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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالى على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعني، وال حوو وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٖٖٛ) 

 ل هباعادَ األصل اإلبل أو الداننري وغريىا يُ  -٘
اي األصل اإلبلل أو األصلل اللد )ح بحسلس ادلسلبظهر بلدواا ملن ملائفبني ملن اللرواهت  واي  حىلا يعلا و  لا، اخلامس: 

 واي القيمة ادلبعارفة لإلبل أو الدينار ىي ادلدار.
 .قدس سرهوىذا ىو ظاىر ما ارآته السيد الوالد 

الللدينار والللدرىم، ملل الا: يف  ما)نللا : بمث ا)للو دلللا اللاي ادلعيللار قيمللة اإلبللل، فللال ياللر ار فللا  وا فللا  قيمللة قللدس سللرهقللاو 
وصلل  قيملة اللدينار إض أضلعام قيملة مائللة ملن اإلبلل، والذلت ال يالر ار فللا  وا فلا  قيملة األملور ادللذاورة إ ا  العبلل  
قيمة اإلبل، اما إ ا صارت قيمبها أضعام القيملة العا للة لر لرة االحبيلاج إليهلا، أو صلارت أقلل ملن العا للة قللة ابلحة، فلال 

وإي اللاي الظللاىر اي هبللاره مللا )قلنللاه عنللو سللابقاا واي ىللذا   1ببعللد اي ير لل  إض القيمللة العا لللة ال)صللرام األ لللة إض  لللت ي
 حمروى بذاه  ح  اف  لو فبدبر.

عبلل ا ْأاْب ْعببللد  اِن   للْنايم قْللاْو:  ْ  :  عليللو السللالىوقللاو: بوْعللنب ْعببللد  اِن  ببللن  س  َََيْلقاللووا يف  ْحللد ي م ي ََِل( )ِإنَّ الدِّ ِب ٌََة ِمَََْل اإْلِ َة ِماَئ
َِ ِقيَمَُة ُكَلِّ  ََوُة َداَننَِرَي َوِمََْل اْل َََن َْ َِ َُووَن ِدْرَاَاً َأْو  ْْ ِِ َُووَن َشَاةً َوِقيَمُة ُكلِّ بَِعرٍي ِمَْل اْلَوِرِق ِمائٌََة َو ْْ ِِ بَِِل    2ب  اَنٍب ِمََْل اإْلِ

يمة ال بعح، وأّي ادلعيار الد )ح، وإي ااي العشرين وىذا احلدي  ابعض األحا ي  األخر  اّو على اعببار عشرة   )ح، ق
شاة  عا و قيمبها قيمة بعح واحد وللذا  علل  الديلة ألفلي شلاة، و علل اةلد عشلرة  رللاا مقابلل  ينلار، حيل  قيملة اللدينار  

 .  3بااي يف  لت الزماي اذلت 
 وجو مجع صحيحة دمحم بْل مسلَ مع غريىا

و رارة و حلا، عن أحدلا، يف الدية قاو: ىي مائة من اإلبل، وليس فيها   )لح وال  وقاو: بويف صحيح دمحم بن مسلم،
أقوو: ظاىر ىذا احلدي  اي األصل يف الدية اإلبلل، وإالا اللدراىم واللد )ح ملن ابب قيملة اإلبلل، فملا    راىم وال  ح  لت

 . 4بقيمة، بل العد   ح ظاىريف الوسائل من اي ضمح فيها را   إض اإلبل، أي ال يعبرب فيها ال
                                                             

 .18، ص99/1بحوت، ج –دمحم احلسيد الشحا ي، موسوعة الفقو اباب الدهت،  ار العلوى للطباعة للبحقيق والطباعة والنشر  السيد  1ب
 .194ص 29ىل، ج1499قم،  –دمحم بن احلسن احلر العاملي، وسائل الشيعة، مؤسسة آو البي    2ب
 13، ص99/1بلللحوت، ج –،  ار العللللوى للطباعلللة للبحقيلللق والطباعلللة والنشلللر السللليد دمحم احلسللليد الشلللحا ي، موسلللوعة الفقلللو ابلللاب اللللدهت  3ب

 ببصرم.
 وعليو: فامح فيها يعو  للدية.  4ب
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والظاىر من مجللة ملن األحا يل  ا خلر م لل روايلة بلن سلناي ادلبقدملة و حىلا أللا اإل اي األصلل اإلبلل، وللذا اخبلل  يف 
الللرواهت  اللر عللد  الشللاة، واحللّللة والللدرىم، واي عللد  البقللر بقيمللة اإلبللل، امللا اإل يف روايللة أ  بصللح، فلل  ا اخبلفلل  سللائر 

 ه ة و)قيصللة يف القيمللة السللوقية، ملل الا: اللاي الللدينار يعطللى بللو مللرة عشللر حقللق مللن البعللح، ومللرة عشللرين حقللة، أو  اخلمسللة 
اا)ل  الشللاة مللرة  ينللاراا، ومللرة  ينللارين لللوحة اىلميلل  ابلنسللبة إض اإلبللل، فهللي ادلعيللار، ولللو اللاي يف بلللد للليس فيللو إبللل، اللاي 

 . 1بالبال  ادلخبلفة لوحظ  النسبة ادلبوسطة اما يف اخبالم ادلقومني الال ى قيمبو عند أىلو، ولو اخبل  القيم يف 
أقوو: مقباى مج  ىذه الرواية م  الرواهت الناّصة على ةبلوت سلائر أ)لوا  الديلة بملن بقلر و لنم و  )لح و راىلم وحللل  

ها والبخيلح بينهلا وبلني  حىلا بأ)لوا  اي ادلرا  من بليس فيها   )ح وال  راىم  أي اببداءا، فهي  نفي اوي  ح اإلبل يف عرض
اخلمسللة األخللرال  وال  نفللي اووللا يف موذلللا، فيطللابق مفللا  ىللذه الروايللة بعللد ىللذا اىلملل  مفللا  الللرواهت اللل   فيللد اي  الديللة

 األصل اإلبل واي  حىا يعاْ و  ا.
َِِّ ببس ويشهد دلا  ار ه بمن صحة الطولية ورفض العرضية  ما  اء يف صحيحة معاوية بلن وىل َِْبَِد ا ُُ َأَا  ِليَو َسَََْل

ُوونَ  السالم ْْ ِِ ِبِل اْلَمَسانِّ فَِإْن ََلْ َيُكْْل َفَمَكاَن ُكلِّ مَجٍَل  َِ َِْْل ِديَِة اْلَعْمِد فَََقاَل ِماَئٌة ِمْْل ُفُحوَلِة اإْلِ   2ب   ِمْْل ُفُحوَلِة اْل ََن
ذلللا، وليسل  )صللاا يف  لللت فيبقللدى عليهللا مللا  ظللاىرة يف )فللي عرضلية  للح اإلبللل و)فللي موليبهللا  3بالروايللة  لللتو لو آخللر: 

يفيد اي  ح اإلبل ىو يف موذلا فبفيد ىذه الرواية )فلي عرضلية  لح اإلبلل، و فيلد  للت اللرواهت إةبلات موليلة  حىلا بأي اي 
ا اىلمل  قبلل ىلذاإلبل ىي األصل و حىا يقّيم  ا عند العجز عن اإلبل أو عنلد قبلوو ملن للو األملر  للت، وعللى أي فللو   يا 

 فال بد من مرحها دلعارضبها دلسبفيض الرواهت على خالفها.
 عليلو السلالىلعللي  صللى هللا عليلو واللو وسللموقاو: بيؤيد اي األصلل يف الديلة اإلبلل، ملا رواه الصلدون، ملن وصلية النل  

ََ َّ َوَجََلَّ ِه قللاو:  َِ  ُ َِّ ََا ا ََِب َسََْلَّ ِه اْيَاِىِليَََِّة َنَََْج ُسَََنٍْل َأْجَواَى َََد اْلُمبَِّل َِْب َِِلََ إ ِإنَّ  ْسََاَلِم ََي  َوَسََْلَّ ِه إض أي قللاو:   اإْلِ
ْساَلمِ  َِ َّ َوَجلَّ َذِلَك ِه اإْلِ  ُ َِّ ََْجَوى ا ِبِل َف  . 5ب  4ب  اْلَقْتِل ِماَئًة ِمَْل اإْلِ

 املْهور: كل الدَيت السُ أصول
ظهلر للت ألّلا  الر   و لت الو مقابلل ملن يلرال اولا مجيعلاا أصلوو، قلاو يف اىللواىر ألزو لاا مل  الشلرائ  بوايل  الاي، فقلد

ملللن النصلللوص والفبلللاوال ومعاقلللد اإلمجاعلللات الصلللرتة والظلللاىرة عللللى البخيلللح ادلزبلللور: أي بىلللذه السلللّبة  مقلللا ير بأصلللوو يف 
                                                             

 .14-13، ص99/1بحوت، ج –السيد دمحم احلسيد الشحا ي، موسوعة الفقو اباب الدهت،  ار العلوى للطباعة للبحقيق والطباعة والنشر   1ب
 –، ويف البهلذيس،  ار الربللس اإلسللالمية 196ص 4ىللل، ج1413قلم،  –تاللره الفقيلو، مؤسسللة النشلر اإلسللالمي الشلي  الصللدون، ملن ال   2ب

 .159ص 19مهراي، ج
 صحيحة دمحم بن مسلم.  3ب
 .365ص 4ىل، ج1413قم،  –الشي  الصدون، من ال تاره الفقيو، مؤسسة النشر اإلسالمي   4ب
 .15، ص99/1بحوت، ج –الفقو اباب الدهت،  ار العلوى للطباعة للبحقيق والطباعة والنشر السيد دمحم احلسيد الشحا ي، موسوعة   5ب
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)فسللها، وللليس  بعاللها بللدالا عللن آخللر، فللال يعبللرب البسللاوي يف القيمللة وال الطاضللي، وال ببعاللها مشللروما بعللدى بعللض، و  
ذو أيّها شاء  اما صرّح بذلت الو  ح واحد، بل يف ظلاىر اشل  الل لاى وحمرلّي ادلبسلوا اإلمجلا  حينئذ فلباىلاين هّح يف ب

 عليو.
إي   يرلن إبلل فمرلاي الل مجلل عشلروي ملن »الشحاى و حللا ملن أ)لو  )عم، قد  ع  ما يف خربي معاوية بن وىس، و

ي   يرللن فمللن البقللر بقيمللة  لللت وإي   يرللن فلل ل    يللة الر للل مائللة مللن اإلبللل، فلل »خللرب أ  بصللح   بللل يف « فحولللة المللنم
 . 2ب  1ب«ابش

 حممولة ِلى االستحباب  كرواألاخلوانساري: رواَيت الدية 
وقللللد  ىللللس السلللليد اخلوا)سللللاري إض اي الللللرواهت الدالللللة علللللى اي الديللللة اةللللد عشللللر أللللل   رىللللم وشللللبهها حممولللللة علللللى 

ى البقيللة، واحلمللل علللى البقيللة مبعللني ملل  عللدى إمرللاي اىلملل  وملل  عللل  3بوقللد تمللل مللا ملللال  ادلشللهوراالسللبحباب قللاو: ب
ف )و م  البو و ابخلصوصليات وقاو قبل  لت ب  4ب إمراي محل ما يبعني فيو الزه ة على االسبحباب اي  تمل على البقية

ين ادلذاورة فيها يبعد  قييد ادلائة من اإلبل برووا مساي فلال بلد ملن احلملل عللى الفالل، الاىلم  بلني ملا  ِو عللى للزوى ادللدّ 
 . 5ب ...وما  و على افاية ادلّد يف اّفارة صوى رمااي إ ا  ره لعذر

 هبا ايمع بني الوواَيت ان اإلبل ى  األصل وغريىا يقّيَ
، و لللت يف مقابللل مجلل   ربعللي، وللو و للد عليلو شللاىداا مللن اللرواهت اللاي حسلناا   6بأقلوو: لرللن احلملل علللى االسلبحباب
علدا  سلائر أ)لوا  اللدهت يف العديلد ملن اللرواهت أللذلت اخبلفل  وا)لو ادللدار  ىلي اىلم  إبرا ة اي األصل اإلبل واي قيمبهلا

عشر أل   رىلم )ظلراا ألي  ر بعاها عشرة آالم  رىم وبعاها اةداْ ل  شاة و ْ ر بعاها ألفي شاة وبعاها ا خر أاْ إ   ْ 
مجل   لدو عليلو اللرواهت اصلريح  فا)وقيمبها اا)   ر ف  و نخفض فرا)  الشاة اترة بنص   ينار وأخرال بدينار وىرذا، 

ََوُة َوِقيَمَُة ُكَلِّ بَِعَرٍي ِمََْل الََْورِ  ببيف رواية ابن سلناي  عليو السالىقولو ابعض ما ماى و حه   َْ َِ َُووَن ِدْرَاَاً َأْو  ْْ ِِ ِق ِمائٌََة َو
ُووَن َشَاةً  ْْ ِِ ِبِل  َِ ِقيَمُة ُكلِّ اَنٍب ِمَْل اإْلِ فََِإْن ََلْ َيُكَْْل ببوالذلت  لدو عليلو صلحيحة معاويلة بلن وىلس   7ب  َداَنِنرَي َوِمَْل اْل ََن

                                                             

 .161ص 19مهراي، ج –الشي  الطوسي، البهذيس،  ار الربس اإلسالمية   1ب
 .31-39ص 44ىل ج1434قم،  –الشي  دمحم حسن النجفي،  واىر الرالى، مؤسسة النشر اإلسالمي   2ب
 أل   رىم. 12ة على اي الدية أي الرواية الدال  3ب
 .167ص 6ىل، ج1495/ 2مهراي، ا –السيد أمحد اخلوا)ساري،  ام  ادلداره يف شرح ادلخبصر الناف ، مرببة الصدون   4ب
 .167-166ص 6ىل، ج1495/ 2مهراي، ا –السيد أمحد اخلوا)ساري،  ام  ادلداره يف شرح ادلخبصر الناف ، مرببة الصدون   5ب
 الوا س يف الدية عشرة آالم  رىم وادلسبحس إضافة الفني إليها. ابي يروي  6ب
 .194ص 29ىل، ج1499قم،  –دمحم بن احلسن احلر العاملي، وسائل الشيعة، مؤسسة آو البي    7ب
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 َِ ُووَن ِمْْل ُفُحوَلِة اْل ََن ْْ ِِ فََِإْن ََلْ َيُكَْْل َفِمََْل اْلبَََقَِو ببوصريح رواية أ  بصح  ،  يد الشحاىوم لو خرب  1ب  َفَمَكاَن ُكلِّ مَجٍَل 
َِلََى َأْىَِل اْلَبِعَرِي ِمائََُة بَِعَرٍي  ببوالذلت يؤيلده خلرب  علائم اإلسلالى السلابق وفيلو   2ب  ِبِقيَمِة َذِلَك َوِإْن ََلْ َيُكْْل فَََْلُف َكْبشٍ  َو

َوُة َداَنِنرَي  َْ َِ َِ َأْلَشَا َشَاةٍ  ِقيَمُة ُكلِّ بَِعرٍي  َِلََى َأْىَِل اْل َََن ََِلى َأْىِل اْلبَََقِو ِمائَََتا بَََقَوٍة  ِقيَمُة ُكلِّ بَََقَوٍة َنَْسُة َداَننَِرَي  َو  ِقيَمَُة  َو
َوُة َداَنِنرَي  َىِذِه  َْ َِ ََِلى َأْىِل اْلبََوَّ ِماَئُة ُحلٍَّة  ِقيَمُة ُكلِّ ُحلٍَّة  َِ ُكلِّ َشاٍة ِنْصُف ِديَناٍر  َو   3ب   ِديَُة الوَُّجِل اْْلُوِّ اْلُمْسِل

 غري اتمة (مكان كل مجل ِْوون شاة)اخلوئ : رواَيت 
 بقي ىنا أامور:مث اي السيد اخلوئي  ىس يف مباين  رملة ادلنهاج إض ب

 األّوو: أ)ّو قد ور  يف رواهت ةالث: أّي قيمة ال بعح عشروي  نماا:
إّي الديلة مائلة ملن اإلبلل، و قيملة  ببيقلوو يف حلدي :  عليلو السلالىأاب عبلد انّ  منها: صحيحة ابن سلناي، قلاو:  عل  

 .   رلاا، أو عشرة   )ح، و من المنم قيمة اّل  ب من اإلبل عشروي شاة  اّل بعح من الورن مائة و عشروي
ُفُحولَََِة  فَََقََاَل: ِمائٌَََة ِمََْلْ  ببعللن  يللة العمللد  عليللو السللالىو منهلا: صللحيحة معاويللة بللن وىللس، قللاو: سلل ل  أاب عبللد انّ  

 َِ ُووَن ِمْْل ُفُحوَلِة اْل ََن ْْ ِِ ِبِل اْلَمَسانِّ  فَِإْن ََلْ َيُكْْل َفَمَكاَن ُكلِّ مَجٍَل    4ب  اإْلِ
اإلبََل  ولََةِ فحُ  ْلْ فقََال: مائََة ِمََببومنهللا: معبللربة أ  بصللح، قللاو: سلل لبو عللن  يللة العمللد الللذي يقبللل الر للل عمللداا، قللاو: 

 .  َِ نَ ال َ  ولةِ فحُ  ْلْ مِ  ونَ وُ ْْ ِِ  لِ ّل مجََ فمكان كُ إبل  ْلْ كُ يَ  َلَْ    فإنْ انِّ سَ املَ 
أقوو: ىذه الرواهت ماافاا إض أّوا ال عامل  ا، وأّي مامووا مقطو  البطالي، حيل  إ)ّلو لليس قيملة الّل بعلح عشلروي 

 . 5بمد معارضة مبا  ّو على أّي الدية أل  شاة، فبحمل على البقّية، دلوافقبها للعاّمة على ما يف ادل ،شاةا 
 اما سي إل إب ي هللا  عاض.  أقوو: قد يناقش االمو بو وه

 وصلى هللا ِلى دمحم وآلو الباىويْل
 

ةِ ببقاو:  عليو السالىعن أ   عفر  َْ ََِلى النَّائَِبِة َوتََْقِديُو اْلَمِعي ُو  يِْل َوالصَّبَْ     اْلَكَماُل ُكلإ اْلَكَماِل التَََّشقإُو ِه الدِّ
  32ص 1الرايف: جب

                                                             

 .196ص 4ىل، ج1413قم،  –الشي  الصدون، من ال تاره الفقيو، مؤسسة النشر اإلسالمي   1ب
 .161ص 19مهراي، ج –ر الربس اإلسالمية الشي  الطوسي، البهذيس،  ا  2ب
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