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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٖ8ٔ) 

عثالج اينثع عليثه وتعوي ثه عمثا  سثر   يثة أوثور  إىل الد عثن ان ااثاه هثض ي ثمن إضثا ةً  (1)تتمة: سبق البحث 
وذكثثرأ أةلثثة أرععثثة علثثى  (2)وتعوي ثثه عثثن ا فثثاه قيمتثثه السثثوقية ،بمثثن عملثثه احلثثاي أو سينسثثر  مثثن عملثثه ادل ق ثث

ال مان وأشكلنا عليه ابنه خمالف لإلمجثا  ولإلالثالا ادلمثامي وأق ثنا يف األخثس أثا سثيله إكمالثه اذن هللا تعثاىل، 
وقولثثه  ،وقاعثثدة سثثببية إتثثالا مثثال النثثس لل ثثمان ،ن ممثثا اسثثتدللنا عثثه )ال ضثثرر( عنثثا  علثثى كونثثه من ثثل للحكثثموكثثا

 .(4)((َوُحْرَمُة َماِلِه َكُحْرَمِة َدِمهِ )) عليه السالموقوله  (3)(َوَجزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمثْ ُلها)تعاىل: 
 انتصاراً لعدم الضمان: الدية وافية نوعًا مبتوسط كل اخلسائر

الثثنين ذهبثوا إىل ان ااثثاه ال ي ثمن إال الديثثة حسثب ادلمثثرر شثبه اينمثثل عليثه لكثن ككثثن ان ينتصثر للم ثثهور و 
)الني ك ف عنه ال ر ( ارب ضثرر اينثع عليثه وانثه )ادلاثض( النثوعي  العمالئيابن الدية هي ادلعدل ادلتوسط  ،شرعاً 

ائه إذا قورن ابدلال حسب متوسط نو  ادلكلفثني، ولكثن ادلماعض للسيئة وان عه تدارك حرمة ما  ات من ةمه أو أع 
 ذلك مبع على أحد مبنيني يف الدية:

 األول: ان األصض هو اإلعض وان سائر األنوا  اخلمسة إمنا تعاةل هبا.
 لديهم من نو  الدية.يوود الااه: اهنا أنوا  متعدةة، ولكن ال ختيس عينها عض الواوب على كض قوم عنل ما 

 بني الستة رغم تفاوت قيمتها كثريًا، إجحافالتخيري 
يف اخلطثثثل اوثثث  وشثثثبه العمثثثد ويف العمثثثد إذا رضثثثي  (5)(العاقلثثثةتوضثثثيحه: ان ادل ثثثهور ذهبثثثوا إىل ان الماتثثثض )أو 

 األوليا  ابلدية، خمس عني ستة أمور وهي:
ا حلّثة، وان لثه ان  تثثار ألثف ةينثار أو ألثف شثاة أو ع ثرة آالا ةرهثم أو مائثة مثثن اإلعثض أو مثائا عمثرة أو مثائ

                                                             

 (.383( إىل )375يف الدرس ) (1)
 أي قيمة أسهمه أو شركته أو ما أشبه. (2)
 .43سورة ال ورى: آية  (3)
 .359ص 2الهران، ج –ثمة اإلسالم الكليع، الكايف، ةار الكتب اإلسالمية  (4)
 يف اخلطل او  خاصة. (5)
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أرخصها،  على هنا قد يرة اإلشكال مااًل ابن مائا حلة يف هنا الزمن تساوي قيمتها عني مخسة ماليثني إىل ع ثرة 
أو ثالثة  يما زاة  البع  من الممثي،، مثل ان قيمثة احللّثة كاملثة قثد ال تصثض  (2)إذ احلّلة إزار ورةا  (1)ماليني ةينار

ف ةينثار أو وصثواًل إىل مخسثني ألثف ةينثثار،  مثد يثورة ان هثنا جمللثم علثى اينثع عليثه وأهلثثه إذ  إىل مخسثة وع ثرين ألث
هثنا لثيع عر ثاً تعوي ثاً عثاةاًل إضثا ة إىل  ثان مطل يديه مث يعوضثه ممسثة أو ع ثرة ماليثني ةينثار  يمتله أو كيف ي

 . فاه قيمتهأوور العالج وال يعوه عن خسارته  رصة عمله أو ا ما انه ال يستوعب كاساً 
 ال التخيري تنويعأو ال ابن األصل اإلبل،عكس القول 

وذلثثك عكثثع ادلبنيثثثني ااخثثرين  انثثثه إن قلنثثا ان اإلعثثثض هثثي األصثثض، كمثثثا ةلثثىت عليثثثه روا ت عديثثدة وكمثثثا ا ثث  عثثثه 
لفثي شثاة هبثا أي انثه  ثب ان يثد ل مائثة إعثض أو مثا يعاةذلثا قيمثة  مثد تكثون أ ، وان سثائر اخلمسثة تعثاةلعع  الفمهثا 

)كمثثثا ةلثثثىت عليثثثه ععثثث  الثثثروا ت أي ثثثاً( وقثثثد تكثثثون اثثثثع ع ثثثر ألثثثف ةرهثثثم )كمثثثا ةلثثثىت عليثثثه ععثثث  الثثثروا ت( وقثثثد 
وقثد تكثون ألثف حلّثة..  ثاذا كثان ذلثك كثنلك كانثىت الديثة  (3)كمثا يف الروايثة، أو مائثة كمثا يف ادلمنثلتكون مثائا حلّثة  

رب مليثون ونصثف ةينثار معثداًل  مائثة مثن اإلعثض تسثوى مائثة ومخسثني عمالئية عر ية إذ اإلعض قيمتهثا اان مثااًل رأثا تمثا
ككثثثن ألهثثثض هبثثثا إذ معتثثث  ي ثثثكض ثثثثروة مليثثثون ةينثثثار ولثثثو كانثثثىت قيمتهثثثا مليثثثون كثثثان احلاصثثثض مائثثثة مليثثثون، وهثثثو مبلثثث  

كثثان اوصثثول   سثثتامرو  وإالمل يادلمتثول ان يعي ثثوا عثثه دلثدة ع ثثر سثثنني أو أكاثر أثثا يمثثارب مليثون ةينثثاراً شثثهر ً، هثنا إن 
 ال يطاا. مما أكرب.. وقد الحظ ال ار  حال اااه أي ًا يف اخلطل وشبه العمد  لم يكلفه األكار وإال كان نوعاً 

 مصاحل ثالثة الحظها الشارع
هبثثا، الاانيثثة: عثثدم  عاثثروة معتثثدّ أو ورثتثثه أوالهثثا: تعثثوي  اينثثع عليثثه  :ثثثالث مصثثاحواحلاصثثض ان ال ثثار  الحثثظ 

يسثث خ، النثثاس الثثدما ، وذلثثك متحمثثق يف ال عثثدم التسثثهيض عليثثه كاثثساً كثثي الاالاثثة:  ،مثثا ال يطثثاا تكليثثف ااثثاه
معيارية ماض اإلعض ةون احلّلة ألن احللة عكع اإلعض كانىت يف علم هللا مما ككن ان تنتج ابدلكائن عدل اليد  ث خ، 

علثثى مثثدار مئثثات السثثنني ثثثروة معتثثداً هبثثا قيمتهثثا وثثداً كمثثا حصثثض ابلفعثثض عكثثع اإلعثثض الثثا تثث   ابلطبيعثثة وجمللثثىت 
وكثثثان ارتفاعهثثثا وا فاضثثثها عمالئيثثثاً حسثثثب العثثثره والطلثثثب ال عتثثثدخض ع ثثثري ير ثثثل منهثثثا أو  فثثث  ع ثثثكض  ثثثس 

 اةي )على انه لو حصض  ادلرول ادلتوسط كما سيله(.ياعت
                                                             

 آالا ةوالر. 8أالا إىل  4أي  (1)
 ا يلبسه الناس اليوم من سروال وثوب.وهي تعاةل م (2)
)ولعثض االخثتالا مثن وهثة اخثتالا الميمثة إذ ععث  احللثض قيمثة كثض حلّثة مخسثة ةأنثس   13ص 93قال السيد الوالثد يف الفمثه ج (3)

 وعع  احللض قيمتها ع رة ةأنس(. ،كما حكى ادلنتلف عن الماضي
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 واملستند الرواايت ال التقريب السابق
صث  االسثتناة ال  ثس ولثنا ال ي ومؤيثد ومثا ذكثر امنثا هثو ممثرب للثنهب والعمدة يف ادلستند ذلنا المثول الثروا ت،

 إليه وحد  لو انفرة.
 :طوائف الرواايت
 وإليك عع  الروا ت:

ِِ   تُ َس  َللَ  خ  م معاوي  ة ب    و   ب:)) منهثا:  َع  ْ  ِديَ  ِة اْلَعْم  ِد فَ َق  اَل ِمائَ  ٌة ِم  ْ  ُفُحولَ  ِة  :علي  ه الس  المَأاَب َعْب  ِد ا
ِبِل اْلَمَسانِّ َفإِ  وهثو ةال علثى كثال األمثرين: ان اإلعثض  (1)((ْن ََلْ َيُكْ  َفَمَكاَن ُكلِّ ََجٍَل ِعْشُروَن ِمْ  ُفُحوَلِة اْلغَ َنمِ اإْلِ

 ألفي شاة. –حسب زمن الرواية  –األصض يف الدية وان  سها يمّيم هبا  يكون هي 
بِ  ِل ِف اْلَعْب  ِد يَ ْقتُ ُل ُح  رّ )): عليثثه السثالمومنهثا: )خثرب زيثثد ال ثّحام عثثن أ  عبثد هللا  اً َعْم  دًاق قَ اَل: ِمائَ  ٌة ِم  َ  اإْلِ

، َفِإْن ََلْ َيُكْ  ِإِبٌل َفَمَكاَن ُكلِّ ََجٍَل ِعْشُروَن ِمْ  ُفُحوَلِة اْلَغَنمِ   .(3)؛  ان اامض اسم للفحض((2)((اْلَمَسانِّ
ِِ  )): قثال ومنها: صحي  عبد هلل عن سنان ْعُت َأاَب َعْبِد ا ُمْؤِمن اً ُمت ََعمِّ داً ِقي َد  يَ ُقوُل: َم ْ  قَ َت لَ  عليه السالمَسَِ

ََ اْلَقاتِ ُل َفالِمْن ُه، ِإال   َِلِ  يَ ِة َوَأَح  ب   َُ  وا اِبلدِّ يَ َة، فَ ِإْن َر لُ  وا الدِّ ََ أ َأْوِلَي  اُء اْلَمْقتُ وِل َأْن يَ ْقب َ يَ  ُة اثْ َن ا َعَش  َر  َأْن يَ ْر دِّ
َ ِنرُي فَ  بِ  ِل، َوِإْن َك اَن ِف َأْرٍ  ِفيَه  ا ال د  َلْلُف ِديَن  اٍر، َوِإْن َك اَن ِف َأْرٍ  ِفيَه  ا َأْلف ًا، َأْو َأْل ُف ِديَن  اٍر، َأْو ِمائَ ٌة ِم َ  اإْلِ

ِبِل، َوِإْن َكاَن ِف َأْرٍ  ِفيَها الد رَاِ ُم َفَدرَاِ ُم ِبَِساِب اثْ ََنْ َعَش َر َأْلف اً  ِبُل َفِماَئٌة ِمَ  اإْلِ وهثي كنسهثا ت ثهد  (4)((اإْلِ
ل عنثس  كالثدينار  يكثون لكثض زمثن يعثاة   ابن ادلمياس ليع ع رة آالا ةرهم عض مل ضمها لنسها يت ث  ان الثدرهم

 كما اهنا تفيد ان األصض التنويل ال التنيس، كما سيله.  حكمه
 ومنها: ما يدل على ان األصض اإلعض، ابلصراحة، كما سيله  يما ننمله عن الفمه للوالد.
ر صثحي  اعثن عتيبثة عثن ومنها: ما يدل على ان األصض الاالثة )إعض عمر  ثنم( مث يعثاةل  سهثا هبثا )عثض قثد ي ثع

فَ ُقْل  ُت: ِإن   يف حثثدي  عكثثون مثثدار الديثثة يف كثثض أره علثثى مثثا يووثثد  يهثثا  البثثاً، قثثال: )... عليثثه السثثالمالبثثاقر 
 ََ َِلِ  َ ا َك اَن  َقِر َواْلَغَنِمق فَ َق اَل: ِإَّن  ِبِل َواْلب َ ْوِم ِمَ  اإْلِ َا َكاَنْت تُ ْؤَخُذ قَ ْبَل اْلي َ اَيِت ِإَّن  ْس اَلِم، ِف اْلب َ َواِدي ق َ الدِّ ْب َل اإْلِ

ْساَلُم وََكثُ َر اْلَوِرُق ِف الن اِس َقَسَمَها َأِمرُي اْلُمْؤِمِننَي  َعَل أ اْل َوِرِق. قَ اَل اْكََك ُم: فَ ُقْل ُت  علي ه الس المفَ َلم ا َظَهَر اإْلِ
                                                             

 .136ص 4هث، ج1413قم،  –اإلسالمي ال يخ الصدوا، من ال حي ر  الفميه، مؤسسة الن ر  (1)
 .161ص 13الهران، ج –ال يخ الطوسي، هتنيب األحكام، ةار الكتب اإلسالمية  (2)
 .12ص 44قم، ج –ال يخ دمحم حسن النجفي، وواهر الكالم، مؤسسة الن ر اإلسالمي  (3)
 .159ص 13الهران، ج –ال يخ الطوسي، هتنيب األحكام، ةار الكتب اإلسالمية  (4)



 (7ٕٗ)هٓٗٗٔ/ رجب  9ٕالسبت  ......................................................املكاسب )البيع: املعاطاة(..

4 

 

َواِدي :َلهُ  ْوَم ِمْ  َأْ ِل اْلب َ ْومَ َما ال ِذي يُ ْؤَخُذ ِمْنُه ِف ا ،َأ رََأْيَت َمْ  َكاَن اْلي َ يَِة اْلي َ ِبلُ  ،لدِّ بِ ُل  :فَ َق الَ  قاْلَوِرُق َأِو اإْلِ اإْلِ
يَةِ  ،ِ َي ِمْثُل اْلَوِرقِ     . تلمض (1)((...َبْل ِ َي َأْفَضُل ِمَ  اْلَوِرِق ِف الدِّ

 الدرهم عه، مث لكض قوم ما عندهم من األنوا ، وذلك ماض: وهناك ما يدل على ان األصض الدينار ويعاةل 
بِ ِل، َفَلقَ ر َ  ا َرُس وُل ))الرمحن:  صحي  عبد) يَ ُة ِف اْاَاِ ِلي  ِة ِمائَ ًة ِم َ  اإْلِ َلأ يَ ُق وُل: َكانَ ِت الدِّ ْعُت اْبَ  َأِب َلي ْ َسَِ
  ِِ َق  ِر ِم  ائَ َةْ بَ َق  َرٍة، َوفَ  َرَ  َعَل  أ َأْ   ِل الش   اِة َأْل  َف َ   اٍة  ص لأ   علي  ه وال  ه وس  لما ُثُ  ِإن   ُه فَ  َرَ  َعَل  أ َأْ   ِل اْلب َ
َل َل ِمائَ َة ُحل  ٍة ٍة، َوَعَلأ َأْ ِل الذ َ ِب َأْلَف ِديَناٍر، َوَعَلأ َأْ ِل اْلَوِرِق َعَشَرَة آاَلِف ِدْرَ ٍم، َوَعَلأ َأْ  ِل اْل َيَمِ  اكُْ ثَِني  

  ِِ َل أ عليه السالمَقاَل َعْبُد الر ْْحَِ  ْبُ  اْكَج اِج َفَسَلْلُت َأاَب َعْبِد ا علي ه ، فَ َق اَل: َك اَن َعِل ي  َعم ا َرَوى ابْ ُ  َأِب َلي ْ
يَناِر َعَشَرُة َدرَاِ َم، َوَعَش َرُة آاَلِف دِدْرَ  مٍ  السالم يَُة َأْلُف ِديَناٍر، َوِقيَمُة الدِّ [ أِلَْ  ِل اأْلَْمَص اِر، َو َعَل أ  يَ ُقوُل: الدِّ

ِبِل َوأِلَْ ِل الس َواِد ِمائَ َتا بَ َقرَ  يَُة ِماَئٌة ِمَ  اإْلِ َواِدي الدِّ  .(3)( (2)((ٍة َأْو َأْلُف َ اةٍ َأْ ِل اْلب َ
نعم، قد مسعىت ما يف النصوص السثاعمة مثن أّن مكثان كثّض مجثض ع ثرين مثن  حولثة النثنم، إال وقال يف ااواهر )

 أّه مل أود عاماًل عه، عض عن الننيمة اإلمجا  على خال ه،  ادلتجه محله على التمية.
تلزم أهض اإلعثض،  مثن امتنثل مثن عثنذلا ألزمثه الثوي قيمتهثا، وعن ال يخ محله على أحد ووهني: األول: أّن اإلعض 

يف صحي  اعن سثنان: )... ومثن  عليه السالموقد كانىت قيمة كض مجض ع رين من  حولة الننم، كما قال الصاةا 
الننم قيمة كض أب من اإلعض ع ثرون شثاة( والاثاه: اختصثاص ذلثك ابلعبثد إذا قتثض حثّراً كمثا يف خثرب زيثد ال ثّحام 

   (4)(عليه السالمعن الصاةا 
 كلكونثهمثن األمثور السثتة مثا  قوم ملكوا أمثراً ويف عع  ما سبق ةاللة على ان الد ت للتفريل وان على أهض كض 

  على أهض اإلعض اإلعض وعلى أهض النهب النهب وعلى أهض الدأنس الدأنس وهكنا. :منه
 ال  ثثثوز االنتمثثثال إىل نثثثو  آخثثثر وانثثثه علثثثى هثثثنا المثثثول الاثثثاهض ثثثثروة أهلهثثثا ت ثثثكّ  منهثثثا عنثثثد ال  فثثثى ان كثثثاّل مث 
 وصلأ   علأ دمحم وآله الطا ري  وللبح  تتمة وصلة  لنتظر. ،أرخ،

ََ ُ ُم )): صلى هللا عليه واله وسلمالنيب األكرم قال  ِإن  ِِِ  ِعَباداً يَ ْفزَُع ِإَلْيِهُم الن اُس ِف َحَواِئِجِهْم ُأوَلِئ
ِِ  يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ   (.52حتف العمول: ص) ((اْْلِمُنوَن ِمْ  َعَذاِب ا

                                                             

، ووواهر 283ص 7، والكايف ج137ص 4هث، ج1413قم،  –ال يخ الصدوا، من ال حي ر  الفميه، مؤسسة الن ر اإلسالمي  (1)
 .14ص 44الكالم: ج

 .283ص 7الهران، ج –ثمة اإلسالم الكليع، الكايف، ةار الكتب اإلسالمية  (2)
 .14ص 44م، جق –ال يخ دمحم حسن النجفي، وواهر الكالم، مؤسسة الن ر اإلسالمي  (3)
 .22ادلصدر نفسه: ص (4)


