(احلجج البينات على حرمة الزيادة يف الديات)
فتوى الشيخ أ.د .حاكم املطريي
سؤال :السالم عليكم ورمحة اهلل ..ما حكم الزيادة عىل الدية الرشعية يف الصلح؟ وما حكم
أخذ املال للشفاعة يف الديات؟ حيث تتشكل جلنة من مسئولني ووجهاء للسعي يف عفو أولياء
الدم عن القاتل مقابل مبلغ باهض جدا يشرتط يف الصلح ثم يقوم الوجهاء بجمع املال من
قبيلة اجلاين وغريها بتفويض من اجلاين أو أرسته فيدفع منه هلؤالء الوجهاء ومن اشرتك معهم
من مشاهري وسائل اإلعالم يف مجعه؟
اجلواب :وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته..
الشفاعة يف اإلصالح بني الناس والعفو عن القصاص من أفضل القربات ،كام قال تعاىل﴿ :الا
َخري ِيف كَثِ رري من ناجواهم إِالا من َأمر بِصدَ َق رة َأو معر ر
ني الن ِ
ااس﴾.
وف َأ ْو إِ ْصالَحر َب ْ َ
َ ْ ََ َ
ْ َ ُْ
ِّ ْ َ ُ ْ
َْ
وكام يف احلديث الصحيح عند أيب داود عن أنس بن مالك ،قال( :ما رأيت النبي ﷺ رفع إليه
يشء فيه قصاص إال أمر فيه بالعفو).
ومن املعروف واإلصالح بني الناس حتمل احلامالت يف ديات القتل العمد ،وهو أن يقوم أهل
الفضل بالتربع بامل الصلح عن طيب نفس ،ويضمنونه من أمواهلم اخلاصة إلصالح ذات
البني ،وهلم األخذ من مال الزكاة من سهم الغارمني إذا عجزوا عنها ،كام يف الصحيح( :ال
حتل املسألة إال ألحد ثالثة ..ولرجل حتمل محالة حتى يصيبها فيمسك).
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أما حتصيل الديات فإن كان القتل خطأ فالعاقلة -وهم عصبة اجلاين وعشريته من الرجال-
هم من يتحملون الدية معه وتقسط عليهم ملدة ثالث سنني ،أو بحسب ما يرى القايض.
وال جيوز يف القتل اخلطأ الزيادة عىل الدية التي حددها الشارع ،وإنام لويل الدم العفو عن الدية
كلها ،أو عن بعضها ،وأما الزيادة فيها عىل القدر الذي حدده الشارع فهو ربا ،كام يف جممع
األهنر يف فقه احلنفية ( :٧٢٦ /٢إذا كان القتل خطأ فإنه ال جيوز الصلح بأكثر من الدية؛ ألنه
دين ثابت يف الذمة مقدر بقوله تعاىلَ ﴿ :و ِد َية ُّم َس ال َمة إِ َىل َأ ْهلِ ِه﴾ فيكون أخذ أكثر منه ربا).
وقال ابن قدامة يف املغني ( :٩٧٣ /٤فأما إن صالح عن قتل اخلطأ بأكثر من ديته من جنسها،
مل جيز ،وهبذا قال الشافعي ،ولنا أن الدية والقيمة ثبتت يف الذمة مقدرة ،فلم جيز أن يصالح
عنها بأكثر منها من جنسها ،كالثابتة عن قرض أو ثمن مبيع ،وألنه إذا أخذ أكثر منها فقد أخذ
حقه وزيادة ال مقابل هلا ،فيكون أكل مال بالباطل).
والدية الرشعية مئة من اإلبل بال خالف ،أو ألف دينار ذهب ،أو عرشة آالف درهم فضة إىل
اثني عرش ألفا ،أو مئتي بقرة ،أو ألف شاة إن غلت وألفان إن رخصت الغنم ،أو ما يعادل
هذه األصناف كمئتي حلة من القامش ،واحللة رداء وإزار ،أو ما اصطلح عليه أولياء الدم
واجلاين باألقل من هذه األصناف.
أما القتل العمد ففيه القصاص ،أو العفو لوجه اهلل بال مقابل ،أو بالدية الرشعية التي حددها
الشارع ،أو العفو عن بعض الدية ،وال تتحمل العصبة والعشرية شيئا من دية القتل العمد،
وال الصلح عنه.
قال ابن قدامة يف املغني ( :٩٦٩ /٨أمجع أهل العلم عىل أن دية العمد جتب يف مال القاتل،
ال حتملها العاقلة).
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وقال يف ( :٩٨٢ /٨روى ابن عباس ،عن النبي ﷺ أنه قال "ال حتمل العاقلة عمدا ،وال
صلحا ،وال اعرتافا" وروي عن ابن عباس موقوفا عليه ،ومل نعرف له يف الصحابة خمالفا،
فيكون إمجاعا).
قال القرطبي يف تفسريه ( :٩٢٥ /٥وأمجعوا عىل أن دية القتل العمد إذا ريض هبا أهل املقتول
أهنا يف مال القاتل ،وال حتملها العاقلة واختلفوا يف كوهنا حالة أو مؤجلة).
وهي دية مقدرة وحمددة رشعا بال خالف وهي من حيث التقدير كدية القتل اخلطأ ،كام قال
ابن هبرية يف "اختالف األئمة" ( :٢٩٢ /٢واتفقوا عىل أن دية احلر املسلم مائه من اإلبل يف
مال القاتل العامد إذا آل إىل الدية).
وقال ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ( :٩٩٣ /٩٤وأما القاتل عمدا ففيه القود ،فإن اصطلحوا
عىل الدية جاز ذلك بالنص واإلمجاع ،فكانت الدية من مال القاتل؛ بخالف اخلطأ فإن ديته
عىل عاقلته).
وال جيوز عىل الصحيح الراجح أن يشرتط أولياء الدم أكثر من الدية التي قدرها الشارع؛ ألن
دية القتل العمد مقدرة رشعا مع التغليظ يف أوصافها ،كدية القتل اخلطأ مع التخفيف يف
أوصافها ،كام قال النبي ﷺ كام يف الصحيحني( :ومن قتل له قتيل فهو بخري النظرين :إما
يودى ،وإما أن يقاد).
وعن أيب رشيح اخلزاعي بإسناد صحيح أن النبي ﷺ قال( :من أصيب بقتل ،أو بخبل ،فإنه
خيتار إحدى ثالث :إما أن يقتص ،وإما أن يعفو ،وإما أن يأخذ الدية).
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ويف لفظ( :فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بني خريتني :بني أن يأخذوا العقل ،وبني
أن يقتلوا).
فلم جيعل هلم النبي ﷺ غري هذين اخليارين القصاص أو الدية التي حددها الشارع ،ومل يذكر
صلحا يف األخبار الصحيحة املشهورة.
ويف الرتمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن رسول اهلل ﷺ قال" :من قتل مؤمنا
متعمدا دفع إىل أولياء املقتول ،فإن شاءوا قتلوا ،وإن شاءوا أخذوا الدية ،وهي ثالثون حقة،
وثالثون جذعة ،وأربعون خلفة" ،وما صاحلوا عليه فهو هلم ،وذلك لتشديد العقل) .قال
الرتمذي :حديث عبد اهلل بن عمرو حديث حسن غريب.
وهو كام قال الرتمذي فهو حديث غريب خاصة قوله( :وما صاحلوا عليه) فإنه ال يصح
مرفوعا إىل النبي ﷺ ،بل هو من قول الراوي عمرو بن شعيب ،وقد روي احلديث عن عمرو
بن شعيب بغري هذه الزيادة الشاذة ،وحيمل قوله( :ما صاحلوا عليه) يعني يف أوصافها كأن
يشرتطوا أن تكون خلفات حوامل مثال ،فهي زيادة بالصفة ال بالعدد ،فهذا القدر الذي يمكن
الصلح عليه عىل فرض جوازه.
وقد أجاز اجلمهور الصلح عىل أكثر من الدية املقدرة رشعا يف القتل العمد ،وذهب بعض
الفقهاء إىل املنع من الزيادة كدية القتل اخلطأ ،وهذا الذي رجحه ابن القيم من حيث الدليل
فقال يف زاد املعاد ( :٩٣٣ /٩الواجب أحد شيئني ،إما القصاص ،وإما الدية ،واخلرية يف ذلك
إىل الويل بني أربعة أشياء :العفو جمانا ،والعفو إىل الدية ،والقصاص ،وال خالف يف ختيريه بني
هذه الثالثة.
والرابع :املصاحلة عىل أكثر من الدية.
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وفيه وجهان :أشهرمها مذهبا :جوازه.
والثاين :ليس له العفو عىل مال إال الدية أو دوهنا ،وهذا أرجح دليال ،فإن اختار الدية سقط
القود ومل يملك طلبه بعد).
فإذا قبل أحد من أولياء الدم الدية فقد سقط حقهم مجيعا يف القصاص ،وإن عجز القاتل بعد
العفو وأعرس عن دفع الدية فليس هلم طلب القصاص ،بل نظرة إىل ميرسة وتقسط عليه.
فالزيادة عىل الدية املحددة رشعا غري جائزة عىل الصحيح؛ ألهنا من تعدي حدود اهلل ﴿ َو َمن
َيتَ َعدا ُحدُ و َد اهللاِ َف َقدْ َظ َل َم َن ْف َس ُه﴾ ،بل ورد عن النبي ﷺ النهي عن الزيادة عىل الدية بالعدد،
وأن ذلك من أمر اجلاهلية ،كام رواه ابن جرير بإسناد صحيح عن قتادة عن النبي ﷺ مرسال.
ورجح هذا القول إمام املفرسين ابن جرير الطربي يف تفسريه فقال (وأما معنى قولهَ ﴿:ف َم ْن
ُع ِفي َله ِمن َأ ِخ ِيه َيشء َفا ِّتباع بِاملَْعر ِ
وف و َأداء إِ َلي ِه بِإِحس ر
محة﴾ ،فإنه
ان َذل ِ َك َخت ِْفيف ِّمن ار ِّب ُك ْم َو َر ْ َ
َ
َ ُ ْ
َ َ ْ ْ َ
ُْ
ْ
يعني :فاتباع عىل ما أوجبه اهلل له من احلق ِق َبل قاتل وليه ،من غري أن يزداد عليه ما ليس له
عليه يف أسنان الفرائض ،أو غري ذلك ،يكلفه ما مل يوجبه اهلل له عليه ،كام عن قتادة قال :بلغنا
عن نبي اهلل ﷺ أنه قال" :من زاد أو ازداد بعريا  -يعني يف إبل الديات وفرائضها  -فمن أمر
اجلاهلية".
وأما إحسان اآلخر يف األداء ،فهو أداء ما لزمه بقتله لويل القتيل ،عىل ما ألزمه اهلل وأوجبه
عليه ،من غري أن يبخسه حقا له قبله بسبب ذلك ،أو حيوجه إىل اقتضاء ومطالبة).
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وقال البغوي يف تفسريه (قوله تعاىلَ ﴿ :فا ِّتباع بِاملَْعر ِ
وف﴾ أي عىل الطالب للدية أن يتبع
َ
ُْ
باملعروف فال يطالب بأكثر من حقه﴿ .و َأداء إِ َلي ِه بِإِحس ر
ان﴾ أي عىل املطلوب منه أداء الدية
َ َ ْ ْ َ
باإلحسان من غري مماطلة ،أمر كل واحد منهام باإلحسان فيام له وعليه).
وقال القرطبي يف تفسريه( :هذه اآلية حض من اهلل تعاىل عىل حسن االقتضاء من الطالب،
وحسن القضاء من املؤدي ،وهل ذلك عىل الوجوب أو الندب .فقراءة الرفع تدل عىل
الوجوب ،ألن املعنى فعليه اتباع باملعروف .قال النحاس ":فمن عفي له" رشط واجلواب"،
فاتباع" وهو رفع باالبتداء ،والتقدير فعليه اتباع باملعروف).
وقال ابن حيان يف تفسريه( :فاتباع من الويل باملعروف ،وأداء من القاتل إليه بإحسان ،واالتباع
باملعروف :أن ال يعنف عليه ،وال يطالبه إال مطالبة مجيلة ،وال يستعجله إىل ثالث سنني ،جيعل
انتهاء االستيفاء.
واألداء باإلحسان :أن ال يمطله وال يبخسه شيئا .وهذا مروي عن ابن عباس يف تفسري االتباع
واألداء.
وقيل :اتباع الويل باملعروف أن ال يطلب من القاتل زيادة عىل حقه،
وقد روي يف احلديث" :من زاد بعريا يف إبل الدية وفرائضها فمن أمر اجلاهلية".
وقيل االتباع واألداء معا من القاتل ،واالتباع باملعروف أن ال ينقصه ،واألداء باإلحسان أن
ال يؤخره .وقيل :املعروف حفظ اجلانب ولني القول ،واإلحسان تطييب القول ،وقيل:
املعروف ما أوجبه تعاىل ،وقيل :املعروف ما يتعاهد العرب بينها من دية القتىل).

6

فالواجب رشعا عىل ويل الدم إذا عفا :االتباع باملعروف ،وليس الزيادة عىل الدية الرشعية
بدعوى الصلح من املعروف؛ بل من اإلجحاف والعنت املحظور رشعا.
بل إن الصلح عىل أكثر من الدية الرشعية هو عني ما كان يفعله اليهود الذين حيكمون بغري
العدل والقسط وما أنزل اهلل يف كتابه عليهم؛ وهلذا أمر القرآن بالقسط واملساواة يف القصاص
والديات ،وأمر حتى يف اإلصالح بني الناس بالقسط ،ال بالظلم واجلور ،فال جيوز أن تغري
الديات بأكثر مما قدره الشارع هلا ،بدعوى الصلح؛ فإنه يفيض إىل عرف جاهيل بتفاوت
الديات بني فئة وأخرى ،كام كان بني بني النضري الذين تضاعف دياهتم عىل بني قريظة!
كام قال ابن تيمية يف الفتاوى ( :٩٦٥ /٢٨فقىض رسول اهلل ﷺ أن املسلمني تتكافأ دماؤهم،
أي تتساوى وتتعادل ،فال يفضل عريب عىل عجمي ،وال قريش أو هاشمي عىل غريه من
املسلمني ،وال عامل أو أمري عىل أمي أو مأمور ،وهذا متفق عليه بني املسلمني؛ بخالف ما كان
عليه أهل اجلاهلية وحكام اليهود! فإنه كان بقرب مدينة النبي ﷺ صنفان من اليهود :قريظة
والنضري ،وكانت النضري تفضل عىل قريظة يف الدماء ،فتحاكموا إىل النبي ﷺ يف ذلك ...فنزل
ِ
ِ
ِ
ُض َ
آؤ َ
وك َش ْي ًئا َوإِ ْن
قولهَ ﴿ :فإِن َج ُ
وك َف ْ
اح ُكم َب ْينَ ُهم َأ ْو َأ ْعر ْض َعنْ ُه ْم َوإن ُت ْعر ْض َعنْ ُه ْم َف َلن َي ُ ُّ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ااس َو ْ
اخ َش ْو ِن
ب املُْ ْقسطني﴾ .إىل قولهَ ﴿ :فالَ َخت َْش ُو ْا الن َ
اح ُكم َب ْينَ ُه ْم بِا ْلق ْسط إِ ان اهللَ ُحي ُّ
َحك َْم َت َف ْ
ِ
حي ُكم بِ َام َأ َنز َل اهللُ َف ُأ ْو َلـئِ َك ُه ُم ا ْلكَافِ ُرون﴾ ﴿ َو َكتَبْنَا َع َليْ ِه ْم
رتو ْا بِآ َي ِات َث َمنًا َقل ًيال َو َمن امل ْ َ ْ
َوالَ ت َْش َ ُ
ِ
ِ
ني بِا ْل َع ْ ِ
فِي َها َأ ان النا ْف َس بِالنا ْف ِ
الس ِّن َو ْ
وح
ني َواألَ َ
س َوا ْل َع ْ َ
اجلُ ُر َ
الس ان بِ ِّ
نف بِاألَنف َواألُ ُذ َن بِاألُ ُذن َو ِّ
ِق َصاص﴾.
فبني سبحانه وتعاىل أنه سوى بني نفوسهم ،ومل يفضل منهم نفسا عىل أخرى ،كام كانوا
ِ
ني َيدَ ْي ِه ِم َن ا ْلكِت ِ
َاب بِ ْ
َاب َو ُم َهيْ ِمنًا َع َل ْي ِه
احلَ ِّق ُم َصدِّ ًقا ملَِّا َب ْ َ
يفعلونه إىل قولهَ ﴿ :و َأ َنز ْلنَا إِ َليْ َك ا ْلكت َ
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ِ
ِ
اءك ِمن ْ ِ
رش َع ًة
اح ُكم َبيْنَ ُهم بِ َام َأ َنز َل اهللُ َوالَ َتتابِ ْع َأ ْه َو ُ
اءه ْم َع اام َج َ َ
َف ْ
احلَ ِّق ل ُكل َج َع ْلنَا من ُك ْم ْ
اهلِي ِة يب ُغو َن ومن َأحسن ِمن اهللِ حكْام ِّل َقو رم ي ِ
و ِمنْهاجا﴾ إىل قولهَ ﴿ :أ َفحكْم ْ ِ
وقنُون﴾.
ُ ً ْ ُ
َ َ ْ ْ َ ُ َ
اجلَ ا َ ْ
َ َ ً
ُ َ
فحكم اهلل سبحانه يف دماء املسلمني أهنا كلها سواء خالف ما عليه أهل اجلاهلية .وأكثر سبب
األهواء الواقعة بني الناس يف البوادي واحلوارض إنام هو البغي وترك العدل؛ فإن إحدى
الطائفتني قد يصيب بعضها بعضا من األخرى :دما أو ماال ،أو تعلو عليهم بالباطل وال
تنصفها ،وال تقترص األخرى عىل استيفاء احلق؛ فالواجب يف كتاب اهلل احلكم بني الناس يف
الدماء واألموال وغريها بالقسط الذي أمر اهلل به ،وحمو ما كان عليه كثري من الناس من حكم
اجلاهلية ،وإذا أصلح مصلح بينهام فليصلح بالعدل كام قال اهلل تعاىل﴿ :وإِن َطائِ َفت ِ
َان ِم َن
َ
ِ
امها َع َىل األُ ْخ َرى َف َقاتِ ُلوا ا التِي َتبْ ِغي َحتاى ت َِفي َء إِ َىل
املُْ ْؤ ِمن ِ َ
ني ا ْقتَتَ ُلوا َف َأ ْصل ُحوا َبيْنَ ُه َام َفإِن َب َغ ْت إِ ْحدَ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ب املُْ ْق ِسطِني﴾ ﴿إِن َاام املُْ ْؤ ِمنُو َن إِ ْخ َوة
َأ ْم ِر اهللاِ َفإِن َف ْ
اءت َف َأ ْصل ُحوا َب ْينَ ُه َام بِا ْل َعدْ ِل َو َأ ْقس ُطوا إِ ان اهللاَ ُحي ُّ
ني َأ َخ َو ْي ُك ْم﴾ .وينبغي أن يطلب العفو من أولياء املقتول؛ فإنه أفضل هلم كام قال
َف َأ ْصلِ ُحوا َب ْ َ
تعاىلَ ﴿ :و ْ
وح ِق َصاص َف َمن ت ََصدا َق بِ ِه َف ُه َو َك اف َارة ال ُه﴾ .قال أنس ريض اهلل عنه( :ما رفع
اجلُ ُر َ
إىل رسول اهلل ﷺ أمر فيه القصاص إال أمر فيه بالعفو) .رواه أبو داود وغريه .وروى مسلم
يف صحيحه عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ( :ما نقصت صدقة من مال
وما زاد اهلل عبدا بعفو إال عزا وما تواضع أحد هلل إال رفعه اهلل) .وهذا الذي ذكرناه من
التكافؤ :هو يف املسلم احلر مع املسلم احلر).
وقال يف اجلواب الصحيح ( :٤٩٤ /٢وأيضا فقد حتاكموا إليه يف القود الذي كان بني بني
قريظة والنضري ،وكان النضري أرشف من قريظة ،فكان إذا قتل بعض إحدى القبيلتني قتيال
من األخرى فيقتلونه ومل يضعفوا الدية ،وإذا قتل من القبيلة الرشيفة قتلوا به وأضعفوا الدية..
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فلام بعث النبي ﷺ قتل رجل من النضري رجال من قريظة ،فقالوا ادفعوه إلينا نقتله فقالوا بيننا
وبينكم حممد فأتوه فنزلت ﴿وإِ ْن حكَم َت َفاح ُكم بينَهم بِا ْل ِقس ِ
ط﴾ والقسط :النفس بالنفس،
ْ
ْ َْ ُ ْ
َ َ ْ
اجل ِ
اهلِيا ِة َي ْب ُغو َن﴾ ) ..انتهى كالم ابن تيمية.
ثم نزلت ﴿ َأ َف ُحك َْم ْ َ
وهذه هي السنة الصحيحة حتى يف ديات أهل الذمة من غري املسلمني يف دار اإلسالم ،كام يف
مصنف عبد الرزاق يف املصنف  ٣٥ /٩٢بإسناد صحيح عن معمر عن الزهري قال( :دية
اليهودي والنرصاين واملجويس وكل ذمي مثل دية املسلم ،وكذلك كانت عىل عهد النبي ﷺ،
وأيب بكر ،وعمر ،وعثامن ،حتى كان معاوية فجعل يف بيت املال نصفها ،وأعطى أهل املقتول
نصفا ،ثم قىض عمر بن عبد العزيز بنصف الدية ،فألغى الذي جعله معاوية يف بيت املال.
قال الزهري :وأحسب عمر رأى ذلك النصف الذي جعله معاوية يف بيت املال ظلام منه.
قال الزهري :فلم يقض يل أن أذاكر ذلك عمر بن عبد العزيز فأخربه أن قد كانت الدية تامة
ألهل الذمة.
قال معمر قلت للزهري :إنه بلغني أن ابن املسيب قال :دية الذمي أربعة آالف؟ فقال الزهري:
إن خري األمور ما عرض عىل كتاب اهلل! قال اهلل تعاىل﴿ :فدية مسلمة إىل أهله﴾ أفإذا أعطيته
ثلث الدية فقد سلمتها إليه؟!
قال عبد الرزاق :عن أيب حنيفة ،عن احلكم بن عتيبة ،أن عليا قال :دية اليهودي والنرصاين
وكل ذمي مثل دية املسلم .قال أبو حنيفة وهو قويل).
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وكالم الزهري هو من كتابه املشهور آنذاك ،وقد رواه األئمة عنه ،وقد نقله الشافعي عنه يف
األم  ،٩٩٣ /٦وكذا روى عنه ابن جريج هذا النص ،كام رواه معمر عنه ،كام عند البيهقي يف
السنن الكربى  ٩٦٨ /٨بإسناد صحيح عن جامع ابن جريج.
وكذا رواه أبو عروبة يف األوائل رقم  ٩٢٨بأسانيد صحيحة عن شعيب بن أيب محزة وابن
جريج كالمها عن الزهري.
ورواه عنه أيضا ابن جرير الطربي يف تفسريه  ٥٩ /٣من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري.
ورواه ابن أيب شيبة يف املصنف  ٤٢٦ /٥عن ابن علية عن أيوب عن الزهري خمترصا (دية
املعاهد دية املسلم وتال هذه اآلية ﴿ َف ِد َية ُّم َس ال َمة إِ َىل َأ ْهلِ ِه﴾).
وهو مذهب فقهاء العراق وقضاهتم كإبراهيم النخعي والشعبي يروونه عن عيل وابن مسعود
بال خالف بينهم.
وهو مذهب فقهاء مكة جماهد وعطاء.
وإنام جعل معاوية نصفها لبيت املال؛ ألنه اعتربه وارثا للدية مع أولياء املقتول ،ألن املسلمني
يقومون بواجب النرصة واحلامية لغري املسلمني يف دار اإلسالم ،فاستحقوا مقابل ذلك نصف
دياهتم تعود لبيت املال.
ورأى عمر بن عبد العزيز أن ذلك خالف السنة فأبطله وأسقط ما يأخذه بيت املال معهم،
فرأى الزهري أن اإلبطال وحده غري كاف أيضا ،بل السنة والقسط والعدل أن تسلم الدية
كاملة لورثته لقوله تعاىلَ ﴿ :ف ِد َية ُّم َس ال َمة إِ َىل َأ ْهلِ ِه﴾ يعني دية تامة كاملة.
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أما أخذ املال عىل الشفاعة فغري جائز بال خالف ،كام قال اخلطايب يف غريب احلديث :٤٦٥ /٢
(وأما هدية الشفاعة فمكروهة عىل الوجوه كلها ،وذلك ألنه إن كانت شفاعته يف باطل فقد
أت حمظورا وأخذ حمرما ،وإن كانت يف حق فقد أخذ عىل املعروف ثمنا).
وقال املاوردي يف احلاوي الكبري ( :٢٨٦ /٩٧عن القاسم بن أيب أمامة عن النبي ﷺ أنه قال:
"من شفع ألحد شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيام من أبواب الربا ".
وهذا احلديث وإن كان مرسال فسيظهر يف االستدالل به عىل ما يوجبه حكم األصول.
ومهاداة الشافع معتربة بشفاعته ،وهي عىل ثالثة أقسام:
أحدها :أن يشفع يف حمظور ،من إسقاط حق ،أو معونة عىل ظلم ،فهو يف الشفاعة ظامل وبقبول
اهلدية عليها آثم ،حتل له الشفاعة ،وال حتل له اهلدية،
والقسم الثاين :أن يشفع يف حق جيب عليه القيام به ،فالشفاعة مستحقة عليه واهلدية عليه
حمظورة؛ ألن لوازم احلقوق ال يستعجل عليها.
والقسم الثالث :أن يشفع يف مباح ال يلزمه ،فهو بالشفاعة حمسن ملا فيها من التعاون ،وقد
روي عن النبي  -ﷺ  -أنه قال " :اشفعوا إيل ،ويقيض اهلل عىل لسان رسوله ما يشاء ".
وللهدية عىل هذه الشفاعة ثالثة أحوال:
إحداها :أن يشرتطها الشافع فقبوهلا حمظور عليه؛ ألنه يستعجل عىل حسن قد كان منه.
واحلال الثانية :أن يقول املهدي هذه اهلدية جزاء عىل شفاعتك فقبوهلا حمظور عليه ،كام لو
رشطها؛ ألهنا ملا جعلت جزاء صارت كالرشط.
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واحلال الثالثة :أن يمسك الشافع عن اشرتاطها ويمسك املهدي عن اجلزاء هبا فإن كان مهاديا
قبل الشفاعة ،مل يمنع الشافع من قبوهلا ومل يكره له القبول ،وإن كان غري مهاد قبل الشفاعة
كره له القبول ،وإن مل حيرم عليه فإن كافأ عليها مل يكره له القبول).
وقال ابن رجب يف رشح صحيح البخاري ( :٩٥٧ /٩فدخل يف حتريم الربا مجيع أكل املال
باملعاوضات الباطلة املحرمة ،مثل ربا الفضل ،فيام حرم فيه التفاضل ،وربا النساء فيام حرم
فيه النسأ ،ومثل أثامن األعيان املحرمة ،كاخلمر ،وامليتة ،واخلنزير ،واألصنام ،ومثل قبول
اهلدية عىل الشفاعة ،ومثل العقود الباطلة).
وقال ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ( ٢٨٢ /٢٨وقد روى اإلمام أمحد وأبو داود يف سننه عن
أيب أمامة الباهيل ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ "من شفع ألخيه شفاعة فأهدى له
عليها هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيام من أبواب الربا".
وروى إبراهيم احلريب عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه قال :السحت أن يطلب احلاجة
للرجل فتقىض له فيهدى إليه هدية فيقبلها.
وروي أيضا عن مرسوق :أنه كلم ابن زياد يف مظلمة فردها فأهدى له صاحبها وصيفا فرده
عليه وقال :سمعت ابن مسعود يقول :من رد عن مسلم مظلمة فرزأه عليها قليال أو كثريا فهو
سحت؛ فقلت :يا أبا عبد الرمحن ما كنا نرى السحت إال الرشوة يف احلكم قال :ذاك كفر .فأما
إذا كان ويل األمر يستخرج من العامل ما يريد أن خيتص به هو وذووه فال ينبغي إعانة واحد
منهام إذ كل منها ظامل كلص رسق من لص وكالطائفتني املقتتلتني عىل عصبيه ورئاسة؛ وال
حيل للرجل أن يكون عونا عىل ظلم).
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والسعي يف مثل هذه الشفاعات التي تضاعف فيها الديات فوق القدر املرشوع ،ويؤخذ عليها
عوض مايل؛ فيه عرشة حمرمات:
األول :أنه ظلم وإعانة عىل تعدي حدود اهلل وترك حكمه والقسط الذي أنزله يف كتابه إىل
أحكام اجلاهلية؛ بمضاعفة الديات يف الدماء ،مع مساواة الرشع بينها يف القصاص والدية.
الثاين :أنه من إعانة أولياء الدم عىل أكل مال اجلاين بغري وجه حق ،بل هو من صور الربا ،إذ
يكون له بالدية عرشة آالف دينار فتصبح بالصلح عرشين ألف دينار ،وهو من التحايل
الرصيح عىل أحكام الربا.
الثالث :أنه يفتح بابا عظيام من أبواب أكل أموال الناس بالباطل فال يعفو أحد لوجه اهلل ،وال
يعفو مقابل الدية التي حددها اهلل ،بل تصبح الدماء سلعة يتغالون هبا؛ وهذا من أعظم الفساد
الذي جيب سد ذرائعه.
الرابع :أنه من أوضح صور أكل الناس بالباطل إذا صار من يتحملها غري اجلاين ،فيتكلف
الناس دفع أموال طائلة لغري من يستحقها ،عن من مل جتب عليه ،من أموال من ال عالقة له
باجلناية.
اخلامس :أن ذلك من أعظم أسباب االستخفاف بالدماء إذا علم اجلاين عمدا بأن غريه يتحمل
عنه الدية مهام ضوعفت عليه؛ وهو خالف حكم الرشع الذي جعل الدية عىل العشرية
والعصبة يف القتل اخلطأ ،ال القتل العمد.
السادس :أنه وسيلة للتجارة بالدماء والعقوبات وحتويلها عن مقاصدها الرشعية التي يراد
منها الزجر عن القتل ،فيتخذها سامرسة املال وسيلة كسب وجتارة وارتزاق ،فيتفقون مع ويل
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الدم عىل طلب ما يشاء من املال ،ومع اجلاين عىل تفويضهم باجلمع للامل من عموم الناس،
ويكون هلم جزء منه ،فيقومون من خالل وسائل اإلعالم بجمع األموال من الناس ،فيأخذون
نصيبهم بالشفاعة بالباطل.
السابع :أهنا فتحت الباب لبعض املسئولني من ضعاف النفوس يف الدخول يف هذا الباب
وتشكيل جلان مصاحلة وتسهيل عملها بشكل قانوين مقابل أخذ حصتهم منها ،فصاروا
حيرصون عىل مضاعفة مبالغ الصلح ليتضاعف نصيبهم.
وقد تواترت األخبار بوقوع مثل هذه احلوادث ،وصار من يتوىل مجع األموال هلذه اللجان
رشكات متخصصة ،وتضع أعامهلا جداول زمنية للقبائل ،لتستغل أعرافهم الكريمة يف
تعاوهنم وتعاضدهم ،فال يفرغون من قبيلة حتى يبدأون باألخرى ،وصارت جتارة من ال
جتارة له؛ ليزداد املسئولون الذين يقفون وراءها ثراء بالنصب واالحتيال ،وهو من املحرمات
القطعية؛ كام قال تعاىلَ ﴿ :والَ َت ْأ ُك ُلو ْا َأ ْم َوا َل ُكم َبيْنَ ُكم بِا ْلبَاطِ ِل﴾.
الثامن :أن التعاون عىل مثل هذا األمر مع معرفة حرمته وخطره وفساد ما يرتتب عليه؛ ليس
من التعاون عىل الرب والتقوى بل من التعاون عىل اإلثم والعدوان ،كام قال ابن تيمية يف جمموع
الفتاوى ( :٢٨٩ /٢٨فإن التعاون نوعان :األول :تعاون عىل الرب والتقوى :من اجلهاد وإقامة
احلدود واستيفاء احلقوق وإعطاء املستحقني؛ فهذا مما أمر اهلل به ورسوله .ومن أمسك عنه
خشية أن يكون من أعوان الظلمة فقد ترك فرضا عىل األعيان أو عىل الكفاية؛ متومها أنه
متورع .وما أكثر ما يشتبه اجلبن والفشل بالورع إذ كل منهام كف وإمساك .والثاين :تعاون
عىل اإلثم والعدوان كاإلعانة عىل دم معصوم ،أو أخذ مال معصوم ،أو رضب من ال يستحق
الُضب ونحو ذلك ،فهذا الذي حرمه اهلل ورسوله).
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التاسع :أن مثل هذا يفيض إىل الُضر بمن ال عشرية له تقوم به ،فيضطر بسبب مضاعفة
الديات إىل ما ال حيل من سؤال الناس من غري عاقلته ،وما يرتتب عىل ذلك من األذى واملنة
عليه ،وهو خالف األمر القرآين ﴿ َفمن ُع ِفي َله ِمن َأ ِخ ِيه َيشء َفا ِّتباع بِاملَْعر ِ
وف َو َأ َداء إِ َل ْي ِه
َ
َ ُ ْ
َ ْ
ُْ
ْ
بِإِحس ر
ان﴾.
ْ َ
العارش :أنه ينايف الرمحة التي حث الشارع عليها عند العفو عن القصاص وينايف احلكمة منه؛
محة﴾ ،وليس يف مضاعفة الديات حتى تبلغ دية
كام قال تعاىلَ ﴿ :ذل ِ َك َخت ِْفيف ِّمن ار ِّب ُك ْم َو َر ْ َ
رجل واحد بالصلح دية مئة رجل بالرشع.
فالواجب رشعا منع هذا األمر والتوايص عىل احلكم بام أنزل اهلل ،ولزوم ما رشعه وحدده وقدره
النبي ﷺ ،وترك املحدثات اجلاهلية ،والتوايص باحلق والتوايص بالصرب.
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.
٩٤٤٢/ ٨/ ٢٦هـ املوافق ٢٢٩٣ /٥ / ٢م
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