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  أثر احللل يف رفع ما حتدثه اجلناية من خلل
 )(* ))مقارنةدراسة ((

   حييى حسني أمحد. د                                                                 
          مدرس يف قسم الشريعة                                                                     

                                  جامعة املوصل / العلوم اإلسالميةكلية                                                                 
  املستخلص

إن أصالة الفقھ اإلسالمي المستنبط من الوحي الرباني والسنة النبویة المطھرة كان 
ھو الدافع للكتابة في ھكذا موضوع ، وجزئیة العوض المالي ، لولي القتیل تھدئة 

ًفاء لغلیل أولیاء القتیل ، ونظرا لجدة الفقھ اإلسالمي رأیت من ثائرة المصاب ، ش ً
) الحلل(ًالمناسب النظر في ھذه الجزئیة التي تعد أصال من أصول الدیات أال وھي 

في بیان معناھا ما یجب منھا ، وھل تجزيء في الحقوق التي تؤخذ ألھل المصاب 
  .ا جملة من التوصیات فجاء البحث على مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة ضمنتھ. 
  

Abstract 

 The importance of this research comes from being a 
serious attempt ti study the effect of reparation in warding off 
what the felony causes of disturbance as tranquilization for the 
victim’s family and faring away their hurt from the crimihal 
from here , the research tackles the effect of reparation , 
wergild , and the felony to receipt the concept of partiality and 
its aim . For, this paper deals with each of them with definition 
clarification , and analysis according to the Islamic 
Jurisprudence Islamic Sharia Holy Quraan and Prophotic 
Sunna , in addition to the views of juris prudists and scientists 
of religion in this matter .  
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 This study also clarifies the subject from the points of 
view of the juris prudistic doctrines : Al-haneefia , Al-malikia , 
Al-shafia, and Al-hambalia , Finally it presents the results that 
research have reached .  
 Then , it becomes necessary to present this partiality 
which is considered one of the orighs of religion , that 
reparation’s , to our recent society because of its importance in 
the present state of the society and the its change which leads 
to the appearance of other views that accompany the 
appearance of new type of crimes that this society suffers .       

  
  

   املقدمة
 هللا رسول على والسالم والصالة واألرض واتالسما فاطر  الحمد

   : أجمعین وصحبھ آلھ وعلى
 أو قتل من الناس بین یقع بما متعلقة ًأحكاما الحكیم الشارع وضع لقد

   . القتیل أولیاء لغلیل وشفاء المصاب تھدئة في إصابات
 على القتیل لولي تجب وتنظیمات ًأحكاما الكریم ونبیھ تعالى هللا شرع

 الفقھ في جنائیة عقوبة ھي إنما تشریعھا من والحكمة الدیة طبیعة الن لجانيا أولیاء
 الجرم عن یسأل فال غیره إلى تتعدى وال وأولیائھ الجاني على تفرض اإلسالمي

)  (الشافعي اإلمام عبارة تشیر كما العمد غیر القتل حالة في وأولیائھ الجاني غیر
   : اآلتیة

 " أخرى وزر وازرة تزر وال وجل عز هللا قول في" اعلم وهللا " سمعت والذي[ 
 یقتل لم ًحدا كان أو قتل فان ، مالھ دون بدنھ في وذلك ، غیره بذنب أحد یؤخذ أال
 أنفسھم أعمال على العباد جزاى هللا الن وجل عز هللا وبین بذنبھ یحد ولم ، غیره بھ

  ( هللا رسول خص حیث اال مال في حد على أحد یجني أال ھمأموال وكذلك علیھا
   )١( ] عاتقھ على اآلدمیین على الحرب من الخطأ جنایة بأن) 

                          

هــ ١٣١٧) هــ٤٥٨ت(روایـة البیهقـي بـن الحـسین ، ) هــ٢٠٤ت(أحكام القران لإلمام الشافعي   )١(
 .، بیروت 
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 : أجناس ثالثة منھ وتقضي الدیة منھ تجب الذي )  ( فةحنی أبو وقال  
 النفس في : "والسالم الصالة علیھ بقولھ – حنیفة أبو واحتج والفضة والذھب اإلبل

   .)١( "اإلبل من مائة المؤمنة
   . والحلل والغنم والفضة والذھب ، اإلبل أجناس ستة : الصاحبین وعند

 األجناس ھذه في بالدیة قضى إذ )  ( الخطاب بن عمر سیدنا بقضاء واحتجا
   .)٢( )  ( الصحابة من بمحضر

 مائة اإلبل أھل على الدیة جعل انھ )  ( الخطاب بن عمر عن بلغنا : قیل فقد
 ألفي الشاة أھل وعلى دینار ألف الذھب أھل وعلى آالف عشرة الورق أھل وعلى

   .)٣( حلة مائتي الحلل أھل وعلى رةبق مائتي البقر أھل وعلى شاة
 ھذا من المطلب حدود في تعریفھا في ذلك سنجد كما لثوبین اسم والحلة  

 فجاء . التوفیق ھومن ھذه المسألة أصل في بالحلة یتعلق ما أھم فیھ نبین الذي البحث
  .التوصیات من جملة ضمنتھا وخاتمة مباحث وثالثة مقدمة على البحث

  
   المقدمة

   والجنابة والحلل باألثر التعریف
   مطالب أربعة وفیھ

   .واصطالحا لغة األثر تعریف : األول المطلب
   . واصطالحا لغة الحلة تعریف : الثاني المطلب
   . واصطالحا لغة الدیة تعریف : الثالث المطلب
   . واصطالحا لغة الجنابة تعریف : الرابع المطلب
   . مطالب ثالثة وفیھ اآلیة في ووقعھا الحلل أثر :  األول المبحث

                          

ار الدولیــة الریــاض الناشــر بیــت األفكــ)  هـــ٢٧٥ت( ســلیمان بــن األشــعث : أخرجــه أبــو داود   )١(
 ٤٤٢م ، كتاب اللباس والزینة ، باب مـا جـاء فـي لـبس الحریـر ، ١٩٩٩-هـ١٤٢٠السعودیة 

 ) .٤٠٤٠(رقم الحدیث / 

أخرجـه أبــو داود ، مــن طریــق عمــر بــن شــعیب عــن أبیــه عــن جــده ، وهــو مــن طریــق هــارون   )٢(
ــلیمان راشـــد ثـــم ســـاق الحـــدیث  بـــن زیـــد بـــن أبـــي الزرقـــاء قولـــه حـــدثنا محمـــد بـــن راشـــد عـــن سـ

 ) .٤٥٤١(، ٤٩٧بن زید فیه مقال ، هو حدیث حسن ، وهارون 

سیأتي تخریجه في بحث اثر الحلل ووضـعها فـي الدیـة ، المطلـب األول مـشروعیة دفـع الدیـة   )٣(
 .من الحلل 
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 بن عمر عن األثر ( ذلك دلیل الحلل من الدیة دفع مشروعیة : األول المطلب
   ) .عنھ هللا رضي الخطاب
   )) . حلة ٢٠٠ وھي (( للالح من كانت إذا الدیة مقدار : الثاني المطلب
   . الحلل من الدیة دفع إلى یصار متى : الثالث المطلب
   :مطالب خمسة وفیھ الحلل من الدیة دفع جواز في الفقھاء أقوال : الثاني المبحث
   . الحنفیة : األول المطلب
   .المالكیة : الثاني المطلب
   . الشافعیة : الثالث المطلب
   .المقابلة : الرابع المطلب
   . منھا الراجح وبیان ومناقشتھا األقوال ھذه أھمیة : الخامس المطلب
   .البحث إلیھا توصل التي النتائج أھم : الخاتمة

  
  املقدمة

  واجلنابة واحللل باألثر التعريف
  التمهید

 ھو يالذ )  ( الخطاب بن عمر المؤمنین أمیر حدیث ھو المسألة أصل
 مصنفات ثنایا بین منبثقة الفقھیة الجزیئھ ھذه وجاءت المقصد ھذا في بحثنا محل

   . الشھیرة الحدیث  ودواوین الفقھیة الكتب
   " : هللا رحمھ " البخاري قال

 عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك أخبرنا قال یوسف بن هللا عبد حدثنا" 
 لو – هللا رسول یا فقال المسجد باب عند سیراء حلة رأى – الخطاب بن عمر أن –

 إنما ) "  ( هللا رسول فقال – علیك أقدموا إذ الجمعة یوم فلبستھا ھذه اشتریت
 حلل منھا )  ( هللا رسول جاءت ثم " . اآلخرة في لھ خالق ال من ھذه یلبس
 وقد كسوتنیھا هللا رسول یا عمر فقال حلة منھا )  ( الخطاب بن عمر طىفأع
َأكُسكھا لم أني ) "  ( هللا رسول قال ؟ قلت ما عطارد حلة في قلت  " لتلبسھا ْ

   . )١( " مشركا بمكة أخا الخطاب بن عمر فكساھا
                          

ــاري   )١( ــه البخــ ــاري : أخرجــ ــد اهللا البخــ ـــو عبــ ـــر أبـ ـــن جعفـ ـــماعیل بـ ـــن إسـ ــد بـ ـــ٢٥٦ت " محمــ ، " هــ
ـــق د ــ ــا ، ط . تحقیـ ــ ــب البغــ ــ ــــصطفى دیــ ــروت ، ١٩٨٧-١٤٠٧) ٢(مــ ــ ـــر ، بیــ ــ ـــن كثیـ ــ  ، دار ابـ

ــي " ٨٨٦ "١/٣٠٢ ـــه فــ ــذهب ، وأطرافـ ــر والــ ـــبس الحریــ ــن لـ ــي عــ ـــاب النهــ ــة ، بـ ، كتــــاب الجمعــ
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  ومعانیھ الحدیث ألفاظ

   اللغة أھل قال : النووي إلماما قال
   )١(ً ورداءا ًأزارا غالبا وتكو ثوبین إال تكون ال الحلة

 ألنھا  " سیراء حلة " وقولھ السیور من مأخوذة الحلة : الفتح في حجر ابن قال
   . الحریر من كانت وقد خطوط ذات ھي أي التشبیھ وجھ ھذا السیور من مأخوذة

 التحریم دلیل الحلة ھذه في عمر ابن حدیث وفي : النووي اإلمام ویقول  
 إلى المسلم إھداء وجواز ثمنھ وإباحة ھدیتھ وإباحة للنساء وإباحتھ الرجال على

  . )٢( وغیره ثوبا المشرك
 وأما عنھم نائبا قومھ من ًمرسال كان من ھو أو القادم وافد جمع " للوفد " قولھ أما

 في تباع كانت التي الحلة صاحب التمیمي حاجب ابن ھو) " عطارد " (قولھ
   . للبیع السوق في یعرفھا كان أي السوق

   " .ًمشركا مكة أھل من أمھ من لھً أخا عمرا فكساھا " قولھ وأما  
 غیر وقیل أمھ من الخطاب بن لعمر أخا وكان حكیم بن عثمان أمھ : حجر ابن قال
   . )٣( إسالمھ في ُأختلف وقد ذلك

 الكفار األقارب صلة في الجواز دلیل كلھ ھذا وفي : النووي اإلمام قال  
 ال ألنھا الحریر ثیاب إھداء جواز وفیھ ، الكفار إلى دیةالھ وجواز إلیھم واإلحسان

 الحریر لبس لھم یجوز الكفار أن على دلیال فیھ أن متوھم یتوھم وقد للبسھم تتعین
   . لبسھا في لھ اإلذن فیھ ولیس كافر إلى الھدیة فیھ إنما الحدیث ألن باطل وھم وھذا

                                                               

ــه ) ٦٠٨١ ، ٥٩٨١، ٥٨٤١، ٣٠٥٤ ، ٢٦١٩ ، ٢٦١٢ ، ٢١٠٤ ، ٩٤٨( ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ؛ وأخرجـ
، ) ١(، حققــه الـــشیخ عرفـــان حـــسونه ط "  هــــ٢٦٣ت " مـــسلم بـــن الحجــاج القـــشیري : مــسلم 
مـــن  " ٢٠٦٨ " ١٧٢ – ٧/١٧١م ، دار احیـــاء التـــراث العربــي ، بیـــروت ، ١٩٩-هـــ١٤٢٠

 .طریق یحیى بن یحیى قال قرأت على مالك ثم ساق الحدیث 

 – ١٧٢ – ٧/١٧١، " هـــ ٦٧٦ت" یحیــى بــن شــرف النــووي : صــحیح مــسلم بــشرح النــووي   )١(
١٧٣.  

 .المصدر السابق   )٢(

 هــــ، ٨٥٢احمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العـــسقالني ، ت : فـــتح البـــاري بـــشرح صـــحیح البخـــاري   )٣(
٤٧٦-٢/٤٧٥. 
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 وال عنھم هللا رضي – وأسامة وعلي عمر إلى ذلك )  ( النبي بعث وقد  
 اللبس بغیر بھا لینتفع أعطاه إنما بأنھ )  ( صرح بل لھم لبسھا إباحة منھ یلزم

 بفروع مخاطبون الكفار أن واألكثرون المحققون علیھ دل الذي الصحیح والمذھب
   .)١( أعلم وجل عز وهللا المسلمین على یحرم كما الحریر علیھم فیحرم الشرع

   
  األول املطلب
  احللة تعريف

   . حلل والجمع حلة مفرده الثوبین اسم بالضم الحلة : لغة الحلة
 وسمیا )٢( ورداء أزار ثوبان : ًضاأی وقیل ًرقیقا أو ًغلیظا الجدید الجید الثوب وقیل
 الثوبان كان إذا بھذا تھاتسمی أصل وقیل اآلخر على یحل منھما واحد كل ألن بذلك

   .)٣( االسم علیھا استمر لھذا حلة لھا فقیل كلیھما حل فما جدیدان
 أن إال حلة تسمى وال الیمن برود وھي الحلل واحدة الحلة : اصطالحا  

   .)٤( واحد جنس من ثوبین تكون
 وددا أبي روایة وفي إیاھا البسھ الحلة وحللھ وحالل ُحلل والجمع : العیني وقال

 وقولھ للحلة صفة ألنھ مرفوع برد جمع قولھ قطري یمانیة برود حمراء حلة وعلیھ

                          

  .١٧٣ – ١٧٢ – ٧/١٧١صحیح مسلم بشرح النووي ،   )١(

نــسخة مــصححة ، أمــین محمــد عبــد الوهــاب ومحمــد " هـــ٧١١"لــسان العــرب ، ابــن منظــور ،   )٢(
ـــدي ، ط  ـــصادق ألعبیــ ــروت ) ٣(الــ ــ ــي ، بیـ ـــراث العربـــ ــاء التــ ــر دار أحیـــ ــان ، –، الناشـــ ــ  / ٣ لبنـ

 . ، مادة لحم ٢٧٠

، الناشــر المكتبــة العلمیــة بــدون تــاریخ طبــع وتــاریخ " هـــ٧٧٠ت " الــصباح المنیــر ، للفیــولي ،   )٣(
 ، مــادة حلــل ، المعجــم الوســیط ، قــام بإخراجــه ١٤٨ – ١٤٧ / ١ لبنــان ، –نــشر ، بیــروت 

م مصطفى ، احمد حسن الزیـات، حامـد عبـد القـادر ، حمـد علـي النجـار ، مجمـع اللغـة إبراهی
 .، مادة حكم ١/١٩٤ ، ١٩٨٩ تركیا ، –العربیة ، دار الدعوة ، استانبول 

ــب ال  )٤( ــ ـــي غریـ ــة فــ ــ ــد النهایـ ــ ـــن محمـ ــارك بــ ــ ـــسعادات المبـ ــ ــي ال ــ ــدین أبـ ــ ــد الـ ــ ــر ، مجـ ــ ــدیث واألثـ ــ " حـ
، الناشــر دار  ) ٢( حققــه محمــد طــاهر الــزواوي ، ومحمــد ومحمــد الطفــاحي ، ط " هـــ٦٠٦ت

 . مادة حلل ١/٤١٥ لبنان ، –الكتب العلمیة ، بیروت 
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 حتى حلة تكون ال : التین ابن وقال ، )١( الیمن إلى منسوبة أي للبرود صفة یمانیة
   . طیھا عن لحلھا بذلك سمیت جدیدة تكون

  
  الثاني املطلب

   األثر
 وھي المأثرة ومنھ المنقول أي والمأثور الحدیث ومنھ بفتحتین األثر  :لغة األثر

 األثر لمث واإلثارة ، أثار والجمع بقیتھا الدار َوأثر بھا ویتحدث تنتقل ألنھا المكرمة
)٢( .   

 والثاني الشيء من الحاصل وھو النتیجة بمعنى : األول ٍمعان ثالثة لھ  :ًاصطالحا
 الموقوف الحدیث المحدثین عند واألثر ، الخبر بمعنى والثالث ، العالمة بمعنى

 الحدیث على قونیطل البعض أو كذا اآلثار في جاء : یقولون كما والمقطوع
 كالم في یستعملونھ أنھم الفقھاء من االصطالح علماء یقول وكذلك أیضا المرفوع

 بالحكم المسمى وھو الشيء على یترتب ما بمعنى . األثر یطلقون وكذلك السلف
   . )٣( الفقھاء عند

  
  لثالثا املطلب

   الدية
 ھو الذي المال ولیھ أعطى إذا ، )٤( ًدیة یدیھ القتیل القاتل ودى مصدر  :لغة الدیة
   . دیات جمعھا تیلالق حق بالكسر والدیھ دونھا أو النفس عن بدل

 علیھ الجنایة بسبب علیھ المجني إلى أداؤه )١( الواجب المال ھي  :اصطالحا الدیة
   . دونھا فیما أو نفس في

                          

للــشیخ بــدر الـدین أبــي محمـد محمــود بـن احمــد العینــي  : عمـدة القــارئ شـرح صــحیح البخـاري   )١(
  .  ١٧٩ – ١٧٨ / ٣٢الناشر ، دار الفكر للطباعة والنشر ، " ٨٥٥ت 

 " .أثم "  ، ٤ / ١: المصباح المنیر   )٢(

 . ، باب الهمزة والیاء ٢٧ – ٢٦ / ١: النهایة في غیر الحدیث واألثر  ) ٣(

ــيء ، ط   )٤( ــه خلیـــل شـ ــیط ، للفیروزآبـــادي ، حققـ ــاموس المحـ ــة ،  ) ١(القـ ــر ، دار المعرفـ ، الناشـ
 . ، مادة ودي ١١ ، ص١٣٨٩م، ٢٠٠/هـ١٤٢٦
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 لفتعق تجمع اإلبل من وأخذت توجبت أنھا : أحدھما لوجھین " الفعل " كلك وتسمى
 : ( النفس دون ما على الجنایة في الدیة علىً غالبا ویطلق ، الدم ولي إلى تساق ثم

 النفس بدل على " األرش " یطلق وربما ، المعنى بھذا الدیة من أخص فھو األرش
   . الدیة بمعنى فیكون

  
  الرابع املطلب

   اجلناية
   .)٢( والجرم الذنب وھي جنایات جمعھا  :الجنایة

   . ًشرا أوً خیرا افترق أي یجني جني ومصدرھا  :لغة
 في لكنھا مال أو نفس على عدوان فعل كل بأنھا الجنایة تعرف  :ًاصطالحا الجنایة
 الجنایات وأما ، األبدان على التعدي فیھ یحصل بما مخصوصة الفقھاء عرف
   .)٣(ً وإتالفا وخیانة وسرقةً ونھباً غصبا فتسمى

   
   األول املبحث

  الدية يف ودفعها احللل اثر
 كما والحلل والورق والذھب والغنم والبقر اإلبل أنواع ستة األصول إن

 أھل وعلى اإلبل من مائة المؤمنة النفس في وان (( حزم بن عمر كتاب في روى
   .)٤( )) دینار ألف الذھب
 غلت قد اإلبل إن : فقالً خطیبا قام عمر أن جده عن أبیھ عن شعیب بن عمرو وعن

 أھل وعلى ألفا عشر ياثن الورق أھل وعلى دینار ألف الذھب أھل على فقوم قال
   .)١( حلة مائتي الحلل أھل وعلى شاة ألفي الشاة أھل وعلى بقرة مائتي البقر

                                                               

  .٢١٧/ ١٠ شرح السنة النبویة ، ٣١٤ / ٦للخطابي ، : معالم السنن  ) ١(

 .للجرجاني ، مادة جنى : التعریفات   )٢(

 . مادة جنى ٣٩٣ / ٢: لسان العرب   )٣(

ــسائي أخرجـــه ال  )٤( ــسائي : نـ ــعیب بـــن علـــي النـ ــن شـ الناشـــر دار األفكـــار )  هــــ٣٠٣ت ( احمـــد بـ
 ) .٤٨٥٣( ، رقم الحدیث ٥٠٠م ، ص١٩٩٩-هـ١٤٢٠الدولیة ، الریاض ، 
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   .  ًإجماعا فكان الصحابة بمحضر كان وھذا
 من مثقال ألف وھي )  ( عمر حدیث في جاء ما على األنواع ھذه من وقدرھا
 منھا عشرة كل التي اإلسالم دراھم من درھم ألف عشر اثنا أو الخالص الذھب
 البقر ففي الزكاة في تجب بما مقدرة شاة ألفا أو بقرة ومائتا مثاقیل سبعة وزن

 أجذعھ والنصف ثنایا النصف یجب الغنم وفي )٢( اتبعھ والنصف مسنات النصف
 حلة كل الیمن حلل من المتعارف الحلل في ویجب )٤( الضأن من كانت إذا )٣(

 الروایة على درھم ألف عشر أثني قیمتھ تبلغ منھا نوع كل یكون أن ویجب بردان
 ستة شاة كل وقیمة درھما ستین حلة أو بقرة كل فیكون اإلبل قیمة فیھا ُتعد التي

   . )٥( دراھم
   لھا التعریف عند الثوبین اسم ھي الحلة أن بنا مر

 ىوعل اإلبل من مائة اإلبل أھل عن الدیة في فرض )  ( النبي عن جابر روى
   . )٦( حلة مائتي الحلل أھل وعلى شاة ألفي الشاة أھل وعلى بقرة مائتي البقر أھل

   . أجناس ستة بأنھا وقالوا والصاحبین األصناف بھذا وأحتج
   ) والسالم الصالة علیھ ( بقولھ حنیفة أبو أحتج حین في
   ) اإلبل من مائة المؤمنة النفس في( 

 فظاھره إلیھا اإلشارة على اإلبل في الواجب والسالم الصالة علیھ جعل وقال
 ثبت األخیرین الصنفین من الواجب أن إال ، التعیین على منھا الوجوب یقتضي

 في أن ورأینا الدلیل فعلیھ األخر األصناف بان الوجوب ادعى فمن آخر بدلیل
 أبو أخرجھ الذي شعیب بن عمرو حدیث من رویناھا التي  )(  عمر سیدنا قضیة

                                                               

حــدیث حــسن وهــو مــن طریــق هــارون بــن زیــد بــن أبــي " ٤٥٤١ "٤٩٧أخرجـه أبــو داود ، ص  )١(
الزرقــاء حــدثنا محمــد بــن راشــد عــن ســلیمان بــن راشــد ثــم ســاق الحــدیث وهــارون أبــي زیــد فیــه 

 .مقال 

 .اتبعه جمع تبیع وهي من البقرة هو الذي جاوز الحول والتبعیة االثنى منه   )٢(

 الجـذع مـن" الهدایـة " أجذعه جمـع جذعـه والجـذع مـن الغـنم مـا أتـى علیـه أكثـر الحـول وفـي   )٣(
 .الفئات ما تحت ستة أشهر في مذهب الفقهاء 

 " .  هي أثاث الغنم " هي ذوات الصوف من الغنم قال النسقي   )٤(

 .  معجم المصطلحات الفقهیة )٥(

) هـــ١٥٠ت ) (( سـبق تخریجــه فــي مبحــث اثــر دفــع الدیــة مــن الحلــل ، لإلمــام أبــي حنیفــة   )٦(
. 
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 الدیوان إلى نقلھا فلما العواقل على الدیات كانت حین بذلك قضى إنما فقلنا . داود
   . الثالثة األجناس من بھا قضى

 بقولھ وصاحبیھ حنیفة أبي نظر وجھة بین مقربا المبسوط في السرخسي اإلمام قال
 األداء فكان أموالھم كانت ألنھا االبتداء في والحل والغنم البقر من عمر اخذ إنما" 

 على منھ كان ذلك أن الراوي فظن علیھم التیسیر بطریق وأخذھا علیھم أیسر منھا
 جعل واإلعطاءات الدواوین صارت فلما األصناف ھذه في للدیة التقدیر بیان وجھ

   . منھا بالدیة فقضى واإلبل والدنانیر الدراھم أموالھم
 والعبید الدور بمنزلة فھي ًأصال المتلفات قیمة في والغنم للبقر مدخل  ثم  

 رسول عن فیھ اشتھرت اآلثار أن إال اإلبل تدخل أال ینبغي كان وھكذا والجواري
   .خاصة اإلبل في بذلك القیاس فتركنا  )(  هللا

 قال فانھ كقولھما حنیفة أبي قول أن على یدل ما المعاقل كتاب في ذكر وقد  
 على أو بقرة مائتي من أكثر أو شاة ألفي من أكثر على الدیة من الولي صالح لو

 الدیة في األصناف ھذه أن على دلیل فلھذا الصلح یجوز ال حلة مائتي من أكثر
   .)١( عندھما ھي كما عنده مقدرة أصول

 دینار كل قیمة وكانت ، دینار ألف الدنانیر من أنھا خالف ال وألنھ : أیضا وقال
 في قطع فانھ السرقة حدیث في بیانھً درھما عشر أثني  )(  هللا رسول عھد على
 دراھم ثالثة تكون وإنما دینار ربع في القطع : قال ما بعد دراھم ثالثة قیمتھ مجن
   . درھما عشر اثني دینار كل قیمة كانت إذا دینار ربع

 أو ثیاب من والفضة ذھبال لغیر المالكیة عند للدیة مدخل ال : المالكیة أما
 عصر في تمھدت قد ألنھا ، وغیرھما ومحمد یوسف ألبي خالفا بقر أو طعام

   . ھذا على الصحابة
 ثالثة من إال تكون وال حلل وال غنم وال بقر منھا یؤخذ ال : الموازیة في مالك قال

   " .ورق أو ذھب أو إبل " أشیاء
 الذھب وان القعار فأشبھ العروض نم نوع الحلل أن . ذلك في قیلت التي والحكمة
 تختلف الواشي وسائر نقلھا في مشقة ال واإلبل قیمتھ وتتساوى حملھ یخف والورق

   . أموالھم أفضل بلد كل أھل ألزم وإنما ثقلھا ویشق قیمتھا
ً وورقا ًذھبا الصحابة من بمحضر الدیة قوم الخطاب بن عمر أن : المالكیة وحجة
 إال إبل بھ قط یكن لمً بلدا فان یكون أن ینبغي وال ، مخالف وال اآلفاق إلى بھ وكتب

                          

  .٢٦/٧٩هـ ، ج١٣٢للسرخسي ویحتوي على أكثر ظاهر الروایة ، طبعه سنة : المبسوط   )١(
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 بلد كل في ویُعدھا نصیبھا فقدرت ذلك الصحابة فقالت . فیھ تقویمھا إلى سبیل
   .)١( منھا بلد تخلو ال إذ والفضة بالذھب

  
  األول املطلب

   ذلك دليل احللل من الدية دفع مشروعية
   ) ( اخلطاب بن عمر سيدنا عن األثر

 حق في النازل الضرر عن تعویضي حق الدیة أن بنا مر ما خالل من تبین  
 وھي المطھرة النبویة السنة حددتھا مخصوصة أنواع في تجب وأنھا اآلدمي

   . والحلل والفضة والذھب والغنم والبقر اإلبل الستة ألصولا
  
  
  

   )٢( داود أبو قال
 إن : فقال ًخطیبا قام عمر أن جده عن أبیھ عن شعیب بن عمرو عن"   

 عشر اثني الورق أھل وعلى دینار ألف الذھب أھل على فقوم قال غلت قد اإلبل
 مائتي الحلل أھل وعلى شاة ألفي الشاة أھل وعلى بقرة مائتي البقر أھل وعلى ألفا
   " .حلة
 كانت الحلة أن بنا ومر ، الدیة في الحلة إعطاء مشروعیة على دلیل األثر فھذا

 ھذا كان بقولھ زاد ثم والمصطلح غةالل علماء ذلك بین كما وازار رداء ثوبین
   . ًإجماعا فكانت الصحابة من بمحضر

  
                          

ــن العربـــي المـــالكي : أحكـــام القـــران   )١( ــ ، ١٣٣١، طبعـــه ســـنة ) ٥٤٣ت(للقاضـــي أبـــو بكـــر بـ هــ
١/٤٧٥. 

الحـدیث فیـه لمـا سـاقه عمـرو بـین شـعیب قـال كانـت قیمـة الدیـة علـى عهـد / أخرجه أبو داود   )٢(
لكتــاب یومئــذ النــصف مــن ثمانمائــة دینــار أو ثمانیــة أالف درهــم ودیـة أهــل ا)  ( رسـول اهللا 

دـیة المــسلمین ، قــال فكـان ذلــك كــذلك إلــى أن اسـتخلف عمــر رحمــه اهللا فقـام خطیبــا فقــال ثــم 
ساق الحدیث ثـم قـال عمـرو بـن شـعیب وتـر ك دیـة أهـل الذمـة لـم یرفعهـا فیمـا رفـع مـن الدیـة 

. 
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  الثاني املطلب
   احللل من كانت إذا الدية مقدار

 ،) حلة ٢٠٠ (وھي الحلل من كانت إذا الدیة مقدار بین الذي الحدیث نص
   ) .  ( الخطاب بن عمر عن جاء الذي الحدیث في وقدرھا قلت

 یكون أن ویجب بروان حلة كل الیمن حلل من علیھا المتعارف الحلل وھي
 اإلبل قیمة فیھا تعتبر التي الروایة على درھم ألف عشر أثني قیمتھ تبلغ منھا كل

   . دراھم ستة شاة كل وقیمة درھما ستین حلة أو بقرة كل قیمة
 كل التي اإلسالم دراھم من أنھا نقول لدراھما ھذه نقیم أن أردنا ما وإذا

   . الزكاة في تجب بما مقدرة شاة ألفا أو لقرة مائتا أو متقابل سبعة وزن منھا عشرة
   غرام ٢.٩٧٦ = حبة ٤٨ = الفضة فدرھم" 

  "  )١( غرام ٤.٢٤ = حبة ٦٨ = اإلسالم دراھم من الذھب مثقال وأما
 ٢٠٠ " ھي والتي الحلل من دفعت ما إذا الدیة أي : كاآلتي فھي التقدیر عند أما

   حلة
 من ھي إنما حلة وكل اإلسالم دراھم من ذھبا درھم ألف عشر أثني = حلة وكل" 

 وأسعار قیم ألن ًمفتوحا التقدیر في األمر ونترك األثر يف ورد كما الیمن حلل
 المعادن إال هللا شاء ما إلى ثابتة الحلل أن إال والطب العرض بحسب متغیرة الذھب

   .الناس اختالف عند إلیھ یلجأ واألمر أسعارھا باختالف فتختلف
   .الحلل من الدیة دفع إلى یصار متى وتفصیل بیان الثالث المطلب في وسنجد

  
  الثالث املطلب

  احللل من الدية دفع إىل يصار مىت
 عمرو كتاب من روي لما الدیة في دفعھا الواجب األصول أن الثابت من

 فیھ كتاب الیمن أھل إلى كتب  )(  هللا رسول أن جده عن أبیھ عن حزم بن
      .         والدیات والسنن الفرائض

                          

 ، النــار دار ٤حامـد صــادق قنیبـي ، ص.لعجــي ، دمحمـد رواس ق. د. أ: معجـم لغـة الفقهــاء   )١(
 . م ١٩٨٥ ، ١األردن ، ط/ النفائس ، عمان 
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 محمد من نسختھا ھذه الیمن أھل على فقرئت حزم بن عمر مع بھ بعثو
 ذي قیس إلى كالل عبد بن والحارث ، كالل عبد بن شرحبیل إلى )  ( النبي

   .)١( " الحدیث ساق ثم ...  بعد أما وھمدان ومعافر رعین
 الدیة في ودفعھا الحلل أثر مبحث في أوردناھا التي الروایة من فالظاھر

 منھا یستفاد إلیھم كتب حیث حزم بن عمرة مع )  ( هللا رسول رسالة نسخة أن
 علیھ دل وما الحكمة فاقتضت أموالھم أفضل ببلد كل أھل )  ( هللا رسول إلزام

 فأشبھ العروض من " نوع الحلل كون الحلل من الدیة دفع إلى یصار انھ الحدیث
   " .)٢( القعار

 عسره نم یعني ؛ الدیة في الحلة إخراج مسألة في الظاھري محمد أبو قال
 أبیھ عن طاوس ابن حدثنا جریج ابن حدثنا الرزاق عبد طریق من . اإلبل وجود في

 یكن لم فمن اإلبل من مائة البادیة وأھل القریة أھل أجمعین الناس على یقول كان
 الغنم الغنم أھل وعلى البقر البقر أھل وعلى الورق الورق أھل فعلى إبل عنده

 أو ارتفعت أن كانت ما اإلبل بقیمة كان نصف يأ من یعطون البز البز أھل وعلى
   .   اإلبل لھ المعقول حق فھو الناس من باإلبل أتقى فمن یومئذ قیمتھا انخفضت

 : لھ قال رباح أبي بن عطاء أن جریج ابن عن الرزاق عبد طریق ومن
 أعطى القروي شاء فان لھ فقلت جریج ابن قال عمر كان حتى اإلبل الدیة كانت
 یعطي ولم اإلبل أعطى شاء أن : عطاء فقال شاة ألفي أو بقرة مائتي أو ةناق مائة
 عھد على عقلھم ھو اإلبل غیر الماشیة من القرى أھل یتعاقل ال األمر ھو ھذا ذھبا

   ) .  ( هللا رسول
 )  ( الخطاب بن عمر قام . الناس على األمر وعسر الزمان تغیر فلما

 دینار ألف الذھب أھل على فقوم الراوي قال غلت قد اإلبل أن إال " فقال ًخطیبا
 ألفي الشاة أھل وعلى بقرة مئتي البقر أھل وعلى ًألفا عشر أثني الورق أھل وعلى

   " . حلة مئتي الحلل أھل وعلى شاة
 ( هللا رسول فرض " قال انھ هللا عبد بن جابر عن مثلھ داود أبو وأخرج

 ( الخ ... اإلبل من مئة اإلبل أھل على الدیة في. "   
 سعة فیھ أمر للدیات األداء في التحول أن القول نستطیع األساس ھذا وعلى

 في ساألسا الشرط الن الزمان بحسب الفتوى تغیر شأنھ من الزمان تغیر الن
 عھد عن یختلف )  ( هللا رسول عھد على الناس ودافع بالواقع العلم ھو الفتوى

 مسألة ومنھا بالفتوى نجدد أن بنا حري الیوم ووقعنا )  ( الخطاب بن عمر
                          

   .حلل ودفعها من الحلل أثر ال/ سبق تخریجه في المبحث الثاني   )١(

  .١٣٩ – ١٧٨ / ٣٢: عمدة القارئ ، شرح صحیح البخاري   )٢(
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 على الدیات في األصول وثبوت للتغیر الغینالمب من ھناك أن رأینا لكننھا الدیات
 ( الخطاب بن عمر أن إال بھا قالوا وألسباب تتغیر لم األحوال تغیرت الزمان مر
 ( في الشریعة منھج تسھیل دلیل ھذا وفي الدیة لتغیر موجب اإلبل غال أن رأى 

  . ویسرھا وسعتھا المتجددة األحكام
  

  الثاني املبحث
   احللل من الدية رفع جواز يف الفقهاء أقوال

   : یأتي ما وفق على الدیة نوع تحدید في أقوال ثالثة وعلى الفقھاء اختلف
  

  األول املطلب
 تجب الدیة أن وفیھ القدیم مذھبھ في والشافعي مالك رأي أیضا وفیھ حنیفة أبي رأي
   .نوع أي من دفعھا ویجزي والفضة والذھب اإلبل فقط أنواع ثالثة في

   .)١( داود أبو أخرجھ كما الدیات في حزم بن عمرو كتاب في ثبت ما : دلیلھم
   " . اإلبل من مئة . الدیة النفس في وان" 

 آالف عشرة الورق ومن ینارد ألف الدیة في الذھب أھل على فرض عمر وان
   . مذھبھ في الصحیح ھو حنیفة أبو ورأي درھم
 اإلبل وھي أجناس ستة من تجب الدیة أن یرون وأحمد الصاحبین أن من بنا ومر

 ھي األولى والخمسة ، والحلل ، والغنم والبقر ، والفضة ، والذھب ، الدیة أصل
 وال تختلف ألنھا ، عندھم أصال فلیست الحلل وأما ، الحنابلة عند الدیة أصول
 حلة كل الیمن حلل من حلة مئتا وقدرھا ، أصل أنھا أحمد عن وروي ، تنضبط
 القتیل ولي لزم ، بالدیة الملزم احضره شيء وأي جدیدان ورداء أزار : بروان
 قضاء في أصول ألنھا ، ال أم النوع ذلك أھل من الجاني أكان سواء ، قبولھ

. الكفارة كخصال علیھ وجبت من إلى الخیرة فكانت ھامن واحد یجزيء ، الواجب
 من على إال یمضھ لم فقط منھ رأى إذا عرفھ وقد عمر قضاء یأخذ لم إعطاء فھذا

  .فقط لنفسھ رضیھ
 زریع بن یزید) نا (المنھال بن محمد) نا (إسحاق بن إسماعیل طریق ومن  

 كل قیمة بعیر مائة الدیة العزیز عبد بن عمر كتاب في قال قتادة عن شعبة) نا(
 بن احمد) نا (نبات بن سعید بن محمد) نا . (لإلبل منھ صفة فھذه درھم مائة بعیر

                          

 .أثر الحلل ودفعها من الحلل / سبق تخریجه في المطلب الثاني من المبحث الثاني   )١(
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 بن محمد) نا (الخشني السالم عبد بن محمد نا اصبغ بن قاسم) نا (البصیر عبد
 عن مقسم بن المغیرة عن الثوري سفیان) نا (مھدي ابن الرحمن عبد) نا (المثنى

 ومائة عشرین بعیر كل یقوم الدیة في باإلبل یقتضي كان : قال النخعي إبراھیم
 ثبت الذي الشافعي قول وھو اإلبل منھ صفة فھذه )  ( محمد أبو قال ، درھم
 قوم ذلك وخالف أصحابنا وجمیع سلیمان وأبي المنذر وابن المزني قول وھو علیھ

   . طائفة فقالت
 ولم الورق الورق أھل وعلى الذھب الذھب أھل وعلى اإلبل اإلبل أھل ىعل الدیة
 ھي : طائفة فقالت ھؤالء اختلف ثم األصناف ھذه غیر من الدیة تكون أن یروا
  .درھم ألف عشر أثنا الورق على

 الذھب أھل على أنھا على الطائفتان أنفقت درھم آالف عشرة بل : طائفة وقالت
   .دینار ألف

 على دینار ألف الذھب أھل وعلى اإلبل من اإلبل أھل على الدیة : ةطائف وقالت
 أھل وعلى شاة ألف الغنم أھل وعلى بقرة مائتا البقر أھل وعلى الورق الورق أھل

   .األصناف ھذه من إال الدیة تكون وال حلة ألف الحلل
   .)١( الطعام من الطعام أھل على الدیة أن وزادوا ذلك بمثل طائفة وقالت

  
   الثاني املطلب

   املالكية
 وألغرض حلل وال غنم وال بقر الدیة في یؤخذ ال المذھب أن المالكیة یرى

 سبیل على ؤخذت ألنھا غیرھا یكلف وال منھا الدیة تؤخذ ابل ولھ ودیة لزمتھ ومن
   .المواساة

 إبل لھ یكن لم وان ذلك غیر من إبلھ كانت أن قبیلتھ غالب من نؤخذ : وقیل
 أقرب إبل غالب من فتؤخذ وإال متلف بدل ألنھا بدوي قبیلة ابل غالب من فتؤخذ

 بقبیلة المثل ثمن من أكثر قیمتھا مع نقلھا مؤنة تبلغ لم ما المؤوي موضع إلى بالد
 من نوع إلى عنھ یعدل ال اإلبل من نوع وجب إذا نقلھا حینئذ یجب ال فانھ الورم
 الن والمستحق المؤدي من بتراض إال عنھ قیمة إلى یعدل وال الواجب ذلك غیر

   .علیھ المجني حرمة تعظیم وبھا المقصود

                          

ــي ، طا  )١( ــ ـــة الزحیلــ ـــدكتور وهبـــ ــ ـــه للـ ــ ـــالمي وأدلتـ ــ ـــه اإلسـ ــ ــر ٩لفقـ ــ ــر المعاصــ ــ ــر ، دار الفكــ ــ  ، الناشــ
 .٧/٦١٧م ، ٢٠٠٦-هـ١٤٢٧
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 اثنا أو الذھب أھل على دینار ألف الواجب فالقدیم الدیة إبل عدمت ولو
 على ) "  ( النبي عن الوارد للحدیث الدراھم أھل على فضة درھم ألف عشر
   " .)١( درھم ألف عشر أثنا الورق أھل وعلى دینار ألف الذھب أھل

 قیمة الواجب أن الجدید القول في هللا رحمھ المالك اإلمام الشافعي افقوو
 عند قیمتھا إلى فیرجع متلف بدل ألنھا بلغت ما بالغة تسلیمھا وجوبھا وقت اإلبل

 الواجبة اإلبل بعض وجد إن واضبط اقرب ألنھ بلده غالب بنقد وتقوم أصلھ اعواز
   .)٢( الباقي وقیمة منھا الموجود اخذ

 أو طعام أو ثیاب من والفضة الذھب تغیر المالكیة عند للدیة مدخل ال إذا
 على الصحابة عصر في عھدت قد ألنھا وغیرھما ومحمد یوسف ألبي ًخالفا بقر
 من إال تكون وال حلل وال غنم وال بقر منھا یؤخذ ال: الموازیة في مالك قال ھذا

   " .ورق أو ذھب أو إبل " أشیاء ثالثة
 وإن العقار فأشبھ العروض من نوع الحلل أن ذلك في قیلت التي والحكمة

 وسائر نقلھا في مشقة ال واإلبل قیمتھ وتتساوى حملھ یخف والورق الذھب
   . أموالھم بأفضل بلد كل أھل ألزم وإنما . نقلھا ویشق قیمتھا تختلف المواشي

َّقوم )  ( الخطاب بن عمر أن : المالكیة ةوحج  من بمحضر الدیة َ
ً بلدا فان یكون أن ینبغي وال مخالف وال اآلفاق إلى بھ وكتب ًوورقا ًذھبا الصحابة

 ، نصیبھا فقدرت ذلك الصحابة فقالت فیھ تقویمھا إلى سبیل ال إبل قط یكن لم
   .)٤( )٣( منھا بلد تخلو ال إذ والفضة بالذھب بلد كل في واعتبرتھا
 على الدیة قوم )  ( الخطاب بن عمر أن بلغھ انھ مالك عن یحیى حدثو

 ألف عشر اثني الورق أھل وعلى دینار ألف الذھب أھل على فجعلھا القرى أھل
   . درھم

                          

أخرجـــه أبـــو داؤد ســـبق تخریجـــه فـــي المطلـــب الثـــاني المقـــصد الثـــاني ن وصـــححه ابـــن حبـــان   )١(
 .والحاكم من حدیث عمرو بن حزم 

  .١٧١ / ٤: ه على المذاهب األربعة لعبد الرحمن الجزیري الفق  )٢(

ـــالكي   )٣( ــي المــ ـــي القاضــ ــن العربــ ـــر بــ ــو بكــ ــي أبــ ــران ، للقاضـــ ـــام القــ ــنة ) ٥٤٣ت ( أحكـ ـــه ســـ طبعـ
  .١٠/٤٧٥: هـ ١٣٣١

ــسي، الناشـــر دار الـــشروق ، ط  )٤( ـــدكتور احمـــد فتحـــي بهنـ ــشریعة اإلســـالمیة، ال  ، ٢الدیـــة فـــي الـ
  .٨٣-٨٢م  ، ١٩٨٢-هـ١٤٢٠
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 العراق أھل الورق وأھل ، مصر وأھل الشام أھل الذھب فأھل : مالك قال
 أھل ھم العمود أھل الن القرى أھل بذلك خص القرى أھل على لدیةا وقوم : وقولھ
   . اإلبل

 فأما فیھ خالف ال مما ھذا اإلبل أھل ھم والعمود البادیة أھل : مالك قال
 وأھل منھم مكة وأھل ابل أھل الحجاز أھل : الموازیة في أشھب قال فقد مكة أھل

 أھل وأما ذھب أھل مكة أھل : العتیبة في أصبغ عنھ وروى ذھب أھل المدینة
 وكذلك حبیب ابن وقال . مصر وأھل الشام أھل : مالك عن الموازیة ففي الذھب

  . ذھب أھل الیوم ھم العتیبة في اصبغ وقال ، والمدینة مكة
 ، األندلس إال ذھب أھل المغرب أھل فیكون القاسم ابن الشیخ وقال

   . قولھما منً خالفا ذلك یكون أن ویحتمل
 وأھل القاسم ابن الشیخ قال العراق أھل : مالك قال فقد الورق أھل وأما

   .وخراسان فارس
   : الباجي الولید أبو قال

 غلب بلد فأي البالد في الناس أموال غالب إلى ینظر أن یجب انھ وعندي
 أھل فھم الورق أموالھم على غلب بلد وأي ذھب أھل منھم الذھب أھلھا أموال على
 الدراھم أن في وأختلفوا )١( األحكام تنتقل أن فیجب موالاأل انتقلت وربما ورق

   : اإلبل قیمة أساس على ال أم أصل والدنانیر
   .أصل أنھما الحنفیة عند فالمذھب

 قیمة بتفاوت وتتفاوت اإلبل قیمة وجھ على الفخ الشافعي قول وفي
  .اإلبل

  
   الثالث املطلب

   الشافعية
 أھل على دینار ألف الدیة في الواجب أن القدیم في الشافعي اإلمام یرى

   . الدراھم أھل على فضة درھم ألف عشر أثنا أو الذھب

                          

) هــــ٤٩٤ت( وانظـــر المنتقـــى شـــرح الموطـــأ ألبـــي الولیـــد البـــاجي  . ٤٧٦ / ١: أحكـــام القـــران   )١(
  .٧/٦٩. : هـ١٣٣٣طبعه سنة 
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 ویرى ، )١( حزم بن عمر حدیث من )  ( النبي عن الوارد الحدیث ذلك في ودلیلھ
 إن اإلبل من مائة ھو الدیة في األصلي الواجب أن : الجدید مذھبھ في الشافعي
 توجد لم ًاحساب عزمت فان ، العیوب من سلیمة للولي تسلیمھا القاتل وعلى وجدت

 مثلھا ثمن من بأكثر فیھ وجدت بأن ًشرعا عدمت أو ، منھ تحصیلھ موضع في
 بدل ألنھا بلغت ما بالغة تسلیمھا وجوبھا وقت الغالب البلد بنقد اإلبل قیمة فالواجب

  .متلف
   .       األصل فقد عند قیمتھا إلى فیرجح

 هللا رسول عھد على الدیة كانت : )٢( قال الزھري بحدیث الشافعي واحتج
 ) ( بعیر كل قیمة فصارت اإلبل غلت ثم أوقیة بعیر كل قیمة اإلبل من مائة 

 جعلھا حتى تغلو زالت فما أوقیتین بعیر كل قیمة فصارت غلت ثم ًونصفا أوقیة
   . دینار ألف أو درھم أالف عشرة )  ( عمر

 في قضى )  ( النبي أن جده عن أبیھ عن شعیب بن عمرو حدیث وفي
 استخلف حتى . درھم أربعمائة أو درھم أالف أربعة قیمتھا اإلبل من بمائة الدیة
 أھل عن فقوم : فقال غلت قد اإلبل أن إال  فقال ًخطیبا عمر فقام )  ( عمر

 البقر أھل وعلى ، درھم ألف عشر أثني الورق أھل وعلى ، دینار ألف الذھب
 من ویؤكده حلة مئتي الحلل أھل وعلى شاة ألف الشاة أھل وعلى ، بقرة مئتي

 ویحكى األمثال كذوات قیمتھ وجبت وتعذر الالم من بنوع ضمن ما أن المعقول
 ولكنھما اإلبل بقیمة سبیل على وجوبھما : أوال یقول كان انھ الرازي بكر أبي عن
 : وقال ذلك عن رجع ثم عنھا ینقص وال علیھا یزاد فال بالنص ًشرعا مقدرة قیمة
   .الدیة في أصالن ھما

  
   الرابع املطلب

   احلنابلة
   الحلل من الدیة إخراج من نعینالما فھم الحنابلة أما

 ألف الذھب أھل على حزم بن عمرو كتاب في )  ( النبي قول ذلك في وحجتھم
   . لالجبار أصال فلیست" حلل ال " دینار
   " الحلل أي " تنضبط وال تختلف ألنھاً أیضا وقالوا

                          

 .أثر الحلل ودفعها من الحلل / سبق تخریجه في المبحث الثاني   )١(

 .ن شعیب ، سبق تخریجه من طریق عمرو ب  )٢(
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 من حلة مائتا وقدرھا أصل أنھا " ثانیة ةروای في احمد اإلمام أي " عنھ ویحكى
   .)١( " جدیدان المذھب في رداء أزار بروان حلة كل الیمن حلل

 المسلم الحر دیة النفس دیات یرمقاد باب في الفروع في مفلح ابن وقال
 فھذه درھم ألف عشر اثنا أو ذھبا مثقال ألف أو شاة ألفا أو بقرة، مائتا أو بعیر مائة

   . قبولھ لزم أحدھا الدیة علیھ من احضر إذا الدیة أصول
 وأصحابھ القاضي نصره ، الیمن حلل من حلة مائتا األصول في وعنھ

   . جنس من جدیدان : المذھب وفي ، ءوردا إزار ، بردان : الحلة : وقال
 تكون ال الحلة البخاري أفراد في عمر مسند في . المشكل كشف في وقال

   ثوبین إال
 جدیدة تكون حتى حلة تسمى وال ورداء إزار ، ثوبان الحلة : الخطابي قال

   . جنس من یقل ولم ، كالمھ ھذا قلت طیھا عند تجل
 انتقل ثمنھا زاد أو : جماعة قال ذرتتع فان ، اإلبل األصل : ًأیضا وعنھ

   . الباقي إلى عنھا
  

   اخلامس املطلب
   منها الراجح وبيان ومناقشتها األقوال هذه أهمية

 قیل وإذا ، ھذا إال فیھا یجزي فال فقط اإلبل الدیة في األصل كان إذا
 لاألصو ھذه من ًنوعا القاتلة أو القاتل من الدیة علیھ من أحضر فإذا ذلك بخالف

 یكن لم أو النوع ذلك أھل من كان سواء بغیره الطالبة لھ یكن فلم أخذه ولي لزم
 وجبت من إلى الخیرة فكانت منھا واحد یجزيء الواجب قضاء في أصول ألنھا
   . علیھ

 وأیھما العیوب من سلیمة إلیھ تسلیمھا فعلیھ ، خاصة اإلبل األصل قیل وان
 المثلیات في كالمثل فاستحقت فیھا متعین قالح الن منعھ فلألخر عنھا العدول أراد

    .المتلفة
 ألف إلى العدول فلھ المثل ثمن من بأكثر إال توجد ولم اإلبل أعوزت وان

   . القدیم الشافعي قول وھو ، درھم ألف عشر اثني أو دینار

                          

)  هــــ١٠٥١ت ( إدریـــس الهبــوفي كــشاف القنــاع عـــن مــتن اإلقنـــاع ، لمنــصور بــن یـــونس بــن  )١(
 .تحقیق محمد أمین الضناوي الناشر ، عالم الكتب 
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 بن عمرو لحدیث بلغت ما بالغة اإلبل قیمة تجب الجدید المذھب في وقال
 كذوات قیمة وجبت المال من بنوع ضمن ما والن اإلبل یمتقو في عمر عن شعیب
   .)١( األمثال

 في األصل أن تبین اآلراء في النظر وبعد الفقھاء ذھب فیما الراجح أما
   . الدیة من تجب ما باب وفي الدیة مقدار

: ًقائال وصاحبیھ ةحنیف أبي نظر وجھة بین مقربا )٢( المبسوط صاحب قال
 األداء فكان أموالھم كانت ألنھا االبتداء في والحلل والغنم البقر من عمر اخذ إنما
 منھ كان ذلك أن الراوي فظن علیھم التیسیر بطریق وأخذھا ، علیھم أیسر منھا
 جعل واالعطاءات الدواوین صارت فلما األصناف ھذه في للدیة التقدیر وجھ على

  " . بالدیة فقضى واإلبل الدنانیرو الدراھم أموالھم
 غلب بلد فأي البالد في الناس أموال غالب إلى النظر یجب انھ والراجح

 أھل فھم الورق أموالھم على غلب بلد وأي الذھب أھل فھم الذھب أھلھا أموال على
   .)٣( األحكام تنتقل أن فیجب األموال انتقلت وربما الورق

 ًسواء قبولھ القتیل ولي لزم ، بالدیة الملزم احضره شيء أي یجزي انھ أي
 یجزيء الواجب قضاء في أصول ألنھا ، ال أم النوع ذلك أھل من الجاني أكان
   .)٤( الكفارة كخصال علیھ وجبت من إلى الخیرة فكانت منھا واحد

   : وأحمد الصاحبین إلیھ ذھب ما اوھذ
 انفع یكون أن یمكن ما على تقاس فھي الكفارات حملة من الدیة فان وعلیھ

 تستمر أن یمكن ال الدیة مقدار في األصول الن بحثنا محل وھو ، مثال القتیل ألھل
 كما الخبرة أھل على األمر یحال أن فال عندھا والمكان الزمان لتغیر حالھا على

 األثر وبین الناس بینً خطیبا قام یوم)  (الخطاب بن عمر عھد على ألمرا تغییر
 بحسب على تجدید من بد فال علیھ هللا رضوان زمانھ على والعمل بھ ألخذ الواجب

                          

لـشمس الــدین حـسني ویحتـوي علــى كتـب ظــاهر الروایـة لإلمـام محمــد بـن الحــسن : المبـسوط   )١(
ألبــي :  ؛ المغنــي ٧٥ / ٢٦: هـــ١٣٢٤الــشیباني عــن اإلمــام األعظــم أبــي حنیفــة طبعــه ســنة 

ألبــي إســحاق إبــراهیم الــشیرازي :  ؛ المهــذب ٧٦١ / ٧ ) :  هـــ٦٢٠ت ( عبــد اهللا بــن قدامــه 
  .١٩٦ / ٢) : هـ٤٧٦ت (

  .٧٩ / ٢٦: المبسوط   )٢(

  .٤٧٥ / ١ : أحكام القران البن العربي  )٣(

  .٦١٧ / ٧: الفقه اإلسالمي وأدلته   )٤(
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 وهللا العصر متغیرات مع التعامل في الدقة من فیھ األحوال وتبدل األحكام انتقال
   .أعلم وجل عز

  
  اخلامتة

   :إلیھا االنتباه ضرورة من البد النتائج من جملة البحث خالل من تبین 
 هللا من ًربانیا ًوحیا بوصفھا متكاملة الغراء اإلسالمیة الشریعة جاءت .١

  . بغیرھا عبرة فال تعالى
 الناس على أشكل مما ًكثیرا والسنة بالكتاب اإلسالمیة الشریعة تناولت .٢

 من الدیات استیفاء وجوب (ومنھا الدقة أوجھ على لھ مفصلة فجاءت أمره
 حدیث من وسلم علیھ هللا صلى النبي حدیث إلیھا أشار التي األصول غیر
  ) .حزم بن عمر

 المسألة بأصل االلتزام على إشارة فیھ المسائل بعض في الصحابة اجتھاد .٣
 یأتي لم " الحلل " من الدیة دفع جواز إلى )  ( الخطاب بن عمر وتحول

  . السنة في أصل لھ وإنما ، فراغ من
 بن عمر انتقل لما الحاجة فلوال األزمان بتغییر وتغییرھا الفتوى تحول .٤

 ( النبي وزمن بواقع مااللتزا غیر من الدیة اخذ جواز إلى )  ( الخطاب
 ( الزمان بتغیر األحكام تغیر جواز رأى ألنھ.  

 الدیة استیفاء مسألة فكانت الیسر المرونة اإلسالمیة الشریعة خصائص من .٥
 فكانت اإلسالمیة الشریعة عالجتھا التي الخصائص تلك إحدى الحلل من

  . الدیة استیفاء في التدافع عند للدماءً وحقنا القتیل ولي على الیسر مثابة
 أحد وھو الحدیث ورود مسألة في اختالف ھو إنما الفقھاء اختالف .٦

 ثبوت في اختالفھم ومنھا األحكام استنباط إلى تؤدي التي األسباب
 ثالثة على الدیة تقدیر في اختالفھم فجاء والتقدیرات والكفارات العقوبات

 والفضة الذھب یُعد الثاني والقول غیر ال أصل اإلبل أن رىی قول أقول
  .أصال

  
 والبق والفضة والذھب اإلبل خمسة الدیة أصول أن إلى اآلخرون وذھب

 بحسب كل قوم إنما )  ( النبي أن فوجدنا ستة األصول فتكون والحلل والغنم
 خالل من تبین كما ھذا یعني وال اإلبل الدیات في رعاش األصل أن فالحاصل قدرتھ
ً وحقنا النفس ثائرة بتھدئة یتعلق األمر كان إذا خاصة وضروریات حاجیات البحث
 التراجع من مزید إلى نلجأ ال وحتى ، الحاجیات فیھ تغیرت زمن في فنحن للدماء

 ویتقبل متجدد فقھ الفقھ الن اإلسالمي والفقھ الدین طبیعة من ھذا ولیس واالنسحاب
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 وحكمتھا الغراء اإلسالمیة الشریعة أحكام من وھذه كلھا وتغیراتھ العصر مقلبات
   .واإلبداع العطاء على قدرتھا أثبتت التي

 یناسبھا مما بلد كل في تؤخذ بل اإلبل غیر من تؤخذ ال الدیة أن یرى وقول
 كان )  ( بالخطا بن عمر المؤمنین أمیر وأثر ومتغیراتھ الزمان نحو على

 الحال یكون فكیف آنذاك اإلبل لغالء التقویم سبیل على المذكور ذلك في الفیصل
)  (الخطاب بن عمر عن األثر باللجوء الحرج دفع من فالبد تبدل الزمان تغیر
   .أعلم وجل عز وهللا

   
  ادراملص

روایة البیھقي بن الحسین ، ) ھـ٢٠٤ت(أحكام القران لإلمام الشافعي  - ١
 .ھـ ، بیروت ، لبنان١٣١٧) ھـ٤٥٨ت(

الناشر بیت األفكار الدولیة )  ھـ٢٧٥ت( سلیمان بن األشعث : أبو داود  - ٢
م ، كتاب اللباس والزینة ، باب ما جاء في ١٩٩٩-ھـ١٤٢٠الریاض السعودیة 

 ) . ٤٠٤٠(رقم الحدیث /  ٤٤٢لبس الحریر ، 

، " ھـ٢٥٦ت " محمد بن إسماعیل بن جعفر أبو عبد هللا البخاري : البخاري  - ٣
 ، دار ابن كثیر ، بیروت ١٩٨٧- ١٤٠٧) ٢(مصطفى دیب البغا ، ط . تحقیق د

، كتاب الجمعة ، باب النھي عن لبس الحریر والذھب ، " ٨٨٦ "١/٣٠٢، 
 ، ٥٩٨١، ٥٨٤١، ٣٠٥٤ ، ٢٦١٩ ، ٢٦١٢ ، ٢١٠٤ ، ٩٤٨(وأطرافھ في 

٦٠٨١. ( 

، حققھ الشیخ عرفان حسونھ "  ھـ٢٦٣ت " مسلم بن الحجاج القشیري : مسلم  - ٤
 – ٧/١٧١م ، دار احیاء التراث العربي ، بیروت ، ١٩٩-ھـ١٤٢٠، ) ١(ط 

٢٠٦٨ " ١٧٢.  

نسخة مصححة ، أمین محمد عبد " ھـ٧١١"لسان العرب ، ابن منظور ،  - ٥
، الناشر دار أحیاء التراث العربي ، ) ٣(الصادق ألعبیدي ، ط الوھاب ومحمد 

 .    ، مادة لحم ٢٧٠ / ٣ لبنان ، –بیروت 

، الناشر المكتبة العلمیة بدون تاریخ " ھـ٧٧٠ت " الصباح المنیر ، للفیولي ،  - ٦
 ، مادة حلل ، المعجم ١٤٨ – ١٤٧ / ١ لبنان ، –طبع وتاریخ نشر ، بیروت 

خراجھ إبراھیم مصطفى ، احمد حسن الزیات، حامد عبد القادر الوسیط ، قام بإ
 تركیا ، –، حمد علي النجار ، مجمع اللغة العربیة ، دار الدعوة ، استانبول 

 .  ، مادة حكم ١/١٩٤ ، ١٩٨٩
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النھایة في غریب الحدیث واألثر ، مجد الدین أبي السعادات المبارك بن محمد  - ٧
 ) ٢( واوي ، ومحمد ومحمد الطفاحي ، ط حققھ محمد طاھر الز" ھـ٦٠٦ت" 

 .  مادة حلل ١/٤١٥ لبنان ، –، الناشر دار الكتب العلمیة ، بیروت 

للشیخ بدر الدین أبي محمد محمود بن : عمدة القارئ شرح صحیح البخاري  - ٨
 – ١٧٨ / ٣٢الناشر ، دار الفكر للطباعة والنشر ، " ٨٥٥احمد العیني  ت 

١٧٩  .  

، الناشر ، دار  ) ١(محیط ، للفیروزآبادي ، حققھ خلیل شيء ، ط القاموس ال - ٩
 .  ، مادة ودي ١١ ، ص١٣٨٩م، ٢٠٠/ھـ١٤٢٦المعرفة ، 

  . ٢١٧/ ١٠ شرح السنة النبویة ، ٣١٤ / ٦للخطابي ، : معالم السنن  -١٠

 .  للجرجاني ، مادة جنى : التعریفات  -١١

الناشر دار )  ھـ٣٠٣ت  ( احمد بن شعیب بن علي النسائي: النسائي  -١٢
 ، رقم الحدیث ٥٠٠م ، ص١٩٩٩-ھـ١٤٢٠األفكار الدولیة ، الریاض ، 

)٤٨٥٣ . (    

للسرخسي ویحتوي على أكثر ظاھر الروایة ، طبعھ سنة : المبسوط  -١٣
  .  ٢٦/٧٩ھـ ، ج١٣٢

، طبعھ سنة ) ٥٤٣ت(للقاضي أبو بكر بن العربي المالكي : أحكام القران  -١٤
 .١/٤٧٥ھـ ، ١٣٣١

حامد صادق قنیبي ، .محمد رواس قلعجي ، د. د. أ: معجم لغة الفقھاء  -١٥
 .  م ١٩٨٥ ، ١األردن ، ط/  ، النار دار النفائس ، عمان ٤ص

 ، الناشر ، دار الفكر ٩الفقھ اإلسالمي وأدلتھ للدكتور وھبة الزحیلي ، ط -١٦
 .٧/٦١٧م ، ٢٠٠٦- ھـ١٤٢٧المعاصر 

  . ١٧١ / ٤: ألربعة لعبد الرحمن الجزیري الفقھ على المذاھب ا -١٧

) ٥٤٣ت ( أحكام القران ، للقاضي أبو بكر بن العربي القاضي المالكي  -١٨
 ١٠/٤٧٥: ھـ ١٣٣١طبعھ سنة 

الدیة في الشریعة اإلسالمیة، الدكتور احمد فتحي بھنسي، الناشر دار  -١٩
  .٨٣-٨٢م  ، ١٩٨٢- ھـ١٤٢٠ ، ٢الشروق ، ط

. ھـ١٣٣٣طبعھ سنة ) ھـ٤٩٤ت( لموطأ ألبي الولید الباجي المنتقى شرح ا -٢٠
 :٧/٦٩  .  

( كشاف القناع عن متن اإلقناع ، لمنصور بن یونس بن إدریس الھبوفي  -٢١
 . تحقیق محمد أمین الضناوي الناشر ، عالم الكتب )  ھـ ١٠٥١ت 
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٢٠٢

لشمس الدین حسني ویحتوي على كتب ظاھر الروایة لإلمام : المبسوط  -٢٢
: ھـ١٣٢٤مد بن الحسن الشیباني عن اإلمام األعظم أبي حنیفة طبعھ سنة مح
٧٥ / ٢٦.  

:  ؛ المھذب ٧٦١ / ٧) :  ھـ ٦٢٠ت ( ألبي عبد هللا بن قدامھ : المغني  -٢٣
   . ١٩٦ / ٢) : ھـ٤٧٦ت (ألبي إسحاق إبراھیم الشیرازي 

  


