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ميحرلا نمحرلا هللا

(سلسلة أجوبة الشٌخ العالم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر
على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبون "فمهً")
جواب سؤال
الدٌة فً القتل الخطأ والقتل العمد
إلى ابو احمد عبد
السؤال:
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته،
الدٌة على المتل الخطأ هً واجبة وتدفع ألهل المتٌل ،وما ورد فٌها عن رسول هللا ﷺ بأنها مائة من
اإلبل ألهل البادٌة أو ألف دٌنار ذهبا .أو اثنً عشر ألف درهم فضة ،ولد ذكر عمرو بن حزم فً كتابه أن
الو ِرق ألف
رسول هللا ﷺ كتب إلى أهل الٌمن« :وإن فً النفس المؤمنة مائةٌ من اإلبل ،وعلى أهل َ
دٌنار» (رواه النسائً) .وروى ابن عباس :أن رجالً من بنً عدي لُتل« ،فجعل النبً ﷺ دٌته اثنً عشر
ألفا» (رواه أبو داود وابن ماجه) ،وروى الشعبً أن عمر جعل على أهل الذهب ألف دٌنار .وعن عمرو
بن شعٌب عن أبٌه عن جده :أن عمر لام خطٌبا ً فمال :أال إن اإلبل لد غلت ،فم َّوم على أهل الذهب ألف
الو ِرق اثنً عشر ألفاً ،وعلى أهل البمر مائتً بمرة ،وعلى أهل الشاة ألفً شاة ،وعلى
دٌنار ،وعلى أهل َ
أهل ال ُحلَل مائتً حلة رواه أبو داود.
شٌخنا أعزه هللا بمٌادة األمة بدولة الخالفة الراشدة لرٌبا إن شاء هللا ،نرى هنا االختالف فً دفع الدٌة
زمن عمر بن الخطاب والذي أمر به ،فهل ٌعتبر هذا إجماعا من الصحابة فٌجب األخذ بما أمر به عمر بن
(الورق) مع االختالف الشاسع بٌن سعر الذهب والفضة،
الخطاب؟ وهل ٌجوز الدفع الٌوم الدٌة بالفضة
ِ
والتً لدر الٌوم بما ٌمارب تسعٌن بالمائة ،أي أن الدٌة بالذهب أكثر بعشر مرات من الدٌة بالفضة ،وهنا
ٌظهر االختالف والبون الشاسع بٌن الدٌتٌن ،فأٌهما ٌجب أن ٌقضً به القاضً الٌوم؟
وجزاكم هللا خٌرا.
الجواب:
وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
الدٌة تكون من النعم وتكون من النمد ،أما دٌة النعم من غٌر تغلٌظ ،وهً مائة من اإلبل ،وتؤخذ فً
ع ْم ِرو ب ِْن ُ
ع ْن
ش َع ٌْ ٍ
بَ ،
المتل الخطأ ،وفً ما أُجري مجرى الخطأ .والدلٌل على ذلن ما رواه النسائً عن َ
سو َل َّ ِ
اإلبِ ِل.»...
ع ْن َج ِدّهِ ،أ َ َّن َر ُ
أَبٌِ ِهَ ،
اَّلل ﷺ لَا َلَ « :م ْن قُتِ َل َخ َطأ فَ ِدٌَتُهُ ِمائ َةٌ ِم َن ْ ِ
ش ْب ِه ا ْل َع ْم ِد
ع ْب ِد َّ
ً ِ ﷺ َلا َلَ « :ق ِتٌ ُل ا ْل َخ َط ِإ ِ
ع ْم ٍروَ ،
اَّللِ ب ِْن َ
ع ْن َ
وأما شبه العمد فمد روى النسائً َ
ع ِن النَّ ِب ّ
ون ِم ْن َها فًِ بُ ُ
اإل ِب ِل أ َ ْربَعُ َ
طونِ َها أَ ْو َالدُ َها» .وكذلن هً دٌة المتل العمد إذا رضً
س ْو ِط أَ ِو ا ْل َع َ
ِبال َّ
صاِ ،مائ َةٌ ِم َن ْ ِ
أولٌاء الممتول بالدٌة بدل المصاص.
وأما دٌة النمد فهً على أهل الذهب ألف دٌنار ،وعلى أهل الفضة اثنا عشر ألف درهم ،روى النسائً
َب إِلَى أ َ ْه ِل ْالٌَ َم ِن ِكت َابًا
سو َل َّ
ع ْن َج ِدّهِ" :أ َ َّن َر ُ
ع ْن أَبٌِ ِهَ ،
ع ْم ِرو ب ِْن َح ْز ٍمَ ،
ع ْن أَبًِ بَ ْك ِر ب ِْن ُم َح َّم ِد ب ِْن َ
َ
اَّللِ ﷺ َكت َ

ف دٌِ َنار» ،وروى أبو داود فً سننه
سن َُن َوال ِدٌَّاتُ  "...وجاء فٌهَ ...« :و َ
ض َوال ُّ
فٌِ ِه ْال َف َرائِ ُ
ب أ َ ْل ُ
ع َلى أ َ ْه ِل الذَّ َه ِ
عش ََر أ َ ْلفا».
ً ﷺ ِدٌَتَهُ اثْنَ ًْ َ
عب ٍ
َّاس ،أ َ َّن َر ُج ًال ِم ْن بَنًِ َ
ع ِن اب ِْن َ
ع ْن ِع ْك ِر َمةََ ،
َ
ع ِد ّ
ي ٍ لُتِ َل« ،فَ َجعَ َل النَّبِ ُّ
والدٌنار الشرعً ٌساوي وزن [  ] 4225غراما ً ذهباً ،وهو وزن المثمال الشرعً .والدرهم الشرعً
ٌساوي وزن [  ] 22975غراما ً فضة .وعلى ذلن تكون دٌة المتٌل من الذهب تساوي وزن [ ] 4250
غراما ً ذهباً .ومن الفضة تساوي وزن [ ] 35700غراما ً فضة.
وتدفع بالنمود الورلٌة عن األلف دٌنار ذهبا ً ممدار ثمن [  ] 4250غراما ً من الذهب ،وعن االثنً
عشر ألف درهم من الفضة ممدار ثمن [  ] 35700غراما ً من الفضة.
ولكن النمد الورلً الحالً غٌر مغطى بذهب وال بفضة ،فهو ال ٌمع تحت أهل الذهب وال تحت أهل
الفضة.
عدَّ نمدا ً بالمٌاس لوجود علة مستنبطة من النص وهً (النمدٌة) كما هو موضح فً بابه فً كتاب
وهو ُ
األموال وغٌره من كتبنا.
وتموٌم الدٌة بالذهب حسب الورق النمدي الحالً هو أكثر ممدارا ً من تموٌم الدٌة بالفضة حسب الورق
النمدي الحالً ،واعتبار هذه األوراق فً الدٌِّات ٌتولف على االجتهاد فً المسألة ،والذي أراه هو أنه ال
ب إلٌه القت ُل الخطأ لم ٌقترف إثما ،فالدٌة
بأس من تقوٌمها بالفضة فً دٌة القتل الخطأ ،ألن من نُ ِ
س َ
لٌست ألنه ارتكب حراما ،بل الدٌة هنا لحكمة ٌعلمها هللا ،فأخف المقدارٌن فً دفع دٌة الخطأ ٌناسب عدم
ارتكاب القاتل حراما .وأما فً دٌة القتل العمد فأرى تقوٌمها بالذهب ،ألنّ قاتل العمد قد ارتكب حراما،
فال ٌناسبه التخفٌف ،بل أشدُّ المقدارٌن ٌناسبه.
وإنً ألسأل هللا سبحانه أن أكون وفمتُ فً ذلن للصواب.
أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة
 05من شعبان 1437هـ
الموافك 2016/05/12م
رابط الجواب من صفحة األمٌر على الفٌسبوك:
https://www.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.10
73741828.122848424578904/475525815977828/?type=3&theater
رابط الجواب من صفحة األمٌر على غوغل بلس:
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517
653/posts/YovUdduyjwg
رابط الجواب من صفحة األمٌر على توٌتر:
https://twitter.com/ataabualrashtah/status/730848113561378816?lang=ar

موقع حزب التحرٌر
www.hizb-ut-tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمً المركزي
www.hizb-ut-tahrir.info

موقع جرٌدة الراٌة
www.alraiah.net

موقع إعالمٌات حزب التحرٌر
www.htmedia.info

موقع الخالفة
www.khilafah.net

