها
يترتب على عشيرته من االلتزامات ،الذي اتفق عليها أمام

الجاهة(.)1

وبناء على ذلك فإن مهمة الوفاء والدفا بوجه عام تتلخص في ضهمان كهبح جمهاح المتهأذي مهن
مهاجمة المعتدي أو أقاربه ،وليقوم هذا األخير بدفع ما يترتب عليه من دية ،أو تعويض إلى المتضهرر

وذويههه ،ومثههل هههذه الكفالههة أو الضههمانة يجههب أن تكههون تحههت إش هراف طههرف ثالههث قههوي ،فههردا كههان أو

جماعة ،ويسمى هذا الطرف الكفيل(.)2
شروط الكفالة:

على الكفيل أن تتوفر لديه بعض الشروط والصفات ،ومن أهمها:
 -1أن يكون معروفا ،وذا شهرة طيبة ،شريفا ،قويا ،لتنفيذ ما وعد به بالقوة ،إذا اقتضى األمر.

 -5أن يكهون ذا مركهز إجتمهاعي مرمههوق فهي المجتمهع ،وأن يكهون ثريهها ،خصوصها إذا كهان كفيهل وفههاء،
كي يفي باإللتزام تجاه الطرف اآلخر ( المجني عليه ) إذا أخل بالوفاء الجاني وعشيرته.

 -4يص ههبح الكفي ههل ملتزم هها بالتحص ههيل م ههن الج ههاني وعش ههيرته ،واذا تع ههذر ذل ههك ي ههدفع م ههن مال ههه الخ ههاص

لصاحب الحق ،ولكنه حسب األعراف القضائية ،يلحق الجاني وعشيرته بأربع أضعاف الكفالة.
 -4أال يكون قد قصر سابقا في ٍ
كفل التزم به.
 -2أن يكون صاحب قرار.

 -1يجب أن يكون محايدا ،حتى ال يتقاعس في تحصيل ما كفله ،أو فرض حمايته على من كفله(.)3
تثوير الكفيل:

) )1أنساب العشائر الفلسطينية454/1 :؛ القضاء العشائري عند قبائل بئر السبع فلسطين :ص 41؛ القضاء بين البدو :ص15؛ المجتمع
األردني عادات وأعراف :ص171-111؛ التراث البدوي :ص151؛ العرف العشائري في اإلصالح :ص .15

) )2القضاء عند البدو  :ص14؛ المختصر :ص.51

) )3المجتمع األردني عادات وأعراف :ص171؛ القضاء العشائري عند قبائل بئر السبع فلسطين :ص111؛ التراث البدوي أصالة وتاريخ:
ص151-151؛
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فهي حالهة امتنهاع المكفهول عهن دفهع الحهق فههي مهدة أقصهاها 42يومها مهن تشهريع الحهق ،يهتم دفههع

مبلههغ مههن المههال للكفيههل ،حتههى يثههور علههى مكفولههه مههن أجههل دفههع الحههق ،وهههذا المبلههغ يكههون مههن صههاحب

الحق(.)1

وفههي حالههة اص هرار المكفههول علههى عههدم الههدفع ،يجلههس اإلثنههان عنههد قضههاة العههرف ،ويلههزم المكفههول

بدفع ضعف ما دفعه من الجاني ،بحضور رجل يسمى " قراع مال"(.)2
خامسا :الصلح العشائري:

"الصلح في األعراف القضائية القبلية سيد األحكام ،فالصلح يمحو الجرح.

ويعتبر من أهم اإلجراءات العشائرية في إنهاء الخالف ،والمنازعات بين الخصوم ،إذ أنه يزيل ما علهق
بهالنفوس مهن اآلثهار السهيئة ،والعهداوة بسهبب إرتكههاب الجريمهة ،ويقهتح المجهال إلقامهة عالقهات تقهوم علههى

أسس جديدة ،والمصالحة بينهم.

يقههوم صههاحب الدخالههة ،ببههذل جهههود كبي هرة مههع عشههيرة المجنههي عليههه إلج هراء الصههلح ،فههإذا واجهتههه

صههعوبات فههي الم ارحههل األوليههة ،فإنههه يسههتعين بشههيوخ آخهرين ،للضههغط علههى عشههيرة المجنههي عليههه ،علههى
إجراء الصلح ،فإن صاحب الدخالة يخبهر عشهيرة الجهاني بهذلك ،لتقهوم بهدورها بالتشهاور ،واتخهاذ التهدابير

الالزمة لهذه الغاية(.)3

أ .أقسام الصلح :يمكن تقسيم الصلح إلى نوعين:
-4الصلح التام:

وبموجبه تنتهي كل الخالفات بهين عشهيرتي الجهاني والمجنهي عليهه ،وال يوجهد أيهة تحفظهات مهن
أي طرف ،تجاه الطرف اآلخر.

-3الصلح المشروط:

وبموجبه تنتهي كل الخالفات بين األطراف المتنازعة ،ضمن شهروط معينهة ،يهتم اإلتفهاق عليهها

عند إجراء عملية الصلح ،كأن ُيستثنى الجاني من عملية الصلح ،أو فرض قيود معينة على

) )1التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد :ص  ،121مقابالت مع بعض رجال العرف(المختار " :زكي محمد العطاونة "أبو ناجي" من
معسكر جباليا ،المختار :عبد الفتاح محمد حماد "أبو فخري " من معسكر جباليا).
) (2الصلح العشائري وحل النزاعات في فلسطين :ص .21
( )5مقابالت مع بعض رجال العرف ( المختار :محمد سالم ثابت " ابو السعيد " من غزة ،المختار :سليمان محمد أبو شماس "أبو يوسف" من
دير البلح).
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الجاني ،وعليه أن يتقيد بتنفيذها(.)1
ب .خطوات الصلح:

()2

بعد الموافقة على إجراء الصلح ،ال بد من اتباع بعض الخطوات ومنها:

 -1تتجه الجاهة من ديوان عشيرة الجاني ،إلى ديوان عشيرة المجني عليه.
 -5تلهزم عشهيرة الجههاني بكهل تكهاليف الصههلح ،مهن قههوة وسههكر وك ارسهي ،وكهل مهها يلهزم إلهى عشههيرة
المجني عليه.

 -5تستقبل الجاهة أفراد عشيرة المجني عليه ،ويجلسون في األماكن التي أعدت لهم.
 -4تطلب عشيرة المجني عليه تعيين كفيل الوفاء ،الذي يكفل أههل الجهاني بتنفيهذ الشهروط التهي تهم
تحديدها بالصلح.

 -2تطلب الجاهة من ممثهل عشهيرة المجنهي عليهه تعيهين كفيهل الهدفاء ،الهذي يضهمن حمايهة الجهاني
وأقاربه من عشيرة الجاني.

 -1يطلب ممثل عشيرة المجنهي عليهه الديهة ،وغالبها مها يكهون مقهدار الديهة كبيه ار ،عنهدما تبهدأ عمليهة
المساومة على مقدار الديهة ،ومحاولهة تخفيضهها ،وهنها يهأتي دور الجاههة بالضهغط علهى عشهيرة

المجني عليه ،بتنزيل المبلغ إلى الحد الذي تم اإلتفاق عليه سابقا.

 -7بعههد تحديههد مقههدار الديههة ،يقههوم أحههد أفهراد الجاهههة بغههرز ال اريههة البيضههاء فههي األرض ،وههو عههرف
قبلي يقولون":غز الراية يمحو الساية" أي أنه ينهي العداوة بين الطرفين.

 -1بعههد ذلههك يطلههب صههاحب الدخالههة مههن ممثههل عشههيرة المجنههي عليههه ،السههماح بالههذهاب إلحضههار
الجههاني وأهلههه إلههى مكههان الصههلح ،الههذين يكونههون باالنتظههار فههي مكههان قريههب ،ويههتم إحضههارهم

بحمايههة كفيههل الههدفاء ،وبعههدها تههتم المصههافحة ،والمعانقههة مههع أقههارب المجنههي عليههه ،وانهههاء حالههة

الخصام ،ليحل محلها الوئام.

 -1تبدأ الجاهة بتنظيم وثيقة ،تسهمى صهك صهلح عشهائري ،يوقهع عليهها صهاحب الدخالهة ،وأطهراف
النزاع ،وبعض الوجهاء ،والكفالء ،والشهود.

) )1المجتمع األردني عادات وأعراف :ص 178 -172؛ مقابالت مع بعض رجال العرف(المختار :أحمد عبد الحميد شعث " أبو
نبيل "من رفح ،المختار :عايش عبد الخالق يونس " أبو أحمد "من رفح).

) (2المجتمع األردني عادات وأعراف :ص 171 -172؛ القضاء العشائري عند قبائل بئر السبع فلسطين :ص111؛ أنساب العشائر
الفلسطينية451/1 :؛ مقابالت مع بعض رجال العرف(المختار :جمعة عطوة حمودة المصري "أبو نافز"من خانيونس ،رجل اإلصالح:
محمد كريم أبو زيد الف ار "أبو زيد" من خانيونس).
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ج .نقاط مهمة في الصلح العشائري:

 .1الصلح ال يعتبر نهائيا وملزما إال إذا ارتضاه أطراف النزاع (.)1

 .5إذا ت ههم الص ههلح أص ههبح عق ههدا ملزم هها لطرف ههي النه هزاع ،ال يج ههوز الرج ههوع عن ههه ،وتس ههقط ب ههه دع ههوى
المدعي(.)2

 .5بعههض الحههاالت فههي ج هرائم القتههل بعههد تسههوية الن هزاع ،تههدفع بجانههب الديههة " الكبــارة " والتههي تههدفع
بجانههب الديههة ،حيههث تقتضههي تسههوية الن هزاع تعههويض المجنههي عليههه عمهها ألحقههه بههه الجههاني مههن

خسههارة ماديههة ،فضههال عههن ترضههيته ،واالعت هراف لههه بمكانتههه التههي تجاوزههها الجههاني فههي اعتدائههه
عليههه ،وقههد تتجههاوز الكبههارة فههي بعههض الحههاالت قيمههة الديههة التههي تههدفع للتعههويض عههن الخسههارة

الماديههة ،وتقههدر الكبههارة بههالنقود والحي هوان ،حيههث تنحههر ال هذبائح فههي وليمههة الصههلح ،وقههد يعجههز
الجاني عن تقديم الكبارة التي يحكم بها القضاء البهدوي ،وبخاصهة حهين يبهالغ فهي تقهدير قيمتهها

من النقود ،وهنا تكون الفرصة متاحة مرة أخرى للمجني عليه ،الستعادة مكانته حين يسترضيه

المشايخ ،وكبار العائالت ،ليتنازل إكراما لخاطرهم ،عن جانب من الكبارة(.)3

) (1دراسات في المجتمع البدوي :ص.115

) )2العرف العشائري في اإلصالح :ص .11

) (3دراسات في المجتمع البدوي :ص111؛ القضاء بين البدو :ص.15
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ثانيا  :مقارنة إجراءات الصلح في العرف مع الشريعة اإلسالمية:
-4مر بنا أن الصلح ممدوح في الشريعة اإلسالمية  ،وهو سيد االحكام ،وقد وردت نصوص كثيرة من

كتاب اهلل تعالى وسنة رسوله 

تدل على مشروعيته وفضله(.)1

وهو كذلك بالنسبة للعرف فهو سهيد األحكهام  ،وأحسهن حهل للقضهايا الخالفيهة بهين النهاس ،فههم
يسعون إلهى فهض الن ازعهات بنهاء علهى اتفهاق مشهترك بهين طرفهي الخصهومة ،فههو أحسهن وسهيلة ،وتوجهه

لتحقيق العدالة لتضييق شقة الخالف بين المتخاصمين (.)2

وهنا يظهر لنا التوافق بين الشريعة والعرف على أهمية الصلح بين الناس.
 -5رضى الطرفين في الصلح  :بالنسبة الشريعة ملزم ألن الصلح معناه" :عبارة عن معاقهدة يرتفهع بهها
النزاع بين الخصوم ،ويتوصل بها إلى الموافقة بين مختلفين"(.)3

فهو عقد مراضاة  :يصبح الزما بعد انعقاد الصلح(.)4

وهو كذلك في العرف حيث ال يعتبر نهائيا وملزما ،إال إذا ارتضاه أطراف النزاع (.)5

وهنا يظهر لنا التوافق بين الشريعة والعرف في رضى طرفي النزاع حتى يصبح الصلح ملزما ونافذا.

ثالثا  :خطوات الصلح بين الشريعة والعرف:

أ .في الشرع اإلسالمي:

الخطوات واإلجراءات التي يقوم بها أهل العرف متوافقة بشكل كبير مع الشرع.

أمور مشروعة ،فهي من باب الجوار والحماية واإلصالح بين الناس.
فاالستجارة والوجه والصلح ٌ
زعهم ابهن أمهي أنهه قاتهل رجهال قهد

لحديث أم هاني بنت أبي طالب وفيه :قلت :يا رسهول اهلل 
أجرته ،فالن ابن هبيرة ،فقال رسول اهلل " : قد أجرنا من أجرت يا أم هاني"(.)6

) (1انظر ص.115

) (2القضاء عند البدو :ص544؛ القضاء بين البدو بتصرف :ص 11قضاء العرف والعادة :ص.21
) )3الموسوعة الفقهية .555/57 :

) (4قرة عيون األخيار .541/5 :

) (5دراسات في المجتمع البدوي :ص.115
) )6سبق تخريجه ص ،174هامش.1
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وأما عن العطوة:
فهههي جههائزة شههرعا ،ألنههها مههن األمههور التههي تسههاعد علههى الصههلح ،فهههي عبههارة عههن هدنههة بههين

الطرفين ،يلتزم بها صاحب الحق بعدم القيام بأي نشاط حربي ضد خصمه مهما كانت األسباب.

ثمههة نههوع مههن أن هواع العطههاوي يسههمى":العطههوة الصههافية مقطوعههة المصههالح" ومفادههها" :اليجههوز

للطرف األول أن يقدم اعتراض على دعوى اآلخر ولو كان فيه إجحاف به"(.)1

فههو باطهل

مخالف لكتهاب اهلل تعهالى وسهنة رسهوله 
وهذا أمر ممنوع ،ألن أي شرط تتضمنه العطوة
ٌ
شرعا ،لقوله " : الصلح جائز بين المسلمين ،إال صلحا حرم حالال أو أحل حراما ،والمسلمين على
شروطهم  ،إال شرطا حرم حالال أو حل حراما"(.)2

وفراش العطوة :هو المال الذي يقدمه الطرف المعتدي ألخذ عطوة من الطرف اآلخر(.)3
فههإن كههان هههذا المههال يعههد مههن الحههق ،أو مههن مصههاريف العههالج فهههو جههائز ،وأمهها إن كههان لههيس

بحق فهو أكل ألموال الناس بالباطل.

قال تعالى  :والَ تَأْ ُكلُواْ أَموالَ ُكم ب ْي َن ُكم ِبا ْلب ِ
اط ِل وتُ ْدلُواْ ِبها إِلَـى ا ْلح َّك ِ
ـام لِتَـأْ ُكلُواْ فَ ِريقـا ِّم ْـن أ َْم َـو ِال
ُ
َ
َ
َ
َ
َْ
َ
()4
َّ
اس ِب ِ
الن ِ
ون. 
اإل ثِْم َوأَنتُ ْم تَ ْعلَ ُم َ
ب .في العرف القبلي:
اإلجراءات والخطوات التي يقوم بها أهل العرف لإلصالح هي:

 -4اإلستجارة  -5الوجه  -5العطوة  -4الصلح العشائري(.)5
وهكذا نهرى توافقهاَ كبيه ار بهين الشهريعة والعهرف فهي الخطهوات واإلجهراءات التهي يقهوم بهها أههل العهرف ،إال
في العطوة الصافية ،وأخذ المال من غير مصاريف العالج في فراش العطوة.

) (1قضاة العرف والعادة :ص.25

) (2سبق تخريجه ص ،115هامش.5

) )3الصلح العشائري وحل النزاعات في فلسطين :ص41؛ قضاة العرف والعادة :ص41؛ القضاء عند البدو :ص11؛ المختصر في البدو
حياتهم ومعارفهم :ص.11

) (4سورة البقرة :اآلية (.)111

) (5انظر تفصيل ذلك كله صفحة 175:إلى .115
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المبحث الثالث
التقادم

وفيه مطلبان:
 المطلب األول :تعريف التقادم لغة واصطالحا.

 المطلب الثاني :حكم سقوط الحق بالتقادم شرعا وعرفا.

المطلب األول
تعريف التقادم لغة واصطالحا
أوال :تعــرف التقــادم لغــة :مههن القههدم ،ضههد الحههدوث السههابقة فههي األمههر ،مضههى زمههن طويههل علههى وجههود
الشيء"(.)1

ثانيا :تعريف التقادم اصطالحا:
عنههد البحههث واالسههتقراء لمسههائل التقههادم ،لههم أعثههر للتقههادم علههى تعريههف اصههطالحي عنههد الفقهههاء

القدامى في كتبهم ،وعلى مختلهف مهذاهبهم ،وانمها دلهت عبهاراتهم علهى التقهادم بمعنهاه اللغهوي ،أي مهرور

الزمان ،ومضي العهد الطويل على الحق ،أو الجناية"(.)2

فالتقـــادم  ":مض ههي فته هرة م ههن ال ههزمن عل ههى وق ههوع الجريم ههة ،دون أن تتخ ههذ الس ههلطات المختص ههة
االجراءات القانونية لتحريك الدعوى الجنائية أو السير فيها"

()3

وعرفه أبو حشيش بقوله " ":ههو مضهي مهدة زمنيهة مقهدرة شهرعا علهى تهرك دعهوى وضهع اليهد ،أو

االستيالء على حق ،أو على ارتكاب الجريمة ،دون إثبات بال مانع شرعي"(.)4
شرح التعريف:

مضى فترة زمنية :وهذا أساس التقادم ،فال تقادم بال مرور زمن.

مقدرة :المعنى أنها محددة ،وليست مطلقة.

شرعا :أي أن األصل في تقديرها وتحديدها هو الشرع.

ترك دعوى :وترك الدعوى يكون من جانب صاحب الحق ،وهذا يتمثل بالجانب المدني من التقادم.

الجريمـــة :والمه هراد بالجريم ههة هنهها  ،جه هرائم معين ههة مههن جه هرائم الح ههدود كالقتههل – الزن هها – السههرقة ،وجههرائم
التعزيز ،وهذا يمثل الجانب الجنائي من التقادم.

دون إثبات :أي قبل ثبوت الجريمة عند القاضي ،أو الحاكم.

) (1القاموس العربي الوسيط األسيل :ص.211
) (2الموسوعة الفقهية 111/ :

)(3القواعد المنظمة النقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم  :خالد خليل علي الشاعر ص ،4بحث تخرج بكالوريوس الشريعة والقانون 1451ه-
5111م

) (4أحكام التقادم في الشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة  :صالح عودة أحمد أبو حشيش ص ،55رسالة ماجيستير في الجامعة األردنية
1415ه1115-م.
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بال مانع شرعي :أي أن شهرط اعتبهار مهدة التقهادم مهن حيهث ترتيهب األحكهام الشهرعية عليهها ،ههو وجهود
مانع يمنع من الدعوى المدنية ،أو الجنائية بعد ارتكاب الجريمة(.)1

) (1أحكام التقادم في الشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة  :ص.55
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المطلب الثاني
حكم سقوط الحق بالتقادم شرعا وعرفا
أوالً  :في الشريعة اإلسلمية :
األصل في جميع الشرائع السماوية ،وعلى رأسها الشريعة اإلسالمية ،هوعدم فوات الحق بمرور

الزمان ،وذلك بسبب أن الحق قديم ،وأن الملك هلل وحده يؤتيه من يشاء ،وينزعه ممن يشاء.

مر
" وقد اعتمد الفقه اإلسالمي مبدأ التقادم ،تأسيسا على أنه مانعٌ لسماع الدعوى بالحق الذي َّ
سبب مسقطٌ للحق الذي مر عليه الزمن ،فالحرام ال يصبح حالال،
عليه الزمن ،ولم يعتمده على أنه ٌ
بمرور الزمن فأصل الحق باق في ذمة صاحبه وعليه وفاؤه ،وتأسيسا على ذلك ،لو أقر الخصم
بالحق النهدم التقادم ،ولتعين سماع الدعوى"

()1

.

فمرور الزمن بالشريعة اإلسالمية ،ال يعطي حقا لواضع اليد مهما طال الزمان ،والقاعدة

الفقهية المعتمدة تقول " :الحق ال يسقط بالتقادم"(.)2

إال أن بعض األحناف والقاضي عبد الرحمن ابن أبي ليلى  ،رأى أن الحدود تسقط بالتقادم.
ودلـــيلهم فـــي ذلـــك :أن العقوب ههات لإلنزج ههار ،وال ههردع ،وتروي ههع المج ههرمين ،وذل ههك يك ههون إب ههان وقوعه هها،
وتأخيرها يذهب بمعنى الردع فيها ،وألن المجرم مظنة أن يكون قد تاب ،ومظنة التوبة فهي ذاتهها تجعهل
العقاب قد صادف نفسا طهرت من الذنوب ،وتابت إلى اهلل توبة نصوحا
ولكن هذا القول مردود ألن التقادم ال يسقط الحقوق ،لقول عمر
(4

شيء" ).

()3



.
" :الحق قديم ال يسقطه

"فالشريعة إلسالمية كنظام عام ال تقر هذا المبدأ ،فالقصاص –وكذا الدية -حق خهالص للفهرد،

وال يسقط من إثم إال بالعفو أو الصهلح علهى المهال أي الديهة ،وقهول بعهض األحنهاف فهي سهقوط الهدعوى

) (1الموسوعة الفقهية الكويتية.111/15 :

) )2القواعد الفقهية بين األصالة والتوجيه  :محمد بكر إسماعيل ص ،511دار المنار للنشر والتوزيع  -مصر ،الطبعة األولى1417ه-
1117م.

) (3بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،47-41/7 :الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي  :ص ،72أحكام التقادم  :ص111

( )4سنن الدارقطني  :علي بن محمد الدارقطني  ، 511 /4كتاب األقضية واألحكام  ،كتاب عمر إلى أبي موسى األشعري أثر رقم .12
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بعد تقهادم العههد لهيس فهي علهة التقهادم المسهقط ،وانمها العلهة فيهه عهدم اإلطمئنهان إلهى الشههادة ،أي الشهك

فيها بعد مضي فترة من الزمن "(.)1
ثانيا :في العرف القبلي :

وعند أهل العرف التقادم ال يسقط الحق ،إنما يضعفه لعدم المطالبة به ،وعندهم مثل دارج" :ما

ضاع حق وراءه مطالب"(.)2

ويقولون" :من اعترف بالقتل ولو مازحا بعد زمن بعيد ،عليه تحمل مسئولية ذلك"(.)3

يقول العبادي" :في مفهوم العشائر ليس للزمن أهمية في المطالبة بالدم ،طالما أنه ضمن

المدى المنظور ،أي قرابة نصف قرن ،أو أكثر من ذلك أو أقل ،وقد مرت بنا وثائق عديدة ،.....
حول مطالبة أصحاب الدم بدم رجلهم ،بعد مرور ثلث أو نصف قرن ،أو ما يزيد على ذلك ،فعند

العشائر الدم ال يبلى ،واألسى ما بنتسى ،وبالتالي فإن التقادم قد يخدم القضية من باب واحد ،أال وهو
استبدال الثأر بالدية ،والعداوة بالصلح" (.)4

وهكذا نرى توافقا بين الشريعة والعرف على عدم سقوط الحق بالتقادم.

) )1القواعد المنظمة النقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم  :خالد خليل علي الشاعر ص ،11بحث تخرج بكالوريوس الشريعة والقانون ،الجامعة
اإلسالمية غزة 1451ه5111-م.

) )2مقابالت مع بعض رجال العرف(المختار :أحمد عبد الحميد شعث " أبو نبيل "من رفح ،المختار :عايش عبد الخالق يونس " أبو أحمد
"من رفح).

) (3قضاء العرف والعادة :ص.45

) )4جرائم الجنايات الكبرى :ص.141-141
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ومما تجدر اإلشارة إليه في هذا الموضوع أنه خالل مقارنتنا بين الشهريعة اإلسهالمية والعهرف
القبلههي تبههين لنهها مههن خههالل مقابالتنهها مههع القضههاة العشههائريين ومصههادرهم ومهها كتبههوه فههي مهراجعهم ،وجههدنا

قسههم كبيههر مههنهم يعتههرض علههى العههادات السهيئة المخالفههة لإلسههالم ،ويسههعون إلههى إزالتههها ،أو تعههديلها بمهها
يتوافق مع اإلسالم.

يقهول عهادل حجهة وههو مهن أبهرز القضههاة العشهائريين" :ونحهن إذ نقهوم بالهدور الواجهب علينها فههي

اإلصالح ،بدافع من الحرص على األلفة ،والتوافهق ،واإلنسهجام بهين أهلنها ،فإننها نعهد ذلهك واجبها أخالقيها
واجتماعيهها ،فحبههذا لههو ن ارقههب اهلل فههي عملنهها هههذا بههاإلخالص فيههه ،معتب هرين ذلههك فههي طاعههة اهلل وطلههب

مرضاته ،ومن أجل هذه الغاية يتعين تهذيب العرف العشائري بآداب الشرع ومفاهيمه -ما أمكهن ذلهك-
من خالل التغيير والتطوير إلى األحسن واألقرب إلى التقوى ،وبما يتوافق والمصالح العامة للناس ،تلك

المصالح المتغيرة  ،تبعا لتغير الظروف واألزمان ،بفعل سنة التغيير في الحيهاة ،والتهي نلمهس كثيه ار مهن
جوانبها في حياتنا اليومية.

وال يفوتنهها ونحههن نتحههدث عههن التغييههر مههن الناحيههة النظريههة ،أن نههدرك حقيقههة أن التغييههر يحتههاج

إلى وقت لينتقل من مرحلة التنظير إلى مرحلة التطبيق ،سيما ونحهن نتحهدث عهن تغييهر فهي أنمهاط مهن
السلوك ،لها استم اررية في حياتنا ،ولها آثارها الواسهعة فهي سهلوكنا ،وأن التحهول عنهها – حتهى ولهو كهان

إلى األفضل منها – يحتاج إلى نماذج من القدوة الحسنة ،تكون مثاال وأساسا للبناء عليها(.)1

هذا و هللا تعالى أعلم.

) (1العرف العشائري في اإلصالح :عادل محمد حجة ص 27-21؛ ؛ مقابالت مع بعض رجال العرف(المختار :جمعة عطوة حمودة
المصري "أبو نافز"من خانيونس ،رجل اإلصالح :محمد كريم أبو زيد الف ار "أبو زيد" من خانيونس).
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الخاتمة وأهم النتائج
بعد هذه الرحلة الطويلة في موضوع الدية بين الشريعة والعرف ،خلصت الدراسة إلى جملة من
النتائج من أهمها :
 -1معرفة الديات ومنزلتها في الشريعة اإلسالمية الغراء ،وذكر األدلة على مشروعيتها من الكتاب
العزيز والسنة النبوية.

 -5بيان أصول الديات المتفق عليهم والمختلف فيها ،وبيان مقاديرها وأصنافها ،وذكر األدلة الشرعية
وأقوال الفقهاء.

 -5بيان أنواع الديات وعلى من تجب في قتل العمد عند العفو ،وفي شبه العمد ،وفي الخطأ ،وذكر
أقوال الفقهاء وأدلتهم.

 -4التعريف بالعاقلة ودورها االجتماعي واألخوي ،وبيان ما تحمله من الديات ،وكيف يتم توزيع العقل
بين أفراد العاقلة.

 -2بيان مقادير األنفس ومعرفة الديات الكاملة والديات الناقصة ،واألسباب المؤثرة في تنقيص الديات.
 -1تبين أن األمة لما كانت تحكم بالشريعة على مدار ألف وأربعمائة سنة ،وأثر توارث الناس لهذه
األحكام ،ومع طول األمد غاب الدليل عن الناس ،وبقي الحكم بينهم على أنه عادات ،فمنه ما
بقي على حاله ،ومنه ما حرف عن موضعه ،وخرج عن جوهره ،وأصبح يناقض الشريعة.

 -1إن ثمة أمو ار في العرف توافق الشريعة ،مثل اإلجراءات التي يقوم بها أهل العرف لإلصالح
مثل اإلستجارة والدخالة والعفو والصلح ،وأخرى تخالف الشريعة ،مثل :عقوبة القاتل العمد عند العشائر
من األخذ بالثأر ،والترحيل والجالء ،وأخذ غرة فتاة بدل الدية .
-1القانون العرفي قابل للتعديل واإلضافة ،ليتماشى مع ك ّل عصر وفق بيئته وظروفه ،وال شك أن
للعرف العشائري جوانب إيجابية في المجتمع ،حيث يلجأ الناس لرجال العشائر في الحوادث وخاصة
حوادث القتل ،ولهم دور خاص في تهدئة النفوس عند حصول حوادث القتل بأخذ ما يعرف بالعطوة،
ولكن هنالك بعض األمور في األعراف العشائرية مخالفة لشرع اهلل عز وجل يحرم الحكم بها.
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التوصيات
على ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ،يوصي الباحث بما يأتي :
 -1عقد دورات شرعية لرجال العرف في أحكام القتل والديات والصلح وكل ما يتعلق بأمور القضاء
الشرعي الالزم معرفتها ،حتى يعتمدوا عند إصدار األحكام على الصحيح المستند على أصول
الشريعة وروحها ،والمنسجم مع منهج اهلل القويم .
 -5تبادل االستشارات والخبرات بين رجال اإلصالح العرفيين ،ورجال الدين المختصين بالشرع ،لتوحيد
القرار الصادر في شتى القضايا مع العمل على ورقة سند تحكيم ذات طابع شرعي يعطي قوة
وحزم في إنفاذ أي حكم يصدر عن هذه الجهة المشتركة بين أهل الشرع والعرف.
 -5العمل على إجراء دراسة متكاملة شاملة ،لبيان نقاط االتفاق واالختالف بين الشريعة اإلسالمية من
جهة واألعراف القبلية من جهة أخرى  ،مع وجوب حذف والغاء كل ما يتعارض مع الشريعة.
 -4على العقالء والفضالء ،وأهل االصالح ولجان العشائر المختلفة ،أن يقفوا صفا واحدا لفض
الخصومات والمشاكل ،ملتزمين بالشريعة وما ينسجم معها من قواعد عرفية وملزمين طرفي النزاع
يفعلوا دور اللجنة الوطنية التي تشكلت لإلصالح في حالة انهاء اإلنقسام على الساحة
بها ،وأن ّ

الفلسطينية ،والتي تنظر في قضايا الدم والديات.

 -2ضرورة أن يلتزم القضاة ووجهاء العشائر وافراد العشائر بشرع اهلل عز وجل في فض الخصومات

وفي معامالتهم اليومية بقدر االستطاعة ،حيث يقول 

من حديث أبي هريرة" :اذا أمرتكم ٍ
بأمر

فأتوا منه ما استطعتم"(.)1
وختاما:
أسأل اهلل العلي القدير أن يتقبل هذا العمل ،وأن يوفقنا لمزيد من األعمال الصالحة ،وأن يرزقنا

اإلخالص في النية والقول والعمل ،وأن يجزي عنا كل خير وبركة ،كل من أسهم في إخراج هذا
العمل المبارك إلى النور ،وأسال من اهلل التوفيق إلى ما فيه رضاه ،واهلل المستعان وال حول وال
قوة إال باهلل ،والحمد هلل رب العالمين.

( )1صحيح البخاري  ،455/4 :كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب اإلقتداء بسنن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،حديث رقم .7511
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قائمة المصادر والمراجع مرتبة ترتيبا أبجديا لكل قسم

م

اســــــــم الكتاب

.1

أوال :القرآن الكريم وعلومه:

.5
.5

.4

القرآن الكريم.
ابن العربي ،محمد بن عبد اهلل ،أحكام القرآن ،الناشر :دار الفكر العربي ،تحقيق:
علي محمد البجاوي.
ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي ،تفسير القرآن العظيم،
الناشر :المكتب الثقافي  -األزهر  -القاهرة ،الطبعة :األولى 5111م.
األندلسي ،محمد بن يوسف أبو حيان ،تفسير النهر الماد من البحر المحيط،

.2

دراسة وتحقيق :عادل أحمد عبد الموجود ،علي محمد معوض ،الناشر :دار الكتب
العلمية  -بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى 1455ه5111-م.

.1

.7

.1

.1

.11

الجصاص ،أحمد بن علي أبي بكر الرازي الحنفي ،أحكام القرآن ،الناشر :دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع  -بيروت  -لبنان.
رضا ،محمد رشيد ،تفسير القرآن الكريم الشهير بتفسير المنار ،الناشر :دار
المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع  -بيروت – لبنان ،الطبعة الثانية.
الشافعي ،اإلمام محمد بن إدريس ،أحكام القرآن ،الناشر :دار الكتب العلمية –
بيروت – لبنان ،طبعة 1411ه1111-م.
الشوكاني ،محمد بن علي ،فتح القدير ،الناشر :دار الوفاء  -المنصورة – مصر،
الطبعة :الثانية 1411ه1117-م .
الطبري ،أبو جعفر محمد بن جرير ،مختصر تفسير الطبري ،اختصار وتحقيق:
محمد علي الصابوني ،صالح أحمد رضا ،الناشر :دار القرآن الكريم  -بيروت –
لبنان ،الطبعة :األولى 1415ه1115-م .
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.11

المراغي ،أحمد مصطفى ،تفسير المراغي ،الناشر :دار الفكر – بيروت – لبنان،
الطبعة :الثالثة 1514ه1174-م.
ثانيا :الحديث وعلومه:

.15

آبادي ،محمد شمس الحق العظيم مع تعليقات شمس الدين بن قيم الجوزية،عون

.15

المعبود شرح سنن أبي داود ،الناشر :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  -بيروت
– لبنان ،الطبعة 1452ه1112-م.
ابن أبي شيبة ،عبد اهلل بن محمد ابن أبي شيبة ابراهيم بن عثمان ابن أبي بكر

.14

ابن أبي شيبة الكوفي العبسي ،مصنف ابن أبي شيبة في األحاديث واآلثار،
تحقيق :سعيد اللحام ،الناشر :دار الفكر ،بيروت  -لبنان ،طبعة 1414ه1114-م.
ابن األثير ،مجد الدين المبارك بن محمد الجزري ،جامع األصول في أحاديث

.12

الرسول ،تحقيق :عبد السالم محمد عمر علوش ،الناشر :دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع  -بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 1417ه1117-م.
ابن ماجه ،محمد بن يزيد بن ماجة الربعي القزويني ،سنن ابن ماجه ،تحقيق:

.11

محمد ناصر الدين األلباني ،الناشر :مكتبة المعارف للنشر والتوزيع – الرياض،

الطبعة األولى.
األثري ،حجازي محمد شريف المعروف بأبي إسحاق الحويني  ،غوث المكدود
.17

بتخريج منتقى ابن الجارود ،الناشر :دار الكتب العربية  -بيروت – لبنان ،طبعة
1455ه5115-م.

.11

البخاري ،محمد بن إسماعيل بن بردزيه البخاري  ،صحيح البخاري ،الناشر :دار
الفجر للتراث  -األزهر – القاهرة الطبعة األولى 1451 ،ه5112-م.
البخاري ،اإلمام محمد بن إسماعيل بن بردزيه البخاري ،األدب المفرد ،تحقيق:

.11

محمد ناصر الدين األلباني ،الناشر :دار الصديق للنشر والتوزيع الجبيل ،السعودية،

الطبعة :الثانية 1451ه5111-م.
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.51

.51

البغوي ،الحسين بن مسعود الفراء ،مصابيح السنة ،الناشر :دار المعرفة  -بيروت
 لبنان ،الطبعة األولى 1417ه1117-م.البيهقي ،أحمد بن الحسين بن علي ،السنن الكبرى ،تحقيق :محمد عبد القادر
عطا ،منشورات محمد علي بيضون ،الناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت لبنان،

الطبعة األولى 1541ه1151-م.
.55

التبريزي ،محمد بن عبد اهلل الخطيب العمري ،مشكاة المصابيح ،تحقيق :خيري
سعيد ،الناشر :المكتبة التوقيفية – القاهرة  -مصر.
الترمذي ،محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي ،الجامع الكبير

.55

المعروف بسنن الترمذي ،تحقيق :محمد ناصر الدين األلباني ،الناشر :مكتبة
المعارف للنشر والتوزيع ،الرياض ،الطبعة األولى.

.54

الدارقطني ،علي بن عمر ،سنن الدارقطني ،تحقيق :عبد اهلل هاشم اليمني المدني،

الناشر :دار المعرفة – بيروت – لبنان ،طبعة 1511ه1111-م.

الدارمي ،أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن بهرام السمرقندي ،سنن الدارمي :
.52

تحقيق :محمد عبد العزيز الخالدي ،الناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت – لبنان،

الطبعة األولى 1417ه1111-م.

الزيلعي ،جمال الدين بن أبي محمد عبد اهلل بن يوسف الزيلعي الحنفي ،نصب

.51

الراية في تخريج أحاديث الهداية ،تحقيق :أحمد شمس الدين ،الناشر :دار الكتب
العلمية ،بيروت ،لبنان ،الطبعة الثانية 1455ه5115-م.
النسائي ،أحمد بن شعيب بن علي ،سنن النسائي ،بشرح الحافظ جالل الدين

.57

السيوطي وحاشية اإلمام السندي ،تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،الناشر :دار البشائر
اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت  -لبنان ،ومكتب المطبوعات اإلسالمية
بحلب ،الطبعة الثالثة 1414ه1114-م.
الصنعاني ،عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني ،المصنف ،تحقيق :أيمن نصر

.51

الدين األزهري ،منشورات محمد علي بيضون ،الناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت
– لبنان ،الطبعة األولى 1451ه5111-م.
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.51

.51

الطحاوي ،أحمد بن محمد ،شرح مشكل اآلثار ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بيروت –
لبنان ،الطبعة األولى 1412ه1114-م.
العسقالني ،أحمد بن علي بن حجر العسقالني ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري،
تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :مكتبة الصفا  -ميدان األزهر – القاهرة،

الطبعة :األولى 1454ه5115-م.

العسقالني ،أحمد بن علي بن حجر العسقالني  ،تهذيب التهذيب ،تحقيق إبراهيم
.51

الزنبق  ،عادل مرشد  ،مؤسسة الرسالة بيروت لبنان الطبعة األولى 14555ه-
5111
العسقالني ،أحمد بن علي بن حجر العسقالني  ،هداية الرواة في تخريج أحاديث

.55

الهداية والمشكاة ،تخريج وتحقيق  :محمد ناصر الدين األلباني  ،515 /5الناشر:
دار ابن عفان  -القاهرة  -مصر  ،ودار ابن القيم ،الدمام ،السعودية ،الطبعة األولى
1455ه5111-م.
العسقالني ،أحمد بن علي بن حجر العسقالني ،تلخيص الحبير في تخريج أحاديث

.55

الرافعي الكبير ،الناشر :مكتبة نزار مصطفى الباز  -مكة المكرمة –الرياض ،الطبعة
األولى 1417ه1117-م.

.54

الفارسي ،عالء الدين علي بن بلبان ،اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان،
الناشر :مؤسسة الرسالة  -بيروت  -لبنان ،الطبعة األولى 1415ه1111-م.
القاري ،علي بن سلطان محمد ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،تحقيق:

.52

صدقي محمد جميل العطار ،الناشر :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  -بيروت –
لبنان ،الطبعة األولى 1415ه1115-م.
المباركفوري ،محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ،تحفة األحوذي بشرح

.51

جامع الترمذي ،تحقيق :صدقي محمد جميل العطار ،الناشر :دار الفكر للطباعة
والنشر والتوزيع ،طبعة 1412ه1112-م.

.57

مسلم ،مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ،صحيح مسلم ،الناشر :دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى 1454ه5115-م.
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.51

.51

.41

المنذري ،زكي الدين عبد العظيم المنذري مختصر سنن أبي داود ،تحقيق :أحمد
محمد شاكر ومحمد حامد الفقي ،الناشر :دار المعرفة  -بيروت  -لبنان.
النسائي ،أحمد بن شعيب بن علي ،سنن النسائي ،تحقيق :محمد ناصر الدين

األلباني ،الناشر :مكتبة المعارف للنشر والتوزيع – الرياض ،الطبعة األولى.

النووي ،اإلمام يحيى بن شرف النووي ،شرح صحيح مسلم ،الناشر :دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت – لبنان ،طبعة 1454ه5114 -م.
النيسابوري ،محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحاكم،

.41

المستدرك ،الناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت – لبنان ،الطبعة الثانية 1455ه-
5115م.

.45

.45
.44
.42
.41
.47

.41

.41

الهيتمي ،نور الدين علي بن سليمان ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،الناشر :دار
الكتب العلمية  -بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 1455ه5111-م.
اليحصبي ،أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي ،إكمال المعلم بفوائد مسلم،
الناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت – لبنان ،الطبعة األولى1457ه5111 -م.
ثالثا :اللغة العربية :
ابن منظور ،محمد بن مكرم بن على جمال الدين األنصاري ،لسان العرب ،الناشر:
دار صادر ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى  1451ه  5111 -م.
الجرجاني ،علي بن محمد  ،معجم التعريفات ،الناشر :دار الفضيلة.
الرازي ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الفخر ،مختار الصحاح ،الناشر :دار
الحديث – القاهرة – مصر ،الطبعة األولى 1451ه  5111 -م.
الفيومي ،أحمد بن علي ،المصباح المنير ،الناشر :المكتبة العصرية  -بيروت -
لبنان ،الطبعة األولى 1417ه1111-م.
القاموس العربي الوسيط األسيل ،مجمع اللغة العربية ،اعداد هيئة البحث والنشر
بالدار ،الناشر :دار الراتب الجامعية لبنان ،الطبعة األولى1451ه5111 -م .
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المتنبي ،أحمد بن الحسين الكوفي ،ديوان المتنبي ،تحقيق :دكتور /عبد المنعم
.21

خفاجي وسعيد جودة السحار ،عبد العزيز شرف ،الناشر :مكتبة مصر ،الطبعة

األولى رقم اإليداع .14

المناوي ،محمد عبد الرؤوف ،التوقيف على مهمات التعاريف ،معجم لغوي
.21

مصطلحي ،الناشر :دار الفكر المعاصر ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى 1411ه -

.25

رابعا :أصول وقواعد الفقه :

.25

.24

.22
.21
.27
.21

1111م.

ابن المنذر ،محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ،اإلجماع ،تحقيق :فؤاد عبد
المنعم أحمد.
ابن حزم ،علي بن أحمد األندلسي ،مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت

واإلعتقادات ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان ،الطبعة الثانية.

ابن عابدين ،محمد أمين ،العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر ،الناشر :دار إحياء
التراث العربي  -بيروت – لبنان.
ابن قيم الجوزية ،شمس الدين محمد بن أبي بكر ،اعالم الموقعين عن رب
العالمين ،دار الكتاب العربي -بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 1411ه1111-م.

ابن نجيم ،زين العابدين ابن إبراهيم ،األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة

النعمان ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت  -لبنان ،طبعة 1411ه1111-م.

إسماعيل ،محمد بكر ،القواعد الفقهية بين األصالة والتوجيه ،الناشر :دار المنار
للنشر والتوزيع  -مصر ،الطبعة األولى1417ه1117-م.
األشقر ،محمد سليمان ،الواضح في أصول الفقه ،الناشر :دار النفائس ،ودار

.21

.11

الدرر ،عمان ،األردن ،الطبعة الخامسة 1417هجري.

الباحسين ،يعقوب ،قاعدة العادة محكمة ،الناشر :مكتبة الرشد  -الرياض –
السعودية ،الطبعة األولى 1455ه5115-م.
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البغدادي ،عبد المؤمن بن كمال الدين عبد الحق الحنبلي ،قواعد األصول ومعاقد

.11

الفصول ،تحقيق :أحمد محمد شاكر ،الناشر :عالم الكتب – بيروت – لبنان ،الطبعة
األولى 1411ه1111-م.

.15

.15

.14

.12
.11
.17

.11

جاد ،سامح السيد ،العفو عن العقوبة في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي،

الناشر :مكتبة الخدمات الحديثة ،جدة ،السعودية ،الطبعة الثانية 1414ه1115-م.

حسين ،أحمد فراج ،أصول الفقه اإلسالمي ،الناشر :منشورات الحلبي الحقوقية،
الطبعة األولى 1454ه 5114-م.
داوري ،عبد القادر ،القواعد الكلية والضوابط في الفقه اإلسالمي ،دار ابن حزم –
بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 1451ه5111-م.
الزحيلي ،الدكتور وهبة الزحيلي ،أصول الفقه اإلسالمي ،الناشر :دار الفكر -
بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 1411ه1111-م .
زرواتي ،رابح ،أحكام االدعاء الجنائي ،دار ابن حزم – بيروت – لبنان ،الطبعة
األولى1451ه5111-م.
زيدان ،عبد الكريم ،الوجيز في أصول الفقه ،الناشر :مؤسسة الرسالة ناشرون -
سوريا ولبنان ،الطبعة األولى 1451ه 5111-م.
سانو ،قطب مصطفى ،معجم مصطلحات أصول الفقه ،الناشر :دار الفكر المعاصر
– بيروت  -لبنان ،دار الفكر -دمشق – سوريا ،طبعة  1451ه5111 -م.
السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن ،األشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية،

.11

الناشر :دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع – مصر ،الطبعة الثالثة 1457ه-
5111م.

.71

.71

الشاطبي ،أبو إسحاق ابراهيم اللخمي الغرناطي ،الموافقات في أصول األحكام،
الناشر :دار الفكر  -بيروت – لبنان ،الطبعة الثانية 1512ه1172-م.
طالب ،يوسف صالح الدين ،العفو عند األصوليين والفقهاء ،الناشر :دار النوادر -
بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 1451ه5111-م .
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.75

.75

.74

.72

.71

.77

عثمان ،محمود حامد ،القاموس القويم في اصطالحات األصوليين ،الناشر :دار
الحديث – القاهرة – مصر ،الطبعة األولى 1411ه1111-م.
الغزالي ،محمد بن محمد ،المستصفى من علم األصول ،الناشر :دار األرقم للطباعة
والنشر والتوزيع – بيروت  -لبنان.
كركار ،جمال ،أثر العرف في تعيين الفتوى ،الناشر :دار ابن حزم – بيروت –
لبنان ،الطبعة األولى 1451ه5111-م.
مراد ،يحيى ،اتحاف البرية بالتعريفات الفقهية واألصولية ،الناشر :دار الكتب
العلمية – بيروت  -لبنان ،الطبعة األولى 1454ه5114-م.
هالل ،هيثم ،معجم مصطلح األصول ،الناشر :دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع،
الطبعة األولى 1454ه5115-م.
ولي قوته ،عبد القادر بن محمد ،العرف حجيته وأثره في فقه المعامالت المالية،
الناشر :المكتبة المكية -المملكة العربية السعودية ،الطبعة األولى 1411ه-
1117م.

خامسا :الفقه اإلسالمي

.71

أ.

الفقه الحنفي :

ابن عابدين ،محمد بن عمر بن عبد العزيز ،رد المحتار على الدر المختار

.71

المعروف بحاشية ابن عابدين ،تحقيق محمد صبحي حالق وعامر حسين ،الناشر:
دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي  -بيروت – لبنان ،الطبعة األولى

1411ه1111-م.
.11

.11

ابن مودود ،عبد اهلل بن محمود الموصلي الحنفي ،اإلختيار لتعليل المختار ،تحقيق:
محمود أبو دقيقة ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت  -لبنان.
ابن نجيم ،زين الدين الحنفي ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،الناشر :دار المعرفة
للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت – لبنان ،الطبعة الثانية.
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أمين ،محمد عالء الدين ابن الشيخ محمد ،قرة عيون األخيار تكملة حاشية ابن

.15

عابدين .دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي  -بيروت – لبنان ،الطبعة
األولى 1411ه1111-م.

.15

الحسيني ،تقي الدين أبو بكر بن محمد الحصني الدمشقي ،كفاية األخيار في حل

غاية اإلختصار ،تحقيق :عبد اهلل بن إبراهيم األنصاري ،الناشر :الشئون الدينية بدولة
قطر الطبعة الثالثة.

.12

.11

حيدر ،علي حيدر ،درر الحكام شرح مجلة األحكام ،الناشر :دار الكتب العلمية –
بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 1415ه1111-م.
الدمشقي ،عبد الغني الغنيمي الميداني الدمشقي ،اللباب في شرح الكتاب ،تحقيق:
سائد بكداش ،الناشر :دار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع ،ودار السرج
 -المدينة المنورة ،الطبعة األولى 1541ه5111-م.

.17

.11

.11

.11

الزيلعي ،فخر الدين عثمان بن علي الحنفي ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،
الناشر :دار الكتاب اإلسالمي  -مصر ،الطبعة الثانية.
السرخسي ،محمد بن أحمد بن سهل شمس الدين ،المبسوط ،الناشر :دار المعرفة
للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت  -لبنان ،الطبعة الثالثة 1511ه1171-م.
السمرقندي ،عالء الدين ،تحفة الفقهاء ،الناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت –
لبنان ،الطبعة األولى 1412ه1114-م.
الشيباني ،محمد بن الحسن ،الحجة على أهل المدينة ،الناشر :عالم الكتب –
بيروت  -لبنان ،الطبعة الثالثة1415ه1115-م.
القدوري ،أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القدوري ،الموسوعة الفقهية المقارنة

.11

.15

التجريد ،تحقيق :محمد أحمد السراج ،علي جمعة محمد ،الناشر :دار السالم للنشر
والطباعة والتوزيع والترجمة – مصر ،الطبعة األولى 1454ه5114-م.

الكاساني ،عالء الدين بن مسعود ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الناشر :دار
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الكتب العلمية – بيروت – لبنان ،الطبعة الثانية 1411ه1111-م.

.15

المرغيناني ،برهان الدين علي بن أبي بكر ،الهداية شرح بداية المبتدي ،تحقيق:
طالل يوسف ،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت  -لبنان ،الطبعة األولى
1411ه1112-م.

.14

نظام ،الشيخ وعدد من علماء الهند ،الفتاوي الهندية في مذهب الحنفية ،تحقيق:

محمود مطرجي ،الناشر :دار الفكر  ،بيروت ،لبنان 1455-1451ه5111-م.
ب .الفقه المالكي:

.12
.11

.17

ابن الجالب ،عبد اهلل بن الحسين البصري ،التفريع ،تحقيق :حسين بن سالم
الدهماني ،الناشر :داغ دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األولى 1411ه1117-م.
ابن الجالب ،عبد اهلل بن الحسين البصري ،جامع األمهات ،تحقيق :األخضر
األخضري ،الناشر :اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع -دمشق ،طبعة 1451ه-
5111م.

.11

ابن جزي ،محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي ،القوانين الفقهية ،الناشر :دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت  -لبنان.
األندلسي ،يوسف بن عبد اهلل ابن عبد البر ،اإلستذكار الجامع لمذاهب فقهاء

.11

األمصار ،الناشر :مؤسسة النداء  -أبو ظبي  -اإلمارات العربية المتحدة ،الطبعة
الرابعة 1455ه5115-م.

.111

الباجي ،سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب ،المنتقى شرح موطأ مالك ،الناشر:
دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 1451ه1111-م.
بحوث المؤتمر المالكي :رئاسة القضاء الشرعي أبو ظبي اإلمارات 1411ه-

.111

.115

1111م.

ابن فرحون ،برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد ،تبصرة الحكام في أصول
األقضية ومناهج األحكام ،مراجعة :محمد عبد الرحمن الشاغول ،الناشر :المكتبة
214

األزهرية للتراث – مصر ،الطبعة األولى 5112م.
.115

التسولي ،علي بن عبد السالم المالكي ،البهجة في شرح التحفة ،الناشر :دار
الفكر– بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 1411ه1111-م.
التلمساني ،إبراهيم بن أبي زكريا يحيى ،اللمع في الفقه على مذهب اإلمام مالك،

.114

تحقيق :محمد شايب شريف ،الناشر :دار ابن حزم ،الطبعة األولى 1451ه-
5111م.

التنوخي ،سحنون بن سعيد ،المدونة الكبرى إلمام دار الهجرة اإلمام مالك بن انس

.112

األصبحي ،الناشر:

دار صادر – بيروت  -لبنان ،الطبعةاألولى 1452ه-

5112م.
.111

الدسوقي ،محمد عرفة ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،الناشر :مكتبة زهران
خلف األزهر ،دار إحياء الكتب العربية.
الزرقاني ،عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن محمد المصري ،شرح الزرقاني على

.117

مختصر سيدي خليل ،تحقيق :عبد السالم محمد أمين ،الناشر :دار الكتب العلمية –
بيروت -لبنان ،الطبعة األولى1455ه5115-م.

.111

.111

الصاوي ،أحمد بن محمد ،بلغة السالك ألقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك،
الناشر :مطبعة مصطفى حلبي وأوالده -مصر ،الطبعة األخيرة 1575ه1125-م.
العجلي ،عثمان بن حسين المالكي ،سراج السالك شرح أسهل المسالك ،الناشر:
دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع – بيروت – لبنان ،طبعة 1451ه511-م.
العدوي ،علي الصعيدي المالكي ،حاشية على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي

.111

.111

زيد القيرواني ،الناشر :مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده – مصر ،طبعة
1527ه1151-م.

عليش ،محمد بن أحمد بن محمد ،منح الجليل شرح على مختصر العالمة خليل،
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الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان ،الطبعة األولى1454ه5115-م.
القرطبي ،محمد بن أحمد بن رشد ،المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم
.115

المدونة من األحكام الشرعيات والتحصيالت المحكمات ،ألمهات مسائلها

المشكالت ،تحقيق :محمد حجي ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي داغ  -بيروت –
لبنان ،الطبعة األولى1411ه1111-م.

القرطبي ،محمد بن أحمد بن رشد ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،الناشر :دار
.115

إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ اإلسالمي – بيروت – لبنان ،الطبعة

األولى1411ه1111-م.

الكشناوي ،عبد الرحمن بن محمد بن حسن ،أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في
.114

فقه إمام األئمة مالك ،تحقيق :محمد عبد السالم شاهين ،الناشر :دار الكتب العلمية

– بيروت – لبنان ،الطبعة األولى1411ه1112-م.
.112

مالك ،مالك بن أنس األصبحي ،الموطأ ،تحقيق :عبد الرؤوف سعد ،الناشر :شركة
القدس للتجارة شارع جوهر  -القاهرة  -مصر.
المغربي ،محمد بن محمد بن عبد الرحمن ،مواهب الجليل لشرح مختصر خليل،

.111

.117
.111

تحقيق :زكريا عميرات ،الناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت –لبنان ،الطبعة األولى
1411ه1112-م.

النفراوي ،أحمد بن غنيم المالكي ،الفواكه الدواني ،الناشر :المكتبة الثقافية-
بيروت -لبنان.
ج .الفقه الشافعي:
الهيتمي ،شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الهيتمي ،تحفة

.111

.151

المحتاج بشرح المنهاج ،تحقيق :عبد اهلل محمود محمد عمر ،الناشر :دار الكتب

العلمية  -بيروت – لبنان ،الطبعة األولى1451ه5111-م.

ابن دقيق ،تقي الدين العيد ،إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ،الناشر :دار ابن
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حزم للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان الطبعة األولى 1455ه5115-م .
.151

.155

.155

اإلربلي ،محمد أمين الكردي الشافعي ،تنوير القلوب في معاملة عالم الغيوب،
الناشر :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت – لبنان1412 ،ه1112-م.
األصفهاني ،أحمد بن حسين ،مختصر أبي شجاع متن الغاية والتقريب ،الناشر:
دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع  -جدة – السعودية ،طبعة 1451ه5111-م.
األنصاري ،زكريا بن محمد األنصاري الشافعي ،شرح روض الطالب من أسنى

المطالب ،الناشر :المكتبة اإلسالمية لصاحبها الحاج رياض الشيخ.

قليوبي وعميرة  ،شهاب الدين أحمد بن بن سالمة القليوبي ،شهاب الدين أحمد بن
.154

البرلسي الملقب بعميرة ،قليوبي وعميرة على منهج الطالبين ،الناشر :مكتبة اإليمان

المنصورة ،أمام جامعة األزهر  -مصر .
.152

.151

الصديق ،أحمد بن محمد ،مسالك الداللة في شرح متن الرسالة ،الناشر :دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  -بيروت  -لبنان.
التاودي ،محمد بن عمر بن علي الجاوي ،نهاية الزين في إرشاد المبتدئين،
الناشر :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت – لبنان ،الطبعة األولى.
الخطيب ،محمد الشربيني ،اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،الناشر :دار الفكر

.157

للطباعة والنشر والتوزيع  -بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 1451ه1451-ه-
5111م.

.151

.151

الرملي ،محمد بن أحمد بن شهاب الدين ،غاية البيان شرح زبد بن رسالن،
الناشر :مؤسسة الكتب الثقافية  -بيروت  -لبنان ،الطبعة الرابعة.
الرملي ،محمد بن أحمد بن شهاب الدين ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،
الناشر :مطبعة مصطفى الحلبي وأوالده – مصر ،الطبعة األخيرة 1511ه-
1517م.

.151

الشافعي ،محمد بن إدريس الشافعي ،موسوعة اإلمام الشافعي األم ،الناشر :دار
قتيبة  -دمشق وبيروت ،الطبعة الثانية 1454ه5115-م.
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.151
.155

الشرقاوي ،عبداهلل بن حجازي ،حاشية خاتمة المحققين الشيخ الشرقاوي على شرح
التحرير زكريا األنصاري ،الناشر :دار إحياء الكتب العربية .

الشيرازي ،ابراهيم بن علي الفيروز أبادي ،المهذب في فقه اإلمام الشافعي ،الناشر:
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  -بيروت – لبنان ،طبعة 1411ه1111-م .
العمريطي ،شرف الدين يحيى بن نور الدين موسى ،نهاية التدريب في نظم غاية

.155

التقريب ،تحقيق :محمد حبنكة الميداني ،الناشر :دار البشائر اإلسالمية  -بيروت –
لبنان ،الطبعة األولى 1455ه5111-م.
الغزالي ،محمد بن محمد  ،الوجيز في فقه مذهب اإلمام الشافعي ،تحقيق :خالد

.154

العطار ،الناشر :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت – لبنان ،طبعة
1414ه1114-م.
الغمراوي ،محمد الزهري ،أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة المناسك ،الناشر:

.152

.151

.157

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  -بيروت – لبنان ،الطبعة األولى -1451

1455ه.

القنوجي ،صديق بن حسن البخاري ،الروضة الندية شرح الدرر البهية ،تحقيق:
عبد اهلل بن إبراهيم األنصاري ،طبع على نفقة الشئون الدينية بدولة قطر.
الكوهجي ،عبد اهلل بن الشيخ حسن الحسن ،زاد المحتاج بشرح المنهاج ،تحقيق:
عبد اهلل بن إبراهيم األنصاري ،طبع على نفقة الشئون الدينية بدولة قطر ،الطبعة

األولى.

المزني ،إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل الشافعي ،مختصر المزني لألم ،الناشر:
.151

.151
.141

دار الفكر للنشر والتوزيع – بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 1455ه5115-م.

المصري ،شهاب الدين أحمد بن النقيب ،عمدة السالك وعدة الناسك ،الناشر :دار
الكتب العلمية بيروت لبنان.
مصطفى الخن ،مصطفى البغا ،علي الشربجي ،الفقه المنهجي على مذهب اإلمام
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الشافعي ،الناشر :دار القلم  -دمشق الطبعة السادسة 1451ه5112-م.
.141

النووي ،يحيى بن شرف ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،الناشر :المكتب
اإلسالمي  -بيروت – دمشق ،الطبعة الثانية 1412ه1112-م.
د .الفقه الحنبلي:

.145
.145

.144

المقدسي ،بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم العدة شرح العمدة في فقه اإلمام
أحمد بن حنبل ،تحقيق وحيد قطب ،الناشر :المكتبة التوفيقية  -القاهرة  -مصر.

ابن النجار ،تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المصري ،منتهى اإلرادات،
تحقيق :عبد الغني عبد الخالق ،الطبعة الثانية 1411ه1111-م.
ابن قدامة ،موفق الدين محمد عبد اهلل بن أحمد المقدسي ،المغني مع الشرح

.142

الكبير ،تحقيق :محمد شرف الدين خطاب ،السيد محمد السيد ،سيد إبراهيم صادق،
الناشر :دار الحديث  -القاهرة – مصر ،طبعة 1452ه5114-م .

.141

.147

ابن قدامة ،موفق الدين محمد عبد اهلل بن أحمد المقدسي ،المغني ،الناشر :مكتبة
الرياض الحديثة  -الرياض.
ابن مفلح ،برهان الدين إبراهيم بن محمد ،المبدع في شرح المقنع ،الناشر :المكتب
اإلسالمي  -بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 1411ه1111-م.
ابن يوسف ،مرعي الحنبلي ،دليل الطالب لنيل المطالب على مذهب اإلمام المبجل

.141

أحمد بن حنبل ،تحقيق :عبد اهلل البارودي ،الناشر :مؤسسة الكتب الثقافية  -بيروت
– لبنان ،الطبعة األولى 1412ه1112-م.

.141

.121
.121

البعلي ،شمس الدين بن محمد بن أبي الفتح ،المطلع على أبواب المقنع ،الناشر:
المكتب اإلسالمي  -بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 1411ه1111-م.
البهوتي ،منصور بن يونس ،الروض المربع بشرح زاد المستقنع ،تحقيق :عدنان
درويش ،الناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت  -لبنان.
البهوتي ،منصور بن يونس ،كشاف القناع ،الناشر :مطبعة الحكومة السعودية -
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مكة المكرمة ،الطبعة االولى السنة 1514هجري.
.125

البهوتي ،منصور بن يونس ،شرح منتهى اإلرادات ،الناشر :دار الفكر مصححة
على نسخة خطية محفوظة بدار الكتب األزهرية.
الزركشي ،محمد بن عبد اهلل المصري ،شرح الزركشي على مختصر الخرقي،

.125

تحقيق :عبد المنعم خليل إبراهيم ،الناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت –لبنان،

الطبعة األولى 1455ه5115-م.

ضويان ،إبراهيم بن محمد بن سالم ،منار السبيل في شرح الدليل على مذهب

.124

اإلمام المبجل أحمد بن حنبل ،تحقيق :زهير الشاويش ،الناشر :المكتب اإلسالمي –
بيروت ،دمشق ،الطبعة السادسة 1414ه1114-م.

.122

العثيمين ،محمد بن صالح ،الجامع ألحكام فقه السنة ،تحقيق :صالح الدين محمود
السعيد ،الناشر :دار الغد الجديد – القاهرة ،المنصورة ،الطبعة األولى 1457ه-
5111م.

العثيمين ،محمد بن صالح ،الشرح الممتع على زاد المستقنع ،الناشر :دار المستقبل
.121

للطباعة والنشر والتوزيع ودار اإلمام مالك  -الجزائر ،الطبعة األولى 1451ه-
5112م.
الفراء ،القاضي محمد بن الحسين الفراء الحنبلي ،األحكام السلطانية ،تحقيق:

.127

محمد حامد الفقي ،الناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت – لبنان ،طبعة 1415ه-
1115م .
الكافي في فقه اإلمام المبجل أحمد بن حنبل :محمد بن قدامة المقدسي ،الناشر:

.121

.121

المكتب اإلسالمي  -بيروت – لبنان الطبعة الخامسة 1411ه1111-م.

الكلوذاني ،محفوظ بن أحمد بن الحسن ،الهداية في فروع الفقه الحنبلي ،تحقيق:
حسن محمد حسن إسماعيل ،الناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت – لبنان ،الطبعة
األولى1455ه5115-م.
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المرداوي ،عالء الدين بن الحسن سليمان ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف

.111

على مذهب اإلمام المبجل أحمد بن حنبل ،تحقيق :محمد حامد الفقي ،الناشر :دار
إحياء التراث العربي  -بيروت – لبنان ،الطبعة األولي1577ه1127-م.

.111

.115

سادسا :فقه عام وكتب حديثة :
ابن المرتضى ،أحمد بن يحيى ،البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار،
تحقيق :محمد محمد تامر ،الناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت – لبنان ،الطبعة

األولى 1455ه5111-م.
.115

.114

.112

.111

.117

ابن مبارك ،فيصل بن عبد العزيز ،المجموعة الجليلة ،طبع عى نفقة دار إحياء
التراث اإلسالمي بدولة قطر.
أبو زهرة ،محمد ،الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي ،الناشر :دار الفكر العربي
– القاهرة – مصر ،الطبعة األولى 5111م.
أبو فارس ،محمد عبد القادر ،الفقه الجنائي في الشرع اإلسالمي فقه العقوبات،
الناشر :دار الفرقان للنشر والتوزيع – إربد  -األردن ،الطبعة األولى5111م.
أبو مالك ،كمال بن السيد سالم ،صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب األئمة،
الناشر :المكتبة التوفيقية  -القاهرة  -مصر.
أبو هشهش ،أحمد محمود ،الصلح وتطبيقاته في األحوال الشحصية ،الناشر :دار
الثقافة للنشر والتوزيع – عمان – األردن ،الطبعة األولى 1415ه5111-م.
آل بسام ،عبد اهلل بن عبد الرحمن ،تيسير العالم شرح عمدة األحكام ،الناشر:

.111

.111
.171

جمعية إحياء التراث اإلسالمي -الكويت ،مطبعة اإلسراء بالقدس  -صور باهر.

آل فوزان ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل ،الملخص الفقهي ،تحقيق :حلمي بن محمد
الرشيدي ،الناشر :دار اإليمان–القاهرة ،الطبعة الثانية 1455ه5115-م.
البخاري ،صديق بن حسن ،فتح العالم بشرح بلوغ المرام ،الناشر :دار صادر –
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بيروت – لبنان.
.171

.175

.175

البدر ،عبد الرازق ،فقه األسماء الحسنى ،الناشر :مكتبة الملك فهد الوطنية -
المدينة المنورة – السعودية ،الطبعة الثانية 1451ه5111 -م.
بدوي ،عبد العظيم ،الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز ،الناشر :دار ابن رجب
للنشر والتوزيع ،الطبعة الثالثة 1451ه5111-م.
جاد ،سامح السيد ،العفو عن العقوبة في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي،
الناشر :مكتبة الخدمات الحديثة  -جدة – السعودية ،الطبعة الثانية 1414ه-
1115م.

.174

.171

.172

جرادات ،أحمد علي ،نظرية تنفيذ األحكام الجنائية في الفقه اإلسالمي ،الناشر :دار
الثقافة للنشر والتوزيع – عمان – األردن ،الطبعة األولى 1455ه5115-م.
الجزيري ،عبد الرحمن ،الفقه على المذاهب األربعة ،الناشر :دار الحديث  -القاهرة
 مصر.الحمادي ،القاضي حسن أحمد علي ،قضاء القصاص والحدود والدية ،الناشر:
المجمع الثقافي  -أبو ظبي  -اإلمارات العرية المتحدة ،الطبعة الثانية 1111م.
الزحيلي ،الدكتور وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته الشامل لألدلة الشرعية واآلراء

.171

المذهبية وأهم النظريات الفقهية ،الناشر :دار الفكر المعاصر – بيروت – لبنان،

الطبعة الرابعة 1411ه1111 -م.
.177

.171

الزحيلي ،الدكتور وهبة ،الوجيز في الفقه اإلسالمي ،الناشر :دار الفكر  -دمشق –
سورية ،الطبعة األولى 1451ه5112-م.
الزقزوق ،الدكتور محمود حمدي ،موسوعة التشريع اإلسالمي ،و ازرة األوقاف
والشئون الدينية  -مصر ،الطبعة الثانية 1451ه5111-م.
الشاذلي ،حسن علي ،الجريمة حقيقتها وأسسها العلمية دراسة مقارنة في الفقه

.171

اإلسالمي ومقابلة بالنظم الوضعية ،الناشر :دار الكتاب الجامعي ،اإلمارات العربية
المتحدة.
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الشوكاني ،محمد بن علي ،الدراري المضية شرح الروضة البهية ،الناشر :جمعية
.111

إحياء التراث اإلسالمي ،مؤسسة الريان -الكويت ،الطبعة الثالثة 1451ه5111-م.

الشوكاني ،محمد بن علي ،السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار ،تحقيق:
.111

.115

.115

.114

.112

محمد إبراهيم زايد ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان ،طبعة 1412ه-
1112م.

عامر ،عبد اللطيف محمد ،أحكام المرأة في القصاص والدية ،الناشر :مكتبة وهبة
 القاهرة – مصر ،الطبعة األولى 1415ه1115-م.عبد العزيز ،أمير ،الفقه الجنائي في اإلسالم ،الناشر :دار السالم للطباعة والنشر
والتوزيع والترجمة  -القاهرة  -مصر ،الطبعة الثالثة 1451ه5117-م.
العثيمين ،محمد بن صالح ،فتح ذي الجالل واإلكرام بشرح بلوغ المرام ،الناشر:
الرواد والمكتبة اإلسالمية لإلعداد والنشر ،الطبعة األولى 1457ه5111-م.
عودة ،عبد القادر ،التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ،الناشر:
مؤسسة الرسالة – بيروت – لبنان ،الطبعة الخامسة 1114م.
العيساوي ،نجم عبد اهلل إبراهيم ،الجناية على األطراف في الفقه اإلسالمي ،الناشر:

.111

دار البحوث للدراسات اإلسالمية والبحوث واحياء التراث -دبي  -اإلمارات العربية

.117

الفي  ،محمد عبد الهادي ،دية قتل الخطأ مقدارها وأصولها ، :اصدار ملتقى بيت الحكمة
والمعرفة فلسطين رفح 1855ه5004-م.

.111

.111
.111

المتحدة ،الطبعة األولى 1455ه5115-م.

محمد ،يسري السيد ،الموسوعة الكاملة ألعمال ابن القيم جامع الفقه ،الناشر :دار
الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع  -المنصورة  ،الطبعة األولى 1451ه5111-م.
الموسوعة الفقهية ،وزارة األوقاف والشئون الدينية الكويت ،الناشر :مطابع دار
الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع – مصر ،الطبعة األولى 1412ه1112-م.
سابعا :كتب السيرة :
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.115

.114

الخضري ،محمد ،نور اليقين في سيرة سيد المرسلين ،تحقيق :خالد بن محمد
عثمان ،الناشر :مكتبة الصفا – مصر ،الطبعة األولى 1455ه5115-م.
هارون ،عبد السالم ،تهذيب سيرة ابن هشام ،الناشر :مؤسسة الرسالة  -بيروت –
لبنان ،الطبعة الثالثة والعشرون 1411ه1112-م.
ثامنا :كتب العرف القبلي :

.112
.111

.117

.111

أبو جراد ،محمد حسين ،الجبارات تاريخ ووجود منذ أقدم العهود ،الناشر :قاعة
المكتبة المركزية – نابلس – فلسطين ،الطبعة األولى 5111م.
أبو حسان ،عبد حسين عبد الغفار ،فن اإلصالح بين الناس والقضاء بالديات
والقصاص ،الناشر :مكتبة ومطبعة دار المنارة – غزة  -فلسطين.

ثابت ،محمد سالم ،القضاء العشائري عند قبائل بئر السبع فلسطين ،الناشر:
مطبعة األمل التجارية  -غزة ،الطبعة الثانية 1415ه5111-م.
جرادات ،إدريس محمد صقر ،الصلح العشائري وحل النزاعات في فلسطين،

.111

الناشر :مركز الوئام لحل النزاعات  -بيت لحم ،ومركز السنابل للدراسات والتراث
الشعبي -الخليل  -فلسطين ،الطبعة األولى 5111م.

.511

.511

.313

.515
.514

حسونة ،خليل إبراهيم ،التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد ،الناشر :مكتبة
اليازجي  -غزة – فلسطين ،الطبعة األولى 5111م.
العارف ،عارف ،القضاء بين البدو ،الناشر :مطبعة بيت المقدس  -فلسطين،
الطبعة األولى 1155م.
العبادي ،أحمد عويدي ،القضاء عند البدو ،دار جرير للنشر والتوزيع  -عمان –
األردن ،الطبعة األولى 1457ه5111-م.
العبادي ،أحمد عويدي ،جرائم الجنايات الكبرى عند العشائر األردنية ،الناشر :الدار
العربية للتوزيع والنشر – عمان – األردن ،الطبعة األولى 1111م.
العبادي ،أحمد عويدي ،من القيم واآلداب البدوية ،الناشر :دائرة المطبوعات والنشر
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– عمان – األردن ،الطبعة األولى 1511ه1171-م.

.512

العبودي ،عباس ،شريعة حمورابي دراسة مقارنة مع التشريعات القديمة والحديثة،
الناشر :دار الثقافة للنشر والتوزيع  -عمان  -األردن ،الطبعة الثانية 1451ه-
5115م.

.511

.517

العملة ،محمد يوسف عمرو ،أنساب العشائر الفلسطينية ،الناشر :طبعة دائرة
المكتبات والوثائق الوطنية  -فلسطين.

العملة ،محمد يوسف عمرو ،عشيرة آل العملة " العمرو " ،عمان – األردن ،الطبعة
األولى 1411ه1111-م.
محمد أحمد جاد المولى بك ،علي محمد البجاوي ،محمد أبو الفضل إبراهيم ،أيام

.511

العرب في الجاهلية ،الناشر :المكتبة اإلسالمية ،لصاحبها الحاج رياض الشيخ -
القاهرة – مصر ،الطبعة األولى 1145م.

.511

.511
.511
.515

.515

محمد عبده محجوب ،محمد أحمد غنيم ،فاتن محمد شريف ،دراسات في المجتمع

البدوي ،الناشر :دار المعرفة الجامعية  -مصر ،طبعة 1117م.

الوحيدي ،درعان برجس ،التراث البدوي أصالة وتاريخ ،الناشر :منشورات المركز
القومي للدراسات والتوثيق  -غزة – فلسطين ،الطبعة االولى 5112م.
تاسعا :بحوث ورسائل جامعية
أبو حشيش ،صالح عودة أحمد ،أحكام التقادم في الشريعة اإلسالمية ،دراسة

مقارنة ،رسالة ماجيستير في الجامعة األردنية1415 ،ه1115-م.

الشاعر ،خالد خليل علي ،القواعد المنظمة النقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم،
بحث تخرج بكالوريوس الشريعة والقانون،الجامعة اإلسالمية غزة 1451ه5111-م.
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