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احلمد هلل الذي هداان لإلسالم وما كنا لنهتدي لوال أن هداان ، ونشكره على ما منَّ به 
ا علينا من سائر النعم وأوالان ، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ، وأشهد أن حممد  

لعاملني عبده ورسوله ، وخريته من خلقه ، وحجته على عباده ، أرسله رمحة للعاملني ، وقدوة ل
، وحجة على املعاندين ، وحسرة على الكافرين ، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني              

 وبعد : 
، ما يسمى بصندوق القبيلة وبعض األسر على تكوين ، فقد تعارف كثري من القبائل 

ادها جراء حوادث أحد أفر جيمع فيه أفراد القبيلة مبلغا من املال تدفع منه الدايت الواجبة على 
أو املعنوية املتعلقة ابلقبيلة أو ، وقد يصرف منه على بعض املصاحل املادية ، السيارات خاصة 

 . (1)اجلماعة
وحيث كان هذا فقد رأيت أن أكتب يف أحكام وضوابط هذا النوع من العقود ؛ لوجود 

األحكام بعض املخالفات فيها من جهة ، وجلهل بعض أصحاب هذه الصناديق بشيء من 
والضوابط املتعلقة هبا وطبيعة العالقة بني هذه الصناديق وبني العاقلة الشرعية من جهة أخرى 
، والبحث سيكون وفقا ملا جتريه أكثر القبائل والقرى يف اململكة العربية السعودية وغريها اليت 

يه من نظام نشرت بعض موادها وأنظمتها يف مواقعهم على الشبكة العاملية ، أو ما وقفت عل
 : وخامتة قبيليت اخلاصة ، وسيكون البحث من خالل متهيد ومخسة مباحث 
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 املبحث األول : التعريف ابلعاقلة ، وفيه مطلبان :
 املطلب األول : تعريف العاقلة لغة.

 املطلب الثاين : حقيقة العاقلة شرعا.
 لب :املبحث الثاين : ضوابط ما حتمله العاقلة ، وفيه مخسة مطا

 املطلب األول : نوع اجلناايت اليت حتملها العاقلة .
 املطلب الثاين : اجلناايت اليت ال حتملها العاقلة .

 املطلب الثالث : مقدار الدية اليت تتحملها العاقلة.
 املطلب الرابع : مقدار ما يؤخذ من أفراد العاقلة. 

 املطلب اخلامس : القرابة اليت ال تتحمل مع العاقلة .
 ملبحث الثالث : البدائل املعاصرة للعاقلة : ا

 املبحث الرابع : صندوق القبيلة والعالقة بينه وبني العاقلة وفيه ثالثة مطالب :
 املطلب األول : التعريف بصندوق القبيلة.

 املطلب الثاين : الفرق بني العاقلة والصندوق.
 املطلب الثالث : مشروعية الصندوق وتكييفه الفقهي.

 اخلامس : أحكام وضوابط متعلقة ابلصندوق ، وفيه مخسة مطالب : املبحث
 املطلب األول : حكم إلزام أفراد القبيلة هبذا العقد.

 املطلب الثاين : حكم زكاة أموال الصندوق.
 املطلب الثالث : حكم دفع الزكاة للصندوق.

 املطلب الرابع : ضوابط اإليرادات. 
 املطلب اخلامس : ضوابط املصروفات.

 الخاتمة : وفيها أهم النتائج والتوصيات.

 
 
 

 منهج البحث :
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تبعا كل قول بدليله م  ، وذكر أبرز أقوال الفقهاء فيها ، يقوم البحث على أتصيل املسائل  
مث الرتجيح بينها ، والتعريف بغريب األلفاظ من كتب اللغة وكتب املصطلحات الفقهية ، 

، وإن كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها وختريج األحاديث من مراجعها األصلية 
وال ، أو اسم الكتاب والباب ، اكتفيت ابلتخريج منهما ، وقد أذكر يف التخريج رقم احلديث 

وداللة الباب والكتاب على ، لكثرة طبعاهتا ؛ التزم ذكر اجلزء والصفحة من كتب السنة 
 احلديث.

واجتهد رأيي يف توصيف ، ء املعاصرين واملسائل املستجدة أذكر فيها أبرز أقوال الفقها
 وختريج ما ال نص فيه ، وهللا اهلادي إىل سواء السبيل.

 
 التمهيد :

 
تأمل يف أحكام شريعة اإلسالم ومقاصدها جيد أن الرمحة والعدل وصالح األفراد إن امل

،  واجملتمعات مسة من مساهتا ، وعنوان من عناوينها ، فقد تضمنت رعاية الدماء واألموال
وتكفلت ابحملافظة على حقوق اخللق ، ونظمت العالقات بينهم ، وسدت طرق الشقاق 

 والفساد.
ما جاء يف نصوصها من ضمان  -نفسه أو ماله  -كله أو بعضه -ومن رعايتها لإلنسان 

 ما يهدر من دمه وما يتلف من ماله .
َواَل  قال تعاىل : واألصل يف حتمل تبعات اجلناايت أبنواعها أن تكون على اجلاين كما 

، فمن أتلف مال غريه أو جىن على جسده جبروح وشجاج أو  (11فاطر) َتزِر  َوازَِرٌة ِوْزَر أ ْخَرى
أزهق روحه فإنه خماطب خطااب أوليا بتحمل تبعات هذه اجلناية والتعدي ، سواء كانت على 

ريع التعاون يف حتمل جهة العمد أو اخلطأ أو شبه العمد ، ولكن الشريعة السمحة جاءت بتش
وأتيت على وجه اخلطأ وشبهه ، ويشق على عامة ، بعض اجلناايت اليت يكثر وقوعها 

املسلمني حتملها ، كما هو حاصل يف حوادث السري يف زماننا ، حيث ال سبيل إىل إبطال 
دم يف اإلسالم ، وال بد من إجياب بدل (2)طلال ي، حيث اصة خبالدماء ال و بعامة احلقوق 

 ، فأوجبتها على العاقلة يف اخلطأ وشبه العمد.(3)قتولامل
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والشريعة حينما تنظر يف ذلك إىل اجملين عليه وحتفظ حقه تنظر بعني أخرى إىل اجلاين 
وتزيد التبعات عن قدرته وسعته ؛ ، فتقف معه عندما حتصل اجلناية من غري قصده ، وجنايته 

 فيعينونه على محالته. ،وقرابته وعاقلته ، فتوجه اخلطاب إىل عصبته 
 

 وعندها ترد األسئلة : 
 

 من هي العاقلة ؟ 
 وما نوع اجلناية اليت تتحملها ؟ 
 وما هي البدائل املعاصرة هلا ؟ 

 ؟  اوما عالقة صندوق القبيلة هب
 وما هي األحكام والضوابط املتعلقة به ؟

 
  :واإلجابة هي مدار البحث ، يف مخسة مباحث 

 
 ابلعاقلة ؛ ألهنا األصل يف التحمل ،  مبحثان يف التعريف

 ومبحثان يف أحكام الصندوق ، 
، وهللا املعني  وبينها مبحث يف بدائل العاقلة املعاصرة غري الصندوق ، وفق اخلطة السابقة

 .واملسدد

 

 

 

 املبحث األول : التعريف ابلعاقلة :
  املطلب األول : تعريف العاقلة لغة :



 

6 

، مأخوذة من العقل وهو املنع  ؛ ألن العشرية كانت (4)ع الديةالعاقلة مجع عاقل وهو داف
 متنع القاتل ابلسيف يف اجلاهلية مث منعت عنه يف اإلسالم ابملال . 

مسيت بذلك ألهنم كانوا أيتون ابإلبل فيعقلوهنا بفناء ويل املقتول : قيل ، والعقل هو الدية 
 . (5)مث كثر ذلك حىت قيل لكل دية عقل، 

 ثاين : حقيقة العاقلة شرعا :املطلب ال
فتكون ، أو أن مبناها على النصرة ، اختلف العلماء يف العاقلة هل هي حمدودة ابلشرع 

عاقلة الشخص من كان بينه وبينهم النصرة والتعاون من غري تعيني ؟ وبناء عليه اختلفوا يف 
 حقيقة العاقلة على مذهبني : 

، واحلنابلة والظاهرية على أن العاقلة هم العصبة  للجمهور من املالكية والشافعية األول :
واألعمام وبنيهم ، وتقسم الدية على األقرب ، كاألخوة وبنيهم ،  وهي القرابة من جهة األب 

فتقسم على األخوة وبنيهم ، واألعمام وبنيهم ، مث أعمام األب وبنيهم ، مث أعمام ، فاألقرب 
 . (6)وإن حصل اختالف يف تفصيالهتا اجلد وبنيهم ، هذا جممل قوهلم يف العصبة

قضى هبا عليها كما يف حديث املغرية  واستدلوا على أن العاقلة هم العصبة أبن النيب 
فرمت إحدامها ، : " اقتتلت امرأاتن من هذيل  . قال أبو هريرة  بن شعبة وأيب هريرة

فقضى بدية املرأة  ، فقتلتها وما يف بطنها ، فاختصموا إىل رسول هللا ، األخرى حبجر 
أبن مرياث  وورثها ولدها ومن معهم ". ويف رواية : " فقضى رسول هللا ، على عاقلتها 

 .(7)"وأن العقل على عصبتها، يها وزوجها املرأة لبن
إن كان القاتل منهم ، وتؤخذ الدية (1)مذهب احلنفية أن العاقلة هم أهل الديوان الثاين :

فإن مل يكن القاتل من أهل الديوان فعاقلته قبيلته من النسب من عطاايهم يف ثالث سنني ، 
وعشريته ، فإن مل تسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل نسبا على ترتيب العصبات ، 

 .(9)وكل من يتناصر هبم فهم عاقلة له ، وإذا مل يكن للجاين عاقلة فالدية يف بيت املال
، وكان (10)لدواوين جعل الدية على أهل الديوانملا دون ا واستدلوا على ذلك أبن عمر 

 . (11)ومل ينقل إنكار فكان إمجاعا،  ذلك مبحضر الصحابة 
 املناقشة :

 :  على استدالل احلنفية بفعل عمر  يرد أمرانوقد 



 

7 

كتشتت العاقلة ، واختالط اجلند من    أنه انقل عن األصل لسبب رآه عمر  األول :
يف الديوان ، وحيث كان ذلك فإن اجتهاد عمر الفتوحات بعد ودخول العجم ، كل مكان 

عليه يكون موقوفا على مثل هذا احلال ، وإال فاألصل بقاء ما كان على  وإقرار الصحابة 
 ما كان من التشريع األول.

 وقضاءه إذا تعارض أو تزاحم مع فعل غريه فإن فعل النيب  أن فعل النيب  الثاين :
 مقدم عليه.

 اإلسالم ابن تيمية : اختيار شيخ
وذكر سبب اختالف الفقهاء يف حقيقة ، هلذه املسألة  - رمحه هللا -عرض شيخ اإلسالم 

أو هم من ينصره ويعينه من غري تعيني ؟ مث قال : فمن ، وهل هم حمدودون ابلشرع ، العاقلة 
قال  ومن - أي املشرع  –قال ابألول مل يعدل عن األقارب ؛ فإهنم العاقلة يف عهده 

ابلثاين جعل العاقلة يف كل زمان ومكان من ينصر الرجل ويعينه يف ذلك الزمان واملكان . 
إمنا ينصره ويعينه أقاربه كانوا هم العاقلة ؛ إذ مل يكن على عهد  فلما كان يف عهد النيب 

ال عطاء ، فلما وضع عمر الديوان كان معلوما أن جند كل مدينة ينصر ديوان و  النيب 
 ويعني بعضهم بعضا وإن مل يكونوا أقارب ، فكانوا هم العاقلة.، بعضا  بعضهم

وبعد أن ذكر اخلالف رجح الثاين فقال : " وهذا أصح القولني ، وأهنا ختتلف ابختالف 
 الزمان واملكان ".

هذا االختيار بقوله : " فرجل قد سكن املغرب وهناك من ينصره  -رمحه هللا  - مث أيد
 ن عاقلته من املشرق يف مملكة أخرى ؟ ولعل أخباره انقطعت عنهم ".ويعينه ، كيف تكو 

اعرتاضا يَرِد  على قوله هذا وملخصه : أن القريب كما يرث ولو كان  -رمحه هللا  -مث أورد 
يف املغرب ومورثه يف املشرق فكذلك العقل ! وأجاب على هذا اإليراد فقال : املرياث ميكن 

قضى يف املرأة القاتلة أن عقلها على عصبتها ، وأن مرياثها  حفظه للغائب ؛ فإن النيب 
 .(12)لزوجها وبنيها ، فالوارث غري العاقلة"

 والراجح :
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فال أصل تشريعها ؛  أن األصل يف العاقلة هم العصبة كما هو -وهللا تعاىل أعلم  - الراجح
مستثىن من هذا  فيبقى ينتقل عنه مع إمكانه ، وأما ما استدل به احلنفية من فعل عمر 

كانت فقرية ال تستطيع السداد ، أو كانت النصرة بني ، أو  دمت العصبة ع  األصل يف حال 
، واختالط أجناس القبائل من خاصة عند تفرق العصبات يف البلدان ، أهل الديوان أقوى 

هم  فال مانع من اعتبارها وحتميل الدية علي، عرب ومن عجم بفعل اهلجرة إىل احلواضر واملدن 
كما هو صنيع اخلليفة الراشد عمر 

، وتبقى السنتان النبوية والعمرية حمل اعتبار حسب (13)
 الزمان واملكان واحلال.

 
 املبحث الثاين : ضوابط ما حتمله العاقلة :

 املطلب األول : نوع اجلناايت اليت تتحملها العاقلة :
س ابلقتل ، وجناية على ما دون اجلناايت تنقسم ابعتبار أثرها وحملها إىل جناية على النف

، وسنعرض يف هذا (14)ىل جناية عمد وشبه عمد وخطأالنفس ، وتنقسم ابعتبار صفتها إ
 املطلب إىل أنواع وصفات اجلناية اليت تتحملها العاقلة .

فأما من حيث حمل اجلناية على النفس أو على ما دوهنا فال أثر له يف حتمل العاقلة من 
 -العاقلة وفقا ملقدار الدية ، وسيأيت يف املطلب الثالث خالف الفقهاء  عدمه ، وإمنا تتحمل

يف مقدار الدية اليت تتحملها العاقلة سواء كانت اجلناية على النفس أو على ما  - رمحهم هللا
 دوهنا.

 : وخطأ، وشبه عمد ، عمد وأما من حيث نوع اجلناية ، فاجلناايت ثالثة أنواع : 
 العاقلة هال حتمل، وهذا النوع (15)ما كان منها على سبيل العمدهو فالنوع األول : فأما 
دل على واست  ، (17)واء كان مما جيب القصاص فيه أو ال جيب، س(16)إال أن تشاء بال نزاع

 ذلك ابلنقل والنظر:
: " ال حتمل العاقلة عمدا ، وال  - رضي هللا عنهما -ابن عباس  فحديث:  قلفأما الن

 .(11)تشاء " ، وال أرش جناية ، وال قيمة عبد إال أن صلحا ، وال اعرتافا
ويستثىن ،  ألهنا لو محلت عنه العمد لتجرأ الناس على العدوان وانتشر القتلفوأما النظر : 

فإنه كاخلطأ يف وجوب الدية على العاقلة ، وال  ، من ذلك عمد الصيب واجملنون واملعتوه
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فألولياء الدم  نَّ إال إذا قتل مث ج  ، يح قصاص فيه ؛ ألهنم ليسوا من أهل القصد الصح
القصاص أو الدية ، وإن اختاروا الدية فمن ماله هو إن كان له مال ؛ ألن العاقلة ال حتمل 

 .(19)فإن مل يكن له مال فنظرة إىل ميسرة إن ثبت إعساره، العمد 
وهو ، مله ، وهذا النوع أكثر أهل العلم على أن العاقلة حت(20)شبه العمدالنوع الثاين : و 

 .(21)واحلنابلة، والشافعية ، مذهب احلنفية 
 .(22)حديث أيب هريرة يف قصة املرأتني من هذيل وقد تقدم: ودليلهم 

بل شبه  الدية على العاقلة مع أن القتل مل يكن خطأ  جعل  النيب أن  وجه الداللة :
 عمد ، حيث قصدت القاتلة اجلناية على األخرى مبا ال يقتل غالبا.

، وأيب ثور ، هم من أوجبها على القاتل وحده يف شبه العمد ، وهذا مروي عن علقمة ومن
 .(23)وهو رواية عن أمحد، وطائفة من السلف ، وابن أيب ليلى 

درءا لسبل العدوان ، فإن القتل شبه العمد أن يف إجياهبا على اجلاين ووجه هذا القول : 
 .قصد صاحبه العدوان وإن مل يقصد القتل

، فوجبت ديته على العاقلة كاخلطأ ؛ ال يوجب قصاصا  ؛ ألنه قتلٌ  يح األولوالصح
 ولثبوت السنة بذلك.
، حيث وقعت (25)، وهذا النوع تتحمله العاقلة إمجاعا(24)جناية اخلطأالنوع الثالث : 

اجلناية عن غري نية عدوان ، وغالبا ما يكون عن غري شقاق بني اجلاين واجملين عليه ، فناسب 
 فف الشريعة عن اجلاين.أن خت

ويبقى أن يشار هنا إىل أنه ليس يف حتميل العاقلة دية اخلطأ أو شبه العمد ظلما هلا ؛ ألهنا 
ال وجه شبهه . وحيث كانت النفس حمرتمة و وريثة القاتل فكما تغنم مبوته تغرم جبنايته اخلطأ و 

ضرر كبري عليه ، فكان من ه فيه وحدلدية اب واخلطأ معذور فيه اإلنسان ، وإلزامهإلهدارها ، 
حماسن الشريعة اإلسالمية وقيامها مبصاحل العباد أن أوجبته على العاقلة كإجياب النفقة على 

 . (26)األقارب
وحينما توجب الشريعة على العاقلة دفع الدية إىل اجملين عليه أو إىل أوليائه فإهنا بذلك 

جياب النفقات اليت جتب للقريب ، أو تراعي مصاحل أخرى ، وإجياهبا على العاقلة يكون كإ
 –القاتل خطأ  –جتب للفقراء واملساكني ، وإجياب فكاك األسري من بلد العدو ؛ فإن هذا 
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أسري ابلدية اليت جتب عليه ، فالعقل من جنس ما أوجبه هللا من احلقوق لبعض الناس على 
 . (27)وجةبعض كحق املسلم ، وحق ذي الرحم ، وحق اجلار ، وحق اململوك والز 

 
 املطلب الثاين : اجلناايت اليت ال حتملها العاقلة :

 الدية يف احلاالت اآلتية :العاقلة ال حتمل 
ال حتمل العاقلة قيمة العبد وال جنايته ، فأما رقبته فال حتمله العاقلة عند أكثر  :األوىل 

، وأما جناية العبد  أهل العلم ، إذ هو مال من األموال والعاقلة ال حتمل األموال كما سيأيت
 . (21)على غريه فتكون يف رقبته فيباع ويصرف مثنه على اجلناية

سواء كان مما جيب القصاص فيه أو ال كما تقدم (29)بال نزاعال حتمل العمد  : الثانية
 . (30)جيب

عى عليه القتل فينكره ويصاحل املدعي على دَّ ومعناه أن ي  ، (31)ال حتمل الصلح :الثالثة 
اعرتافه فلم حتمله و ألنه مال ثبت مبصاحلته واختياره ؛ ال حتمله العاقلة ا الصلح هذف، مال 

 .وألنه لو محلته العاقلة أدى إىل أن يصاحل مبال غريه ويوجب عليه حقا بقوله ،العاقلة 
، وهو أن يقر اإلنسان على نفسه بقتل خطأ أو شبه عمد ، مل االعرتاف ال حت :الرابعة 

. " وال نعلم فيه خالفا ": (32). قال ابن قدامةوال حتمله العاقلة وحده جتب الدية عليه بل 
تهم يف وألنه ي  ، وال يقبل إقرار شخص على غريه ، وألنه لو وجب عليهم لوجب إبقرار غريهم 

 . فيقامسه إايها  عاقلتهمن يقر له بذلك ليأخذ الدية من  ئأن يواط
 -رضي هللا عنهما  -ابن عباس حديث مع النظر الصحيح :  والدليل على ما سبق

وال اعرتافا ، ال صلحا ، و وال عبدا ، أنه قال : " ال حتمل العاقلة عمدا  عن النيب السابق 
"(33) . 

ثلث الدية ، وذلك يف دون  كان  ما(34)من الدايت على الراجحأهنا ال حتمل  :اخلامسة 
 أو عند تبعض الدية .، اجلروح والشجاج 

أو قيمة العبد وحنو ، كقيمة الدابة ،  وجب عن ضرر مايل  ال تتحمل ما السادس :
 ، ومثلها يف زماننا قيمة السيارات وسائر املركبات. (35)ذلك
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ال ن العاقلة ال تعقل مهر املثل ، و وأمجع أكثر أهل العلم على أ" قال ابن املنذر : 
 . (36)"اجلناايت على األموال إال العبد فإهنم اختلفوا فيه

 
 ث : مقدار الدية اليت تتحملها العاقلة :الثال املطلب

ما تقدم هو ما حتمله العاقلة وما ال حتمله من اجلناايت ابلنظر إىل نوع اجلناية ، وأما 
، (37)ابلنظر إىل حجم اجلناية وأثرها فقد أمجعوا على أن العاقلة حتمل ما زاد على ثلث الدية

 واختلفوا فيما دون ذلك على ثالثة أقوال : 
قال احلنفية : تتحمل العاقلة كل ما كان أرشه نصف عشر الدية فأكثر ؛ لقضاء  األول :

 . (39)، ومقدارها نصف عشر الدية(31)ابلغرة يف اجلنني على العاقلة الرسول 
: ، ووجه قوهلم (40)قال الشافعية : تتحمل العاقلة القليل والكثري كاجلاين يف العمد الثاين :

عن القاتل يف اخلطأ وعمد اخلطأ ؛ لئال جيحف ذلك مباله ، وهذا أن العاقلة إمنا محلت الدية 
 .(41)يوجد فيما دون دية النفس

قال املالكية واحلنابلة : ال تتحمل العاقلة إذا كان الواجب أقل من ثلث الدية ؛  الثالث :
وإمنا خولف يف الثلث فصاعدا ختفيفا عن اجلاين ، ألن األصل وجوب الضمان على اجلاين 

، فيبقى ما دون الثلث على (42): " والثلث كثري " كثريا ، وقد قال النيب   لكونه
 . (43)األصل
 

أن العاقلة حتمل الثلث وما زاد عليه ؛ ألن حتمل العاقلة  -وهللا تعاىل أعلم  - والراجح
: يف قوله السابق  من ابب رفع املشقة عن اجلاين ، والثلث كثري بنص حديث رسول هللا 

"، وال مشقة غالبا من حتمل ما كان دون الثلث ؛ ألنه قليل مبفهوم احلديث "والثلث كثري
 .(44)السابق خاصة على القول أبن الدية جتب على اجلاين ابتداء

 
 

 املطلب الرابع : مقدار ما يؤخذ من أفراد العاقلة :
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ثة اختلف الفقهاء رمحهم هللا تعاىل يف مقدار ما يؤخذ من كل واحد من العاقلة على ثال 
 أقوال :

قال املالكية واحلنابلة : ليس هناك مقدار حمدد ؛ ألنه ال نص فيه ، بل يعود ذلك األول : 
اَل ي َكلِهف  اّلله   ال تعاىل : ، ق(45)حسب حاله كالنفقة إىل اجتهاد احلاكم فيفرض على كل  

َوَما  وقد قال تعاىل :  ني مقدار حرجا عليهم ،ي، وألن يف تع(216البقرة) نَ ْفسا  ِإالَّ و ْسَعَها 
يِن ِمْن َحرَج  َجَعَل َعلَ   .(71احلج)  ْيك ْم يف الدِه

قال احلنفية : يؤخذ من كل واحد من العاقلة ثالثة دراهم أو أربعة و ال يزاد ، والثاين : 
م إليهم أقرب القبائل إليهم من وجيوز النقص منه إذا كانت العاقلة كثرية ، فإن قلَّت العاقلة ض  

 . (46)لنسب حىت ال يزيد على الواحد منهم أكثر من ذلكا
ويف الوسط ربع ، قال الشافعية : يؤخذ من كل واحد نصف دينار إن كان غنيا والثالث : 

 .(47)دينار
وال يثبت ابلرأي ، هو القول األول ؛ ألن التقدير يفتقر إىل نص  -وهللا أعلم  - والراجح

فرض على العاقلة ما يشق عليها وجيحف هبا ؛ والتحمل ، وألن الفقهاء اتفقوا على أنه ال ي
عن اجلاين مبا  ففالزم هلا من غري جنايتها على سبيل املواساة للقاتل والتخفيف عنه ، فال ي  

حف ببعض العاقلة ، ولو كان حف به كالزكاة ، وبعض ما قيل يف التقدير قد جي  ثقل غريه وجي  ي  
شرع يف ؛ ألنه موجب جنايته وجزاء فعله ، فإذا مل ي  اإلجحاف مشروعا كان اجلاين أحق به 

، وإذا كان األمر كذلك حيث ال يوجد نص يف التقدير ، وكان (.41)حقه ففي حق غريه أوىل
كم يفرض على كل ما يطيقه بعض التقدير جيحف ببعض العاقلة تعني رجوع  األمر إىل احلا 

 ه.علي وال يشق
 

 حمل مع العاقلة :املطلب اخلامس : القرابة اليت ال تت
إذا تقرر أن العاقلة يف أصل وضعها الشرعي هم العصبة فإن هناك من العصبة والقرابة من 
ال مدخل له يف التحمل ، وإمنا يتحملها ذكور العصبة البالغون القادرون العاقلون ، وعليه فقد 

 ذكر الفقهاء  أصنافا من القرابة ال يتحملون :
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وهؤالء ليسوا من ، جملانني ؛ ألن الدية مبناها على النصرة النساء والصبيان وااألول : 
 .(49)أهلها ؛ وألهنا تربع والصبيان واجملانني ليسوا من أهل التربع

" ومل أعلم خمالفا يف أن املرأة والصيب وإن كاان موسرين ال حيمالن من  قال الشافعي :  
ن أهل التربع لكنها ليست من أهل وإن كانت املرأة م .(50)العقل شيئا ، وكذا املعتوه عندي "

 النصرة.

 اَل ي َكلِهف  اّلله  نَ ْفسا  ِإالَّ و ْسَعَها  الفقراء ، فال يؤخذ من الفقري لقوله تعاىل :  الثاين :

اّللَّ  اَل لِي نِفْق ذ و َسَعة  مِهن َسَعِتِه َوَمن ق ِدَر َعَلْيِه رِْزق ه  فَ ْلي نِفْق ممَّا آاَته   ، وقوله : (216البقرة)
، وألن حتمل الدية  (7الطالق) ي َكلِهف  اّللَّ  نَ ْفسا  ِإالَّ َما آاَتَها َسَيْجَعل  اّللَّ  بَ ْعَد ع ْسر  ي ْسرا  

مواساة فال يلزم الفقري كالزكاة ؛ وألهنا شرعت ختفيفا على اجلاين فال يثقل هبا على غريه . وقد 
أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم على أن " حكاه بعضهم إمجاعا : قال ابن املنذر : 

 .(51)ء"املرأة والصيب الذي مل يبلغ ال يعقالن مع العاقلة ، وأمجعوا على أن الفقري ال يلزمه شي

وكل من عدا ، والزوج ، كاألخ ألم ،  ذوو األرحام ، فال يؤخذ منهم بال خالف الثالث : 
 . (52)العصبات ؛ ألهنم ليسوا من أهل النصرة

 . (53)البعيد من العصبة ، فال يؤخذ من األبعد من العصبات مع قدرة األقربابع : الر 
 

 املبحث الثالث : البدائل املعاصرة للعاقلة : 
ابلنظر إىل أحوال بعض اجملتمعات اليوم نلحظ ضعفا يف األواصر ، وتفككا يف األسر ، 

عامل ، واختالط الناس عجمهم وتشتتا للقبائل مع طغيان املدنية ، وسهولة التنقل بني دول ال
كافرهم مما أضعف شأن القبيلة ، وأصبح الوالء يف كثري من اجملتمعات و ومسلمهم ، عرهبم و 

 راجعا إىل املصاحل املشرتكة وفق النظرة املادية للحياة .
ومع قلة ذات اليد لكثري من الشعوب وكثرة جناايت اخلطأ يف حوادث السيارات وحنوها 

ء الناس تضيع بني فقر اجلاين وفقدان العاقلة ، كل ذلك دعا فقهاء اإلسالم صار كثري من دما
دم يف  اليوم إىل النظر يف البدائل املمكنة للعاقلة حفاظا على دماء الناس حيث ال يطل

 اإلسالم ، وتعاوان مع من وقع يف القتل اخلطأ دون إرادته وقصده. 
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ه  ، 1426بدورته السادسة عشر عام  وقد عرض هذا املوضوع على جممع الفقه اإلسالمي
وق دِهَمت فيه ستة حبوث من أصحاب الفضيلة أعضاء اجملمع ، وكانوا بني موسع ومضيق ، 

إن العاقلة حمدودون ابلشرع ال يتعدى ابلعقل إىل : فمن ضيق بقي على أصل التشريع ، وقال 
وسع فبناء على أن وتقدم ذكره يف املبحث األول ، ومن ، غريهم كما هو مذهب اجلمهور 

العقل اتبع للنصرة ، فحيث وجدت تكون جهة النصرة هي العاقلة ، خاصة مع ضعف 
الروابط القبلية وتفككها يف غالب اجملتمعات ، واعتمدوا يف ذلك على مذهب احلنفية ، 

 وعليه وضعت بدائل مبنية على معىن التناصر منها :
ة مهنيا عن املعقول عنه ؛ وألن اجلاين النقاابت والوزارات واملؤسسات ؛ ألهنا مسؤول -1

 اتبع هلا واستنصاره يكون هبا.

 ومنها شركات التأمني التعاوين.  -2

اه إىل مبدأ التضامن مث توسع بعضهم إىل أكثر من ذلك وختفف أيضا من مبدأ النصرة وعدَّ 
ؤسسات لعلة املواساة واملعاونة ، إذ التضامن يف نظر هؤالء أكثر مناسبة ومالئمة قياسية مب

 . (54)اجملتمع املدين احلديث
ونقل هؤالء عن فقهاء احلنفية ما يدل على ذلك من جعلهم العاقلة على أهل احمللة وحنوها 
مىت ما تناصر هبم ، ومن ذلك قوهلم " وإن مل يكن من أهل الديوان فعاقلته أنصاره ؛ فإن  

 .(55)رف فعلى احملرتفني"كانت نصرته ابحملال والدور فعقله عليهم ، وإن كانت نصرته ابحل
ومبىن هذا كله عند املوسعني من احلنفية ومن قلدهم هو التناصر كما تقدم ، قال ابن 

 . (56)د بطائفة منهم فهم عاقلته ، وإال فال ": "املدار على التناصر ، فمىت وج عابدين
، كأهل  وبناء عليه جاز عند هؤالء تعدد البدائل ، ويقدم األقوى صلة ابجلاين على غريه

احمللة ، والسوق ، وجمالس القرى ، والنقاابت ، والغرف التجارية والصناعية ، واألحزاب 
 . (57)السياسية ، والتجمعات اإلسالمية ، واالحتادات

واختلفوا يف بيت املال هل يناط به العقل أم ال ؟ بني مانع وجميز ومفصل حسب انتظامه 
 . (51)من عدمه

تالها من الردود واملناقشات صدر قرار اجملمع يف شأن  وبناء على تلك البحوث وما
 البدائل اجلديدة للعاقلة ، ونصه :
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 بسم الل ه الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على سيدان حممد خامت النبيني ، وعلى آله 

 . أمجعني وصحبه
  حتمل الدية( بشأن العاقلة وتطبيقاهتا املعاصرة يف4/11) 131قرار رقم 

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي ، املنعقد يف 
ربيع  5صفر إىل  30دورته السادسة عشرة بديب ) دولة اإلمارات العربية املتحدة( ، من 

 م. 2005نيسان ) إبريل (  14-9ه  ، املوافق 1426األول 
إىل اجملمع خبصوص موضوع العاقلة وتطبيقاهتا يف حتمل  بعد اطالعه على البحوث الواردة

 الدية ، وبعد استماعه إىل املناقشات اليت دارت حوله. قرر ما يلي :
تعريف العاقلة : هي اجلهة اليت تتحمل دفع الدية عن اجلاين يف غري القتل العمد ،  أوال :

ة يف أصل تشريعها ، وأهل دون أن يكون هلا حق الرجوع على اجلاين مبا أدته . وهي العصب
 ديوانه الذين بينهم النصرة والتضامن.

 ما ال تتحمله العاقلة : اثنيا :
 العاقلة ال تتحمل ما وجب من الدايت عمدا و ال صلحا و ال اعرتافا.

 التطبيقات املعاصرة : اثلثا :
عند عند عدم وجود العشرية أو العصبة اليت تتحمل الدية ، فإنه جيوز أن ينوب عنها 

 احلاجة ، بناء على أن األساس للعاقة هو التناصر والتضامن ما يلي :
التأمني اإلسالمي ) التعاوين أو التكافلي ( : الذي ينص نظامه على حتمل الدايت  -1

 على املستأمنني.

النقاابت واالحتادات : اليت تقام بني أصحاب املهنة الواحدة ، وذلك إذا تضمن  -2
 عاون يف حتمل الغارم.نظامها األساسي حتقيق الت

الصناديق اخلاصة : اليت يكوهنا العاملون ابجلهات احلكومية والعامة واخلاصة لتحقيق  -3
 التكافل والتعاون بينهم.

 التوصيات : رابعا :
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  يوصي جممع الفقه اإلسالمي خمتلف احلكومات والدول اإلسالمية أبن تضع يف
 دم يف اإلسالم.  ي طل )ال ي هدر(تشريعاهتا نصوصا تضمن عدم ضياع الدايت ؛ ألنه ال

  على اجلهات ذات العالقة العمل على إشاعة روح التعاون والتكافل يف خمتلف أفراد
 اجلماعة والتجمعات اليت تربط بني أعضائها رابطة اجتماعية.

 ويتحقق ذلك ابآليت :
 تضمني اللوائح والتنظيمات املختلفة مبدأ حتمل الدايت. -1

إلسالمية يف خمتلف دول العامل اإلسالمي بعمل واثئق تشمل قيام شركات التأمني ا -2
 ودفع الدايت بشروط ميسرة وأقساط مناسبة.، تغطية احلوادث 

مبادرة الدول اإلسالمية إىل تضمني بيت املال ) اخلزانة العامة ( مهمة تغطية الدايت  -3
ومنها حتمل  –ال عند فقد العاقلة ، وذلك لتحقيق األغراض االجتماعية اليت تناط ببيت امل

 ابإلضافة إىل دوره االقتصادي. –الدايت 

دعوة األقليات اإلسالمية يف خمتلف مناطق العامل إىل إقامة تنظيمات حتقق التعاون  -4
والتكافل االجتماعي فيما بينهم ، والنص صراحة على تغطية حوادث القتل وفقا للنظام 

 الشرعي.

عيات واملؤسسات االجتماعية لتفعيل توجيه رسائل إىل احلكومات واهليئات واجلم -5
أعمال الرب واإلحسان ، ومنها الزكاة والوقف والوصااي والتربعات كي تسهم يف حتمل الدايت 

 الناجتة عن القتل اخلطأ. وهللا أعلم .
 
 
 
 
 
 
 

 املبحث الرابع : صندوق القبيلة والعالقة بينه وبني العاقلة ، وفيه ثالثة مطالب :
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 تعريف بصندوق القبيلة : املطلب األول : ال
جيمع فيه أعضاؤه من أبناء (59)هو وعاءميكن أن نضع هلذا الصندوق التعريف اآليت : 

القبيلة أو اجلماعة مبلغا أتسيسيا ودعما سنواي أو شهراي ، ابلتساوي بينهم ابلشروط 
م يصرف منه على الدايت أو على ما يتفق عليه األعضاء مما حيقق مصاحلهو ، (60)املوضوعة

 . (61)املادية أو املعنوية
 املطلب الثاين : الفرق بني العاقلة والصندوق :

قد يظن البعض أن القبيلة هي العاقلة إبطالق ، وبناء على هذا الظن فإن صندوق القبيلة 
عن العريف ميثل العاقلة الشرعية ، بينما األمر ليس كذلك حيث يتلف صندوق القبيلة بوضعه 

 عي يف مسائل :العاقلة بوضعها الشر 
خبالف ، أن املال جيمع يف الصندوق قبل وجوب الدايت ويستبق اجلناية غالبا  األوىل :

، وهذا ي فيد يف سرعة تسليم الدية إىل أولياء  العاقلة فإن مال الدية ال جيمع إال بعد حصوهلا
 .اجملين عليه

انوا عصبة أو ليسوا عصبة أن املال جيمع يف الصندوق من كل أفراد القبيلة سواء ك الثانية :
ولو كانوا من ذوي األرحام ، وأما األصل يف العاقلة فإن ذوي األرحام ال يعقلون بال خالف 

 .(62)كاألخ ألم ؛ ألهنم ليسوا من أهل النصرة
أنه جيمع يف الصندوق من القريب األدىن ومن البعيد خبالف العاقلة فال ينتقل إىل  الثالثة :

بة القريبة ، فال ينتقل إىل أبناء األخوة مع وجود األخوة ، وال ينتقل البعيد حىت تعجز العص
 .(63)إىل أبناء العمومة مع وجود طبقة العمومة

وليست القبيلة كلها عاقلة ، فاتساع نطاق القبيلة يقضي ابقتصار العقل على أقرب البطون 
م من أي بطوهنا هو مل ما مل يعجزوا فينتقل إىل من يليهم . فلو عرف نسبه من قبيلة ومل يعل

علم من أي بطون قريش مل تعقل قريش عنه ،  ومل ي   يعقل عنه رجال القبيلة . فلو قتل قرشيٌ 
. وعليه (64)كما ال يرثونه ؛ لتفرقهم وصريورة كل قوم منهم ينتسبون إىل أب أدىن يتميزون به

سائر بين آدم وإن  عرف اتصال نسب القاتل ونسبهم مل يعقلوا عنه كما ال يعقل عنهفإذا مل ي  
علمنا أن اجلميع من ولد آدم 

(65). 
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أن املال يف الصندوق يدفع بقسط اثبت يتساوى فيه مجيع أفراد القبيلة خبالف  الرابعة :
 العاقلة حيث يدفع كل على حسب سعته كما تقدم.

أن الدية تؤدى من الصندوق معجلة خبالف العاقلة فإهنا قد جتمع منها الدية  اخلامسة :
عجلة وقد تؤجل ، ولويل األمر أن يعجلها سياسة ، وإال فاألصل أهنم متفقون على أن دية م

 . (66)اخلطأ مؤجلة ثالث سنني
دفع منه يف مصاحل القبيلة املادية أو املعنوية أن ما جيمع يف صندوق القبيلة قد ي   السادسة :

 خبالف العاقلة فإهنا تدفع الواجب من الدايت عليها فقط.، 
أن الصندوق يف بعض القبائل أيخذ من الصغري واملعتوه ابعتبار أنه يقود السيارة عة : الساب

وقد حيصل منه القتل ، كذلك أيخذ من األرملة ألجل ولدها الذي يقود السيارة حينما يكون 
يف واليتها بعد طالقها أو حني وفاة زوجها ، خبالف العاقلة فإهنا ال أتخذ من الصغري واملرأة 

 ون كما تقدم.واجملن
 .(67)لزم ابلدفع يف الصندوق خبالف العاقلةم  يف بعض القبائل أن الفقري  الثامنة :

عقل عنه ، خبالف العاقلة شرعا فإهنا أن املمتنع عن الدفع يف الصندوق ال ي  التاسعة : 
 ايةملزمة ابلعقل وتدفع الدايت الواجبة بسبب جناية الفقري واملرأة وحنومها مما ال يعقل يف جن

 .(61)عند بعض أهل العلم غريه ، بل ال يؤخذ من اجلاين شيء
خبالف  أن الصندوق ال حيمل اجلناية الواقعة بسبب السكر أو تعاطي املخدرات العاشرة :

ألهنا لكي ال هتدر الدماء ، و ؛(69)العاقلة فإهنا حتمل ذلك كما حتمل جناية الصيب واجملنون
 .ا تغرم جبنايته ،كما تغنم إبرثه فإهنفعصبة اجلاين ، 

ألعضاء الصندوق الرتاضي على الوفاء ابلدايت اليت ال جتب على العاقلة  احلادية عشر : 
ستحسن حتمل الصندوق جلناايت العمد سياسة ؛ ألن ذلك كاالعرتاف والصلح ، لكن ال ي  

وكذلك لو تواضعوا على أال حيمل الصندوق ما  قد يذهب ابلبعض إىل التساهل يف العدوان ، 
كان على سبيل شبه العمد من حوادث السيارات كاحلوادث الناجتة عن التفحيط أو تعمد 

 وهللا أعلم.قطع اإلشارة لكان ذلك حسنا ، ورادعا للسفهاء عن سفههم ، 
الصندوق التزام والعاقلة إلزام ، وبيان ذلك أن دفع العاقلة يف اجلناية من  الثانية عشر :

وق فهو التزام من الشخص على جهة املشاركة والتربع له ولغريه ابب إلزام الشرع ، وأما الصند
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، وعليه فإن العاقلة ال يلزمها إال ما لزم ابلشرع ، وأما الصندوق فلهم التواضع على محل أي 
أو االستخفاف ابلقيادة يف جناية سوى العمد ، واجلناايت الناجتة عن عارض السكر 

 .كما تقدم  ملهافإن من املصلحة العامة عدم حتالسيارات 
ليس للقضاء أن يلزم الصندوق بتحمل ما مل يرتاضوا على حتمله ، خبالف  الثالثة عشر :

 العاقلة فإن للقاضي أن يلزمهم مبا هو الزم هلم شرعا ، ولو تراضوا على عدم التحمل.
، وأما يف (70)عاقة عند بعض أهل العلمأن اجلاين خطأ ال حيمل مع ال الرابعة عشر :

 دفع من جمموع سهامه وسهام بقية املشاركني.الدية تق فإن الصندو 
 

 املطلب الثالث : مشروعية الصندوق وتكييفه الفقهي :
أكثر القبائل جند أنه من أفضل البدائل عن العاقلة  اابلنظر إىل وضع الصناديق كما جتريه

وضيح ذلك أنه  وتألمور ستأيت ، وأقرهبا إىل العاقلة بوضعها الشرعي األول بل هو أفضلها 
كما تقدم يف ذكر اختالف العلماء يف حقيقة العاقلة وهل هم حمدودون ابلشرع أم أهنا مبنية 

وعلى الوجهني جند أن الصندوق الذي تؤسسه القبائل أقرب ما  ؟على التناصر والتعاون 
يكون إىل معىن العاقلة ، فعلى القول أبن العاقلة حمدودون ابلشرع وهم عصبته فإن عصبة 
الشخص من قبيلته ال يرجون عنها ، وال شك أن القبائل يعودون كلهم إىل رجل واحد يف 
الغالب فيحملون عنه على األصل يف تشريع العاقلة ، و ال يؤثر على ذلك دخول ذوي 
األرحام وحنوهم كالبعيد من العصبة معهم ، ويكون دخوهلم على وجه التربع ، كما ال يشكل 

هم مجيعا مع أن األصل أن تكون على األقرب فاألقرب ؛ ألن مبىن ذلك عليه توزيع الدية علي
 على الرتاضي والتعاون . 

وأما على القول أبن العاقلة مبناها على التناصر والتعاون فإن هذا التناصر والوالء بني أفراد 
ضا القبيلة ظاهر ، فإن القبائل اليوم بينها من النصرة والوالء وما يكون من كف بعضهم بع

 عن التعدي ما يكون كفيال وكافيا يف أن يعقل بعضهم عن بعض هلذا املعىن.
 ومما يؤكد مشروعية هذا النوع من الصناديق أمور :

أن األصل يف عادات الناس وأعرافهم أهنا مقبولة ما دامت خاضعة لشريعة هللا ،  األول :
يه ما دام حيقق مصلحة اجلماعة فما وافق الشرع فيجوز العمل به واعتباره وحتكيمه والبناء عل
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فيجب اطراحها والتسليم إذ يف حتكيمه حتكيما للشرع ، وأما ما خالف الشريعة من العادات 
وهي داخلة يف املذموم من العادات اليت قبحها األئمة  هلل ، وعدم الركون إليها أو اعتبارها ، 

  :نوع املشروع ومما يؤيد ذلك كما سيأيت ، وابلنظر إىل طبيعة صندوق القبيلة جند أنه من ال
ومن كان ، أن من كان من أفراد القبيلة ضمن العصبة القريبة فال إشكال يف حتمله  الثاين :

بعيدا أو مواليا فقط فمشاركته من قبيل التربع والتطوع ، وهو داخل يف ابب التعاون على الرب 
  َوالت َّْقَوى َواَل تَ َعاَون وْا َعَلى اإِلمثِْ َواْلع ْدَوانِ  َوتَ َعاَون وْا َعَلى اْلربهِ  والتقوى ، وقد قال تعاىل : 

 قال تعاىل : قد ، وال شك أن من الرب تسليم الدية إىل اجملين عليه أو إىل أوليائه ، و  (2املائدة)
ايت وحنوها بني ، والتعاون يف مثل الد (71التوبة)  َواْلم ْؤِمن وَن َواْلم ْؤِمَنات  بَ ْعض ه ْم َأْولَِياء بَ ْعض  

 أفراد القبيلة من مؤكدات هذه الوالية بني املؤمنني.
َوالَِّذيَن َعَقَدْت  أن هذا تعاقد وحتالف على أمر مشروع ، وقد قال تعاىل :  الثالث :

كمة على ، واآلية حم (33النساء) أمَْيَان ك ْم َفآت وه ْم َنِصيبَ ه ْم ِإنَّ اّللهَ َكاَن َعَلى ك لِه َشْيء  َشِهيدا  
الصحيح ، فأمر هللا املؤمنني فيها أن يعطوا احللفاء أنصباءهم من النصرة والنصيحة وما أشبه 

 .(71)ذلك
: " ال حلف يف مرفوعا   وقد بني اإلمام النووي يف شرحه حلديث جبري بن مطعم

التوارث  أن احملالفة على: (72)اإلسالم ، وأميا حلف كان يف اجلاهلية مل يزده اإلسالم إال شدة"
والتناصر يف ، واحملالفة على طاعة هللا تعاىل ، هي املنسوخة ، وقال : أما املؤاخاة يف اإلسالم 

: "  والتعاون على الرب والتقوى وإقامة احلق فهذا ابق مل ينسخ ، وهذا معىن قوله ، الدين 
 حلف يف : " ال وأميا حلف كان يف اجلاهلية مل يزده اإلسالم إال شدة" ، وأما قوله 

 .اإلسالم " فاملراد به حلف التوارث ، واحللف على ما منع الشرع منه. انتهى
على حلف آابئه وأجداده مع خزاعة ، وهو حلف جتب به  إبقاء النيب  الرابع :

هذا احللف حينما استنجدت به خزاعة بعد  املناصرة يف الدماء وحنوها ، وقد أمضى النيب 
ابحللف ونصرته خلزاعة  أي التزام النيب  -عليهم ، وكان ذلك  أن تظاهرت قريش وبنو بكر

 .(73)مما هاج فتح مكة سنة مثان للهجرة -
دل على هذا النوع من التعاون واغتفار ما قد يكون فيه من غرر ما رواه اخلامس : 

قال : " إن األشعريني إذا  أن رسول هللا  البخاري ومسلم عن أيب موسى األشعري 
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أي فين زادهم ، كأهنم لصقوا ابلرمل من القلة ( يف الغزو أو قل طعام عياهلم ابملدينة  أرملوا )
مث اقتسموا بينهم يف إانء واحد ابلسوية ، فهم مين وأان  ، مجعوا ما كان عندهم يف ثوب واحد

 . (74)منهم "
ما يقدم  أن األشعريني تعاونوا لدفع حاجة أفرادهم ، فكلٌ  ووجه الداللة من احلديث :

، مما يدل على أن  عنده مع جهالة مردود ذلك عليه ، ومع ذلك فقد أثىن عليهم النيب 
الغرر احلاصل فيه مغتفر ؛ ألنه من عقود التربعات ، وقد جيوز يف عقود التربعات ما ال جيوز 

فعل  فلو، نوا يفعلون ذلك وهم ابملدينة يف عقود املعاوضات ، ومما يزيد األمر وضوحا أهنم كا
 أوىل.من ابب ذا التكافل بني اجلماعة أو أفراد القبيلة يف الظروف الطارئة لكان ه

أول قدومه  ما جاء يف السري يف شأن وثيقة املعاهدة اليت وضعها النيب  السادس :
أانط بعض األحكام على القبيلة وردها إىل املعروف ، ومما جاء فيها :  املدينة ، وأن النيب 

بني املؤمنني واملسلمني من قريش ويثرب  الرحيم : هذا كتاب حممد النيب  " بسم هللا الرمحن
، ومن تبعهم فلحق هبم وجاهد معهم : أهنم أمة واحدة من دون الناس ؛ املهاجرون من قريش 

، وهم يفدون عانيهم ابملعروف والقسط بني املؤمنني ، وبنو  يتعاقلون بينهمعلى ربعتهم 
وبين جشم ، بين ساعدة  .... مث ذكر النيب  معاقلهم األوىليتعاقلون عوف على ربعتهم 

مث قال : وكل طائفة ، وبين األوس ، وبين النبيت ، وبين عمرو بن عوف ، وبين النجار ، 
منهم تفدي عانيها ابملعروف والقسط بني املؤمنني ، وإن املؤمنني ال يرتكون م ْفَرحا بينهم أن 

 . (75). قال ابن هشام : املفرح : املثقل ابلدين وكثري العيال"يعطوه ابملعروف يف فداء أو عقل"
أنه ورد عن بعض األئمة أن العاقلة هي القبيلة ، وذلك ابعتبار االنتقال من  السابع :

البطن القريب إىل البعيد عند العجز ، ففي اتج العروس يف تعريف العاقلة : هي القرابة من 
خلطأ . مث نقل عن إسحاق بن منصور قوله : قلت ألمحد قبل األب الذين يعطون دية القتيل ا

 . (76)بن حنبل : من العاقلة ؟ فقال : القبيلة ؛ ألهنم حيملون بقدر ما يطيقون
أن القضاء بتوزيع الدية على أفراد العاقلة على وجه ال يشق عليهم يقتضي اتساع  الثامن :

اهب من التحديد بثالثة دراهم أو العاقلة ، فلو جعل على أحدهم كما هو وارد يف بعض املذ
أقول لو جعل األمر   -.(71)أو نصف دينار إن كان غنيا ويف الوسط ربع دينار، (77)أربعة



 

22 

ضم إليها تاج أن ي  بل قد حي  ، كذلك فحتما ستتسع دائرة العاقلة حىت أتيت على غالب القبيلة 
 .(79)أقرب القبائل كما هو منصوص عند طائفة من الفقهاء

العقل على  ن أفراد القبيلة أوىل وأقرب من أهل الديوان ، وقد جعل عمر أ التاسع :
فهم من جعل عمر الدية على أهل الديوان أنه من ابب أهل الديوان ملعىن التناصر ، وقد ي  

السياسة الشرعية ال أنه ملغ للعاقلة يف أصلها الشرعي ، وذلك أنه يف عهد عمر ملا حصلت 
إلسالم وجدوا أنفسهم يف غربة داخل اجملتمع العريب املسلم الذي الفتوحات ودخل العجم يف ا

يقوم على أساس التعاقل ابلعشائر ، فأراد عمر من ابب السياسة أن يصهرهم يف رابط يربطهم 
، فال شك أن جعل أفراد القبيلة من يعقل منهم ومن ال (10)وجعل هذا الرابط هو الديوان

 عة من العقل .يعقل حتت رابط واحد حيقق مقصد الشري
أن هذا املال اجملموع يف الصندوق مبين على الرتاضي وااللتزام ابلتربع  العاشر :

، والتحمل عن الغري ، ومن تربع عن الغري بقضاء دينه أو أداء الدية عنه جاز ، (11)والضمان
 عن ومما يدل على ذلك حديث أيب قتادة يف حتمله الدرمهني عن املدين بعدما امتنع النيب 

. قال ابن قدامة : " ويصح ضمان أرش اجلناية ، سواء كانت نقودا كقيم (12)الصالة عليه
 .(13)املتلفات ، أو حيواان كالدايت "

ويصح ضمان اجملهول هنا ؛ ألنه التزام حق يف الذمة من غري معاوضة . فمىت قال : أان 
بينة ، أو يقر به لك قضى به عليه ، أو ما تقوم به الضامن لك مالك على فالن ، أو ما ي  

 . (14).... صح الضمان
من قبل أموال ، أو من قبل  –أي يف الكفالة  –قال ابن رشد : " وسواء تعلقت األموال 

 .(15)حدود ، مثل املال الواجب يف قتل اخلطأ ، أو الصلح يف قتل العمد...."
ضمنون لكل من وتوجيه ذلك ابلنسبة إىل الصندوق أن أفراد الصندوق كأهنم إبنشائهم له ي

،  وقعت عليه جناية أحدهم أن يضمنوا له ما يرتتب على جناية املساهم من دايت وغريها
وهذا مما يدعو اجلميع إىل االنضمام إىل هذا الصندوق ، ومن مل يكن معهم عاد يف جنايته 

 .ة كما سيأيت يف املبحث اخلامسإىل أصل العاقل
حتقيقا ملقصد عظيم من مقاصد العقل وهو أن يف تنظيم هذه الصناديق  احلادي عشر :

صيانة الدماء أن تذهب هدرا ، خاصة أن كثريا من الناس يعجز عن الوفاء هبا لو محلها 
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وحده ، أو يكون يف حتميلها على عصبته القريبة مشقة عليهم ، خاصة أن العرف جرى 
ال ميكن للعاقلة أن بتعجيلها حسب ما تقضي به أنظمة املرور اليوم يف حوادث السيارات ، و 

. فحفظها مقصد كبري من (16)تقسطها على ثالث سنني كما ينص عليه بعض الفقهاء
 مقاصد الشريعة وكلي من كلياهتا .

فاملصلحة املعتربة متحققة مبثل هذه الصناديق إذ ال شك أن حفظ الدماء مصلحة بل 
الصناديق حيققها  ضرورة ، وجلب املصاحل معترب ومقصود شرعا ، وجعل الدايت على هذه

دون أن أييت على نص ابإلبطال ، حيث ال نص مينع من جعل الدية على غري العصبة القريبة 
، بدليل إمجاع الصحابة السكويت على جعل عمر العقل على أهل الديوان ، واخلروج هبا عن 

 أصل وضعها الشرعي.
العقل وعللوه ابلنصرة  أن هناك طائفة من العلماء والباحثني وسعوا مفهوم الثاين عشر :

العامة والتناصر بل زاد بعضهم إىل القول ابعتبار التكافل والتضامن كما هو واقع بني أهل 
ال شك أن القبيلة أوىل هبذا ، و (17)احللل ) األحياء ( أو املهن والصناعات أو النقاابت وغريها

 املعىن من غريها.
مية قد أجازت التأمني التعاوين كما يف قرار أن اجملامع الفقهية واهليئات العل الثالث عشر :

ه  ، وكما يف قرار اجملمع الفقهي 4/4/1397واتريخ  51هيئة كبار العلماء ابململكة رقم 
ه  ، و 10/1/1391التابع لرابطة العامل اإلسالمي أبكثرية أعضائه يف دورته املنعقدة يف اتريخ 

ومعلوم أن هذا النوع من الصناديق  ( ،3/16)145قرار جممع الفقه اإلسالمي جبدة رقم 
 القبلية أوىل من التأمني التعاوين ابجلواز من وجوه :

فمنهم أقاربه من األخوة واألعمام ، أن القبيلة أقرب ما تكون لعاقلة اجلاين  أوهلا :
 وأبناؤهم.

 حتقق مبدأ النصرة والتعاون بني أفراد القبيلة وهو أحد معاين العاقلة. اثنيها :
ضعف جانب الغرر واملقامرة بني أفراد القبيلة لتسامح بعضهم لبعض أكثر من  : اثلثها

 تساحمهم مع البعيد يف شركات التأمني التعاونية.
( بشأن العاقلة 3/16) 145قرار رقم نص قرار جممع الفقه اإلسالمي  الرابع عشر :

 يكوهنا العاملون ابجلهات وتطبيقاهتا املعاصرة يف حتمل الدية على اعتبار الصناديق اخلاصة اليت
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لتحقيق التكافل والتعاون بينهم بديال عن العاقلة الشرعية ، وال  ؛ احلكومية والعامة واخلاصة
 شك أن صندوق القبيلة من أوىل ما ميكن أن يدخل يف ذلك.

قد صدرت عدة فتاوى تدل على جواز مثل هذه الصناديق ، كفتوى  اخلامس عشر :
، وفتوى فضيلة الشيخ حممد بن (11)ى مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابزاللجنة الدائمة ، وفتو 

 عثيمني ، وفتوى فضيلة الشيخ عبد هللا بن جربين :
 فهذا سؤال وجه إىل اللجنة الدائمة إلفتاء :

 نظرا  لكثرة احلوادث الشبه يومية أو شهرية بسبب حوادث الطرق واليت قد تؤدي إىل الوفاة
وأن الشرع يلزم العاقلة بدفع وحتمل الدايت اليت تقع ، ابت األخرى أو اإلصا، أو الشجاج  ،

والشجاج. وعليه فقد اتفقت قبيلة املتايهة من ، وشبه العمد ، مثل دايت اخلطأ ، على قبيلة 
يدفع كل فرد من العاقلة فيه مبلغا   )صندوق(العضيان من عتيبة على إنشاء مجعية خريية 

وتوقعا  ملا حيدث مستقبال  من كوارث الدايت املنوه عنها أعاله؛  ،معينا  متفقا  عليه سنواي  
لغرض التعاون بني أفراد هذه القبيلة كعاقلة واحدة ، وبدال من أن يطوف صاحب الدم على 

وما يتعرض له من ، وجنواب ومشاال ، ويقطع املسافات الطويلة شرقا وغراب ، مجيع أفراد القبيلة 
 : ضعت هذه اجلمعية. واستفساران عندة أشهر؛ لذا و  ومشاحنات لع، تعب ومشاكل 

 ؟ يعترب عمال  خرياي  وجائزا   هل هذا العمل الذي قامت به القبيلة واتفقت عليه -1

 ؟ هل إذا حال احلول على هذه األموال جتب فيها الزكاة -2

 ؟ هل جيوز ألهل األموال احلائل عليها احلول دفع زكاة أمواهلم هلذه اجلمعية -3

 -ورفضوا الدفع أو االشرتاك يف هذه اجلمعية ، شخص أو عدة أشخاص إذا امتنع  -4
: أن الشخص الذي ميتنع عن الدفع أو  أوهلاوشروط هذه اجلمعية املتفق عليها من العاقلة 

فذهب إىل العاقلة ، مث حدث عليه بعد ذلك دية خلطأ  -االشرتاك ال يلزم العاقلة أبي شيء
كن العاقلة رفضت حبجة أن املذكور امتنع سابقا  عن ول، يطلب تسديد الدية حسب الشرع 

وهي مل تطرده ولكن يعترب خالف االتفاقية  ، واالشرتاك مع العاقلة بطوعه واختياره، الدفع 
وهو خمالف التفاقها سابقا  واالشرتاك معها ، ، فهل هذا الشخص يلزم العاقلة  وإمجاع العاقلة

 وطها مسبقا .يف هذه اجلمعية بعد اطالعه وإبالغه شر 
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، ؟ علما  أبن العاقلة مقتدرة  هل جيوز له السؤال من خارج العاقلة لتسديد الدم الذي عليه
وخالف اتفاقهم بسبب رفضه ، ولكنه خرج كما قلت سابقا  بطوعه واختياره ، ومل خترجه منها 

 ، فأرجو من مساحتكم إجابيت. الدفع معهم
 

 اجلواب :
 

على ما ذكر يعترب عمال خرياي ملا فيه من التعاون على أداء  اتفاق رجال القبيلة أواًل :
 الواجب. 

إذا حال احلول على األموال اجملموعة هلذا الغرض املبني يف االستفتاء فال جتب فيه  اثنيًا :
، بل ينفق يف  الزكاة إذا كان ما مجع ال يعود ملكا  إىل من مجع منهم عند فشل املشروع مثال  

 من أجله أو يف وجوه اخلري األخرى .املقصد الذي مجع 
ال جيوز ألهل األموال اليت حال عليها احلول ووجبت فيها الزكاة أن يدفعوا زكاة أمواهلم  اثلثًا :

َا ٱلصََّدقَٰ ت  لِْلف َقرَاء  هلذه اجلمعية، بل يدفعوهنا يف املصارف اليت ذكرها هللا يف آية:  ِإمنَّ
 .(60التوبة: ) َوٱْلَمَسٰ ِكنِي...

العاقلة بدفع دية من قتله خطأ يرجع إىل  شرتاك يف ذلك فإلزاممن امتنع من اال رابعًا :
 احملكمة.

: فتاوى اللجنة  وابهلل التوفيق وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم .مصدر الفتوى
( ] رقم الفتوى يف مصدرها: 460   457/ ص 9)ج  -الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء 

1191] 
اطلعت على رض على الشيخ ابن عثيمني نظام إحدى اجلمعيات التعاونية فقال : " وقد ع  

بنود اجلمعية فلم أر فيها ما مينع إنشاءها إذا كان مقصود املشرتك التعاون دون التعويض 
واالستفادة من الصندوق ، ألهنا بنية التعاون تكون من ابب اإلحسان ، وبنية التعويض 

 (.11/113من امليسر احملرم " انتهى ."جمموع فتاوى ابن عثيمني") واالستفادة
على موقعه اخلاص برقم  عبد هللا بن عبد الرمحن اجلربينوهناك فتوى لفضيلة الشيخ    

 وهذا نصها : ،  (10717)
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 إنشاء صندوق اجتماعي يضم أفراد قبيلة معينة على أن تدفع منه الدية

حصل أن وضعت القبيلة اتفاق ا على أتسيس ، ين شهر حنن قبيلة من قبائل ب :ؤال سال
ق مايل يضع فيه كل من حيمل بطاقة أحوال من أبناء القبيلة مبلغ مخسمائة رايل دفعة و صند
 :  وهذا الصندوق وضع للسبب التايل ، مث ثالث مائة رايل سنواي، أوىل 

قبيلة سواء من عاقلته يدفع من هذا الصندوق يف الدية اليت حتدث على أي فرد من أفراد ال
،  فإن هذا املبلغ الذي يدفع يف هذا الصندوق يدفع من اجلميع قسر ا -أيض ا  - أم غريهم

، وقد سببت هذه القطيعة تقاطع ا بني األرحام حىت  ومن يرفض الدفع فإنه يقطع من القبيلة
هم إىل ثالثة ، وفرق ، كذلك فإن هذا الصندوق أحدث مشاكل بني أفراد القبيلة بني اإلخوان

ه  حىت  1402ابإلضافة إىل أن األموال اليت مجعت من أبناء القبيلة مجدت من عام  ، أقسام
، بل هو ابسم  ، ومل يكن هناك مستندات تثبت وجود هذه األموال اآلن دون وجه حق

فإن ماله ال يرجع لورثته بل  يتوىف من املشرتكني يف الصندوق ومن، شخص من أفراد القبيلة 
 قى للقبيلة يف الصندوق دون وجه حق.يب

،  ، ومجع هذه املبالغ من أفراد القبيلة هلذا الغرض ال أبس بوضع هذا الصندوق اجلواب :
 ، وقد يكون مستحب ا إذا مل يكن من العائلة األقربني فقد يكون واجب ا على العائلة دفع الديون

، وكذا ال جيوز  فر منه ما يدفعه، ومن ال دخل له ليتو  ، والفقري ، لكن ال يكلف العاجز
ويرغب يف اخلري ويوضح له أمهية ، ، بل ينصح من امتنع  والتهاجر بني ذوي األرحام التقاطع

، أما من كان من ذوي اليسار فلم يشرتك فهو  وما فيه من التعاون على اخلري، هذا الصندوق 
، (19)جزاء له رجاء أن يرجعوال حيمل عنه ما حتمله من دايت أو حنوها ك، الذي يشدد عليه 

أو ، فأما هذا اجلمع الذي قد اجتمع من املال فال ينبغي جتميده بل يفضل أن يساهم به 
جيعل يف مشروع جتاري حىت يرج منه ربح يقابل ما يعرف منه ويكفي عن تكلف القبيلة 

 ابلدفع مرة أخرى. وهللا املوفق. 

 خامتة املطلب :
 

م االتفاق فيه بني أهل القرى والقبائل يف مسائل العقل وبناء على ما سبق فإن ما يت
 وإنشاء مثل هذه الصناديق ، ال حمذور فيه يف األصل ، ولكن بثالثة شروط : 
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أن هذه األمور غري ملزمة ، وال يرتتب عن التخلف عنها والء وال براء وال قطيعة  األول :

الدخول يف مثل هذا االتفاق فيكفي  ، وإمنا يكتفى ابلرتاضي يف هذا الباب ، ومن امتنع عن
 يف حقه املنع من االستفادة من الصندوق التعاوين .

أال تعود على أحكام العاقلة الثابتة شرعا ابلبطالن ، فعدم دخول الشخص يف الثاين : 
هذا الصندوق ال يعين أن عصبته شرعا ال يعقلون عنه ، بل يلزمهم ذلك عند توفر الشروط ، 

يف والعاقلة هي األصل  هلم يف الصندوق من العقل عن قريبهم يف جنايته .وال يعفيهم دخو 
 .(90)حتمل الدية ، وإن امتنعوا جوهدوا حىت يؤخذ منهم
قضى ابلدية على العاقلة وهذا أكثر من  قال الشافعي : "مل أعلم خمالفا أن رسول هللا 

 .(91)رابة من قبل األب"حديث اخلاصة ، ومل أعلم خمالفا يف أن العاقلة العصبة وهم الق
-إن وجدت  -أن تلتزم هذه الصناديق يف إيراداهتا ومصروفاهتا واستثماراهتا  الثالث :

 ابلضوابط الشرعية ، ومتتنع عن احملاذير الشرعية يف كل ذلك.
 

 املبحث اخلامس : أحكام وضوابط متعلقة ابلصندوق ، وفيه مخسة مطالب :
 لقبيلة هبذا العقد :إلزام أفراد ا املطلب األول : حكم

 ويتصور اإللزام يف حالتني :
 اإللزام ابلدخول يف عضوية الصندوق. احلالة األوىل :
 اإللزام بعدم اخلروج منه بعد الدخول فيه. احلالة الثانية :

وهي اإللزام ابتداء فليس ألحد أن يلزم أحدا ابلدخول يف قائمة  فأما احلالة األوىل :
ى الرتاضي والتعاون والشراكة يف حتمل املسؤوليات ، وإذا كانت الصندوق ؛ ألن مبناه عل

الدايت ليست واجبة على كل حال لكل فرد من أفراد القبيلة فإن إلزامه ابلدخول يف هذا 
مبا ليس بالزم شرعا ، ويكون من أكل أموال الناس ابلباطل ، وفرق بني  االصندوق يعد إلزام

 اإللزام وااللتزام.
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ن بعض القبائل تلزم أفرادها هبذا ومتارس على املمتنع ضغوطا كبرية ، ومما يؤسف له أ
، وقد يرضخ حياء ويؤخذ ماله بسيف (92)فتهجره وتقاطعه ، وينبذ ويلمز حىت يرضخ حلكمهم

 . (93)العلماء : أخذ املال ابحلياء كأخذه ابلسيف بعض احلياء ، وقد قال

اذير ، وال شك أن إلزام الناس هبا وإمنا قيل جبواز هذه األعراف عند خلوها من احمل
وامتحاهنم عليها وإجراءها جمرى العقود والعهود وجعلها شرطا يف عقد األخوة بني املؤمنني 
سواء كانت يف أمور مادية أو معنوية مما يدخلها يف احملذور ، إذ أن هذا السلوك ينزهلا منزلة 

ا التسامح والتعاون على ما فيها من بر الشرع املنزل الذي ال تسوغ خمالفته ، والواجب يف مثله
 وتقوى :

 تستوف   حقك          كله وابق فلم يستوف قط كرمي  وال   تسامح          
 كال   طريف  قصد  األمور ذميم       وال تغل يف شيء يف األمر واقتصد           

الشروط والعقود  قال شيخ اإلسالم رمحه هللا : ) وابجلملة فجميع ما يقع بني الناس من
ترد إىل كتاب هللا وسنة رسوله ، فكل شرط يوافق الكتاب  –يف األخوة وغريها  –واحملالفات 
ومن اشرتط شرطا ليس يف كتاب هللا فهو ابطل ، وإن كان مائة شرط ، ، به "  والسنة يوىف

ابطال ؛ ، فمىت كان الشرط يالف شرط هللا ورسوله كان (94)وكتاب هللا أحق ، وشرطه أوثق "
مثل أن يشرتط أن يكون ولد غريه ابنه ، أو عتق غريه مواله ، أو أن ابنه أو قريبه ال يرثه ، أو 
أنه يعاونه على كل ما يريد ، وينصره على كل ما عداه ، سواء حبق أو بباطل ، أو يطيعه يف  

 كل ما أيمر به ( . 
، والوقوف ، والنذور ، وعقود  إىل أن قال رمحه هللا : ) وكذا يف شروط البيوع ، واهلبات 

البيعة لألئمة ، وعقود املشايخ ، وعقود املتآخني ، وعقود أهل األنساب والقبائل ، وأمثال 
ذلك ، فإنه جيب على كل أحد أن يطيع هللا ورسوله يف كل شيء ، وجيتنب معصية هللا 

سوله يف كل شيء ، وال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق ، وجيب أن يكون هللا ورسوله ور 
 . (95)أحب إليه من كل شيء ، وال يطيع إال من آمن ابهلل ورسوله ، وهللا أعلم (

 
مل كالم مساحة الشيخ وعلى هذا النوع من األحكام اليت أتيت على حكم هللا ابإلبطال حي  

ا ذكر أنواع التحكيم اليت تنقل عن امللة يف حتكيم القوانني ملَّ  – رمحه هللا –حممد بن إبراهيم 
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وقوله : " النوع السادس : ما حيكم به كثري من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي وحنوهم 
سلومهم ( يتوارثون ذلك منهم ) من حكاايت آابئهم وأجدادهم وعاداهتم اليت يسموهنا 

وإعراضا ، كم إليه عند النزاع بقاء على أحكام اجلاهلية وحيكمون به وحيضون على التحا 
 .(96)، فال حول وال قوة إال ابهلل "ورغبة عن حكم هللا ورسوله 

وقد سئل الشيخ عبد هللا بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب عن قوم اجتمعوا وعقدوا بينهم 
يف الدماء عمدها وخطأها  العهود يف املوازرة واملعاونة على األضياف واملدافعة ، وأهنم يعقلون

 فأجاب :
فإن قضاء هللا ، وال الوفاء به ،  مل جيب التزامهاحللف إذا وقع على خالف أحكام الشرع 

وهذا  -احلديث –(97)كما ثبت يف الصحيحني من حديث بريرة،  وشرط هللا أوثق ، أحق 
العمد على  احلكم املذكور على هذا الوجه يالف حكم هللا ، فإن احلكم الشرعي أن دية

فكيف يبطل ، ودية اخلطأ على العاقلة ، وهذا أمر ال خالف فيه بني العلماء  ، القاتل خاصة
 . (91)هذا احلكم الشرعي حبلف اجلاهلية وعقودهم وعهودهم

 وهذا اجلواب جار على ما تقدم من اإللزام أو اعتقاد وجوب التزامه ابتداء.
 

 :من عضوية الصندوق بعد الدخول فيهاخلروج  وأما احلالة الثانية : وهي اإللزام بعدم
 : فبالنظر يف أحكام هذا الصندوق فإن اخلروج يكون بسببني 

 إما بسبب الوفاة 
 واالنسحاب منه، والرغبة عنه ، ورفضه ، وإما بسبب ترك الصندوق 

وعلى كلتا الصورتني فهل له أن يرج ويستعيد ما دفعه يف حالة الرفض أو يستحقه الورثة 
 ؟ما دفعت يف جنايته جاعحالة الوفاة ؟ وهل للقبيلة منعه من اخلروج ؟ أو استدر  يف

يف احلالة األوىل أنه ال جيوز اإللزام ابلدخول فيه فأما ابلنسبة للخروج فيجوز له وقد تقدم 
ابتداء فكذلك استدامة العضوية ال جيوز إلزام العضو هبا ملا تقدم من أن املشاركة يف الصندوق 

 على الرتاضي. مبناها
أو ، إعادة األقساط اليت دفعها عند خروجه من الصندوق ورغبته عنه وانسحابه منه  وأما

، صد مع مال غريه لطارئ وإمنا ر  ، إعادهتا إىل ورثته فإهنا تعاد إليه ؛ ألن املال ابق يف ملكيته 
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م هذا أو وجد وفضل بعد الصرف عليه بعض املال فإن سه، فحيث مل يوجد هذا الطارئ 
 العضو يعود إليه عند اخلروج واالنسحاب أو إىل ورثته عند الوفاة.

على  –وحىت على القول أبن دفعه للمال ابتداء كان على سبيل الصدقة والتربع أو الوقف 
فإن املال مل يرج عن ملكه بعد ؛ ألنه مل يصل إىل يد مستحقه  -(99)القول جبواز وقف النقود

رثة بعد موته ، وقبض أمني الصندوق أو شيخ القبيلة له ال يرجه عن فيعود إليه أو إىل الو ، 
 ملك صاحبه ما مل يدفع إىل مستحقه وهو اجملين عليه أو ورثته.

وإمنا قصد به الشراكة ، وهو أن املال مل يقصد به التربع احملض ابتداء  ، وهذا الذي يقوى
لى ذلك أهنم عند املشاحة أو فشل يف حتمل املسؤولية فهو ابق يف ملك صاحبه ، ومما يدل ع

جتب : ونقول ، نستصحب هذا األصل ياملشروع يطالب كل من املشرتكني مباله ، وعليه ف
 عليه زكاته إن بلغ النصاب مبفرده أو مت به نصاب بقية ماله كما سيأيت يف مبحث الزكاة.

قبوضة ، فاألصل وهذا ما مل يصرف ، فأما بعد الدفع إىل مستحقه فإنه أيخذ حكم اهلبة امل
أال يعاد له ما دفع من مسامهته ، هذا من حيث األصل ، وعندها قد يفرق بني ثالث صور 

: 
أن يكون خروجه أو وفاته قبل وقوع اجلناية من أحد األعضاء ، فهذا ال الصورة األوىل : 

كما وال يلزم ابلبقاء يف الصندوق ؛ ألن أصل الدخول جائز فدوامه كذلك  ، إشكال يف حاله 
ويدخل يف الرتكة اليت تورث عنه إن كان متوفيا  ، تقدم يف احلالة األوىل ، وله استعادة ما دفع

 إال أن يعفو الورثة.
ووقوع اجلناية من ، أن يكون خروجه أو وفاته بعد حتمل الصندوق الدية  الصورة الثانية :

 أحد أفراده ، وعندها ال يلو األمر من حالني :
 طلب اخلروج واالنسحاب بعد دفع الدية. أن يكون أوهلما :

ما دفع وحتمل مع أعضاء الصندوق من الدايت اليت وقعت  ففي هذه احلالة ال يعاد له :
ألهنا يف حكم اهلبة املقبوضة ، و ال جيوز الرجوع يف اهلبة كراهة أو ؛ بسبب جناية غريه 

، (101)ه ال جيوز ألحد الرجوع فيها، وقد أمجعوا على أن اهلبة اليت يراد هبا الصدقة أن(100)حترميا
 وعلى هذا فال يعاد له عند انسحابه من الصندوق ما دفعه بسبب جناية غريه.

 أن يكون خروجه قبل دفع الدية. اثنيهما :



 

31 

فالذي يقوى أن يقال إبلزامه ابلوفاء مع مجاعة الصندوق ، مث إن بقي من مسامهته شيء 
 أعيد إليه ، واإللزام هنا له وجهان :

 .(102)مع أهل الديوان من ابب السياسة الشرعية كما فعل عمر  ول :األ
بناء على القول بوجوب الوفاء ابلوعد وااللتزام عند من يقول : من التزم شيئا ألزم  الثاين :

به ، وقد التزم قبل وقوع اجلناية أن يدفع قسطه من الدية الواجبة على أحد أعضاء الصندوق 
 التزم ابلوقوف مع صاحبها. ، وقد وقعت اجلناية اليت

وقد روى البخاري تعليقا ووصله ابن أيب شيبة وسعيد بن منصور كما قال احلافظ عن عمر 
 .(103)أنه قال : مقاطع احلقوق عند الشروط

وروى البخاري تعليقا ووصله سعيد بن منصور كما قال ابن حجر عن شريح القاضي أنه 
 . (104)هو عليهقال : من شرط على نفسه طائعا غري مكره ف

 . (105)لكن اجلمهور على أن هذه عدة ال يلزم الوفاء هبا
قال احلافظ : " وقال املهلب : إجناز الوعد مأمور به مندوب إليه عند اجلميع ليس بفرض 
، التفاقهم على أن املوعد ال يضارب مبا وعد به من الغرماء. قال احلافظ : ونقل اإلمجاع يف 

هور ، لكن القائل به قليل.وقال ابن عبد الرب وابن العريب : ذلك مردود ، فإن اخلالف مش
 .(106)بن عبد العزيز" من قال به عمر أجل  

 الصورة الثالثة : أن يكون خروجه بعد وقوع اجلناية منه واستفادته من الصندوق :
بة املقبوضة ال يصح الرجوع فهل يعيد املال الذي دفع بسبب جنايته ؟ أم يكون مبثابة اهل

 ؟افيه
أنه ال ي لزم إبعادة ما د فع بسبب جنايته ؛ ألهنا وقعت على  -وهللا أعلم  -والذي يظهر 

كما أننا مل نلزم الصندوق يف الصورة السابقة إبعادة ما دفعه هو ،  وجه التربع واهلبة املقبوضة 
يه يف جناية غريه إليه ، وإمنا يعيدوا إليه ما بقي من مسامهته فقط ، وعلى ذلك فعند تصف

حساب الصندوق بعد الصرف إن كانت سهامه أكثر مما دفع يف جنايته وجناية غريه حال 
 عضويته فإن الفائض يعاد إليه ؛ ألنه ابق يف ملكه على األصل ، وهللا أعلم.



 

32 

ولكن يبقى ما لو وقع ذلك عن شرط ، ففي بعض الصناديق أييت يف أنظمتها أن من أراد 
د مجيع املال الذي صرف بسبب جنايته ، فهل يصح هذا اخلروج بعد أن استفاد فإنه يعي

  الشرط ؟
، (107)بشرط أن هذا الشرط ال يلزمه إذ ال يصح تعليق اهلبة  -وهللا أعلم  -والذي يظهر 

وهذا شرط ينايف مقتضاها ، وقد دفعت دية جنايته من الصندوق على سبيل التربع واهلبة من 
 بطل الشرط.وي، بقية األعضاء فتمضي اهلبة والتربع 

 
 املطلب الثاين : حكم زكاة أموال الصندوق.

من املعلوم أن األموال اليت جتمع من أفراد القبيلة تبلغ نصاب الزكاة وقد حيول عليها احلول 
 فهل جتب فيها الزكاة أم ال ؟، مرارا وهي يف رصيد القبيلة 

ال من ملكية الفرد أم ال مبين على القول خبروج امل -وهللا أعلم  –واجلواب يف هذه املسألة 
قد خرج املال من ملكية الفرد على جهة التربع ويكون هبة يف حكم القبض فال : ؟ فإن قيل 

 هو يف ملكية املتربع ما مل يدفع إىل مستحقه أوجب عليه الزكاة. : يطالب ابلزكاة ، ومن قال
هذا السؤال : إذا  وممن ذهب إىل القول األول مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز حيث سئل 

كان هناك مجاعة يدفع كل منهم جزءا من املال ويدخرونه لقصد االستفادة منه عند وقوع 
واحتاجوا إليه يف شؤوهنم العامة وحال احلول على هذا  –ال مسح هللا  –حوادث لبعضهم 

 املبلغ فهل عليه زكاة ؟
العامة وللتعاون على اخلري هذه األموال وأشباهها اليت يتربع هبا أهلها للمصاحل  فأجاب :

فيما بينهم ليس فيها زكاة ؛ ألهنا قد أخرجت من أمالكهم ابتغاء وجه هللا ، ومنافعها مشرتكة 
ويف حكم ، فتعترب بذلك خارجة عن أمالكهم  ، لغنيهم وفقريهم لعالج احلوادث اليت تنزل هبم

 .(101)الصدقات اجملموعة إلنفاقها يف سبيلها الذي أخرجت له
" أموال هذا مثل ذلك جاءت فتوى الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا حيث قال : وعلى 

الصندوق ليس فيها زكاة ، ألهنا خارجة عن ملك املشرتكني فليس هلا مالك معني ، وال زكاة 
  .(109)فيما ليس له مالك معني "

  وهو ظاهر فتوى اللجنة الدائمة فقد جاءهم هذا السؤال :
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بلغا  من املال ، وجعلوا هذا املبلغ خاصا  ملا جيري على هذه القبيلة قبيلة من القبائل كونوا م
من الدم ، ومشوا هذا املبلغ للتجارة ، والربح الناتج عائد للدم أيضا . فهل جيب هبذا املبلغ 
زكاة أم ال ، وإذا مل يتاجر فيه هل عليه زكاة أم ال ، وهل حيق للقبيلة نفسها أن تدفع فيه زكاة 

 ؟ النقدينأمواهلا من 
" إذا كان الواقع كما ذكر فال زكاة يف املال املذكور؛ لكونه يف حكم الوقف ،  فأجابوا :

سواء كان جممدا  أو يف جتارة تدار ، وال جيوز أن تدفع فيه الزكاة ، لكونه ليس خمصصا  للفقراء 
 .(110) غريهم من مصارف الزكاة " انتهى، وال

حممد املختار الشنقيطي يف شرحه للزاد عند كالمه  وممن ذهب إىل الثاين شيخنا حممد بن
عن العاقلة وما حتمله ، وقال : إن املال دفع لطارئ فهو يف ملكية الدافع ما مل يدفع إىل 

 مستحقه ، وشيخ القبيلة يف حمل الوكيل عن أعضاء الصندوق.
 : أن يعامل كل مشرتك حسب نيته فيفرق بني حالني :  والراجح وهللا أعلم

أن ال يقصد به عند الدفع التربع احملض وإمنا قصد به الشراكة يف حتمل  ل األول :احلا
، ولو فشل الصندوق وتفرق أصحابه طالب مباله . فهذا املال ابق يف ملكيته ، املسؤولية 

جتب عليه زكاته إن بلغ النصاب مبفرده أو مت به نصاب بقية ماله. وإذا كانت أموال الصندوق 
،  جتارة وحنوها ، فحينها تكون من عروض التجارة اليت يقصد هبا النماء تستثمر وتنمى يف

 فتجب فيها زكاة أصل السهم مع رحبه بعد متام احلول.
وال ينوي أبي حال اسرتجاعه لو فشل  ، أن يقصد به التربع والصدقة احلال الثانية :

ل ال يكون فيه زكاة ؛ أو أراد االنسحاب من الصندوق ، فهذا املا، املشروع وتفرق أعضاؤه 
ألن األرابح  ؛ خلروجه عن ملك دافعه. ويستوي يف ذلك كون املال يدار يف جتارة أو ال يدار

 وإمنا تدفع يف وجوه اخلري اليت أنشأ من أجلها الصندوق.، لو حصلت ال يقصد به التملك 
 يف قوهلم : (111)وهذا التفصيل أشارت إليه فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

إذا حال احلول على األموال اجملموعة هلذا الغرض املبني يف االستفتاء فال جتب فيه الزكاة 
إذا كان ما مجع ال يعود ملكا  إىل من مجع منهم عند فشل املشروع مثال ، بل ينفق يف املقصد 

 أو يف وجوه اخلري األخرى .، الذي مجع من أجله 
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ل تكوين صندوق مببلغ من املال ألبناء القبيلة ، وذلك حص ويف سؤال آخر وجه إليها :
لسد حاجة بعض األمور ، مثل الدم وخالفه ال قدر هللا ، مث وضعت هذا املبلغ يف املضاربة 

 اإلسالمية فهل جتب فيه الزكاة أم ال ؟ 
 " إذا كان الواقع كما ذكر وكانت املبالغ املتربع هبا ال تعود ملن مجعت منهم ، فأجابوا :

ولو فشل املشروع أنفقت يف وجوه بر أخرى فالزكاة ال جتب فيها ، وإذا كانت تعود ملن 
منه إذا حال عليه  مجعت منهم إذا فشل املشروع وجبت الزكاة على كل  يف نصيبه الذي مجع

 .(112)احلول " انتهى
 

وعند وجوب الزكاة فهل يكون للمال نصاب واحد ؟ أم أن العربة بنصاب كل سهم ؟ 
  : هل تؤثر اخللطة هنا يف اعتبار النصاب ؟مبعىن

: أن لكل مال مساهم نصابه وحوله املستقل عن غريه ، وال أثر للخلطة ال يف  واجلواب
عن سهمه ، هذا من حيث الوجوب ولكن لو  مسئولٌ  بلوغ النصاب وال يف متام احلول ، وكلٌ 

لزكاة فلهم ذلك ، وقد سئل اتفق اجلميع على إخراج الزكاة ابعتبار حول واحد تعجل فيه ا
 مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم هذا السؤال :

وأسهم كل واحد منهم بعشرة ، نوا مجعية أمسوها " اجلمعية التعاونية " هناك جمموعة كوَّ 
رايالت شهراي ، وهذه املبالغ اجملموعة ليست معدة للتجارة ، بل هي مدخرة حىت جيتمع عند 

 روع يستفاد منه . فما حكم الزكاة يف هذه املبالغ ؟اجلمعية ما يقوم إبنشاء مش
احلمد هلل . اخللطة ال تؤثر على هذه األقساط  وقد أجاب مساحة املفيت ابجلواب التايل :

ال يف بلوغ النصاب ، وحينئذ ننظر إىل ضها مع بعض ، ال يف متام احلول و ، و ال ارتباط لبع
 هذه األقساط فزكاة األقساط اليت يدفعها املسامهني ، فإن كان ألحدهم أموال زكوية غري

للجمعية اتبعة لزكاة أمواله يف أحكامها ، وإن مل يكن له أموال زكوية غري أقساطه يف اجلمعية 
فمىت بلغت أقساطه نصااب وهو ستة ومخسون رايال سعوداي ابتدأ احلول ، فإذا حال عليها 

ما دفع للجمعية قسط بعد متام النصاب يف املائة ، وكل  2.5احلول وجبت فيه الزكاة بنسبة 
عرف اتريخ دفعه ، فإذا حال عليه احلول وجبت زكاته وحده ، فيكون يف العشرة ربع رايل ، 
و ال جيوز أتخري الزكاة بعد متام احلول . أما تقدميها فيجوز حلولني فأقل . وعلى هذا فلو أراد 
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ريه من املناسبات فله ذلك. وكذلك أحدهم أن يقدم زكاة بعض األقساط ملناسبة رمضان أو غ
لو اتفقوا على ضم بعض األقساط إىل بعض ودفع زكاهتا مجيعا على رأس احلول أو يف رمضان 
سواء منها املتقدم واملتأخر فهذا جائز ، وفيه راحة هلم عن االشتغال بتدقيق كل قسط ومدته 

 .(113)ومقدار زكاته وحده
قائمني على أمر الصندوق بدفع الزكاة إىل ولألعضاء أن يوكلوا شيخ القبيلة أو ال

مستحقيها ، وليس لشيخ القبيلة وال للمسئولني عن الصندوق إخراج الزكاة ابتداء دون علم 
 األعضاء ؛ ألن الزكاة عبادة تفتقر إىل نية.

 
 املطلب الثالث : حكم دفع الزكاة للصندوق.

َا الصَّدَ  األصل يف مصارف الزكاة قوله تعاىل :  قَات  لِْلف َقرَاء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي ِإمنَّ
َها َواْلم َؤلََّفِة ق  ل وب  ه ْم َويف الرهِقَاِب َواْلَغارِِمنَي َويف َسِبيِل اّللِه َواْبِن السَِّبيِل َفرِيَضة  مهِ  َن اّللِه َواّلله  َعَلي ْ

أنه ال ينفك عن أفراده ، فدفع  ، وابلنظر إىل صندوق القبيلة جند (60التوبة) َعِليٌم َحِكيٌم 
الزكاة فيه تعين دفعها هلم ، وهم قد ال يكونون من ضمن هذه األصناف الثمانية ، وحينها فال 

 جيوز دفع الزكاة للصندوق. 
وأما الغارمون يف اآلية فهم الذين يتحملون ألجل اإلصالح بني الناس ويعجزون عن الوفاء 

لة بدين أو ضمان مال أو حنو ذلك فله أن أيخذ من الزكاة مبا حتملوا ، أو من وقعت عليه محا
 ، وأما صندوق القبيلة فال جيوز صرف الزكاة له لوجود الغىن به.
 قوهلم : (114)وقد جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

مواهلم ال جيوز ألهل األموال اليت حال عليها احلول ووجبت فيها الزكاة أن يدفعوا زكاة أ
َا ٱلصََّدقَٰ ت  لِْلف َقرَاء  هلذه اجلمعية، بل يدفعوهنا يف املصارف اليت ذكرها هللا يف آية:  ِإمنَّ

 .(60التوبة: )  ٱْلَمَسٰ ِكنِي...وَ 
يف دورة مؤمتره الرابع  4/01/11( د 2رقم ) هقرار كما صدر عن جممع الفقه اإلسالمي 

 11-6ه ، املوافق  1401مجادى اآلخرة  23-11 من، جبدة يف اململكة العربية السعودية 
جاء فيه و خبصوص موضوع صرف الزكاة لصاحل صندوق التضامن اإلسالمي ،  م1911فرباير

 : 
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ال جيوز صرف أموال الزكاة لدعم وقفية صندوق التضامن اإلسالمي ؛ ألن يف ذلك  "
 ." حبسا للزكاة عن مصارفها الشرعية احملددة يف الكتاب الكرمي

صندوق التضامن اإلسالمي صندوق دائم منبثق من منظمة املؤمتر املعلوم أن  ومن
أقر مؤمتر القمة اإلسالمي الثاين مبدينة الهور ، له شخصيته االعتبارية املستقلة ، اإلسالمي 

، م إنشاء هذا الصندوق هبدف الوفاء ابحتياجات ومتطلبات القضااي اإلسالمية 1974عام 
،  على أن تدفع الدول األعضاء مسامهاهتا يف  قيم واجلامعات اإلسالميةوللنهوض ابلثقافة وال

 الصندوق مبا يتفق واستطاعة كل منها.
وأقر نظامه األساسي املؤمتر اإلسالمي اخلامس لوزراء اخلارجية بكواالملبور مباليزاي عام  

 م.1974
 -سالمي  "أابلرجوع إىل املادة الثانية من النظام األساسي لصندوق التضامن اإلو 

والظروف االجتماعية اليت ، واحملن والكوارث الطبيعية ، التخفيف من أثر نتائج األزمات 
  . (115)، وتوجيه املساعدات الالزمة لذلك تتعرض هلا البالد واجملتمعات اإلسالمية

 فصندوق القبيلة مشابه له من هذا الوجه وقد صدر القرار مبنع دفع الزكاة له ، وهللا أعلم. 
أما إذا كانت العاقلة فقرية فإهنا تعطى من الزكاة ، وإن عدمت العاقلة أو جهلت وقيل 
برجوع وجوب الدية على اجلاين وحده ومل يكن عنده سداد فيجوز حينها أن يصرف له من 

، وإن مل يكن فقريا أعطي لدينه (116)الزكاة ، فإن كان فقريا أعطي ابلوصفني الفقر والغرم
،  والغارمني  ه للدية جيحف مباله ، ويكون داخال يف قوله تعاىل : وغرمه إذا كان دفع

أسأله فيها  قال : حتملت محالة فأتيت النيب   ويؤيد ذلك حديث قبيصة بن خمارق
: اي قبيصة إن املسالة ال حتل إال  -مث قال  –فقال : " أقم حىت أتتينا الصدقة فنأمر لك هبا 

فحلت له املسألة حىت يصيبها مث ميسك ، ورجل أصابته ألحد ثالثة : رجل حتمل محالة 
أو قال : سدادا من  –جائحة اجتاحت ماله فحلت له املسألة حىت يصيب قواما من عيش 

ورجل أصابته فاقة حىت يقوم ثالثة من ذوي احلجا من قومه : لقد أصابت فالان فاقة  –عيش 
فما سواهن  –سدادا من عيش أو قال :  –فحلت له املسألة حىت يصيب قواما من عيش 

 .(117)من املسألة اي قبيصة سحتا أيكلها صاحبها سحتا"
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 املطلب الرابع : ضوابط اإليرادات :
تقدم يف مبحث من يؤخذ منه من العاقلة أنه ال يؤخذ من الصغار والنساء والفقراء 

حيث كان واجملانني وحنوهم ، وأما يف الصندوق فحيث كان مبناه على التعاون والرتاضي و 
االتفاق بني أفراد القبيلة أن يدفع من مال اجلميع خاصة أن اجلناية قد تتأتى من هؤالء مجيعا 
فلهم ذلك وهم على ما تراضوا عليه ، ولكن األفضل أال جيحف ابلفقراء وحنوهم ، وأن 

 يتسامح معهم يف االشرتاك و الدعم وهللا حيب احملسنني.
 إيرادات مباحة وأخرى حمرمة :  وأما إيرادات الصندوق فتنقسم إىل

 فأما اإليرادات املباحة فأربعة أقسام :
 مسامهات املشرتكني. األول :
عوائد االستثمار املباح ، فيجوز جمللس اإلدارة أو أمناء الصندوق أن يديروا األموال  الثاين :

 اجملموعة ويستثمروها يف صاحل أهدافه املشروعة.
 صندوق أن ينشئ أوقافا تدر عليه ويصرف منها يف اببه.األوقاف ، فيجوز لل الثالث :
تربعات احملسنني ، فيجوز للصندوق أن يستقبل التربعات وتكون موقوفة على  الرابع :

 الوفاء ابلدايت .
ولكن مما ينبغي أن ينبه عليه هنا أنه مىت أراد أحد األعضاء اخلروج كما قررانه يف املطلب 

فية حلساب الصندوق يوم اخلروج فإن اإليرادات الواردة يف األول من هذا املبحث وعمل تص
ال حق للمنسحب من الصندوق يف السابقني ال تدخالن يف القسمة ، و  القسم الثالث والرابع

 شيء منها ؛ ألهنا أموال موقوفة على جهة معينة.
 

 وأما اإليرادات احملرمة فمنها :
يب نفس منهم ، بل تؤخذ مسامهتهم ما أخذ من بعض أفراد القبيلة عن غري ط األول :

إىل االشرتاك  ابإلكراه وممارسة الضغوط النفسية واإلقصائية على الواحد منهم مما يلجئه إجلاء  
:  ، وقد قال (111)واملسامهة ، ومعلوم أنه ال حيل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس منه

،  (119)هذا يف بلدكم هذا"" إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم 
َواَل أَتْك ل وْا أَْمَواَلك م بَ ي َْنك م اِبْلَباِطِل َوت ْدل وْا هِبَا ِإىَل احْل كَّاِم لَِتْأك ل وْا  تعاىل قبل ذلك : هللا قال و 
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َها الَِّذيَن آَمن وْا الَ اَي أَي    ، وقال :  (111البقرة) َفرِيقا  مِهْن أَْمَواِل النَّاِس اِبإِلمثِْ َوأَنت ْم تَ ْعَلم وَن 
َنك ْم اِبْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتك وَن جِتَارَة  َعن تَ رَاض  مِهنك ْم َواَل تَ ْقت  ل وْا أَنف سَ  َ  أَتْك ل وْا أَْمَواَلك ْم بَ ي ْ ك ْم ِإنَّ اّلله

 .(29النساء) َكاَن ِبك ْم َرِحيما  
 صندوق يف البنوك واملصارف التقليديةالفوائد الربوية الناجتة عن إيداع أموال ال الثاين :

 .الربوية
،  وعقود حمرمة االستثمارات احملرمة ، كأن تستثمر أموال الصندوق يف بيوعات  الثالث :

 .واملسامهة يف الشركات املشبوهة،  العينة أو التجارة يف األعيان احملرمةكبيوع 
ا وعقود بعض األفراد معها ما قد يؤخذ من شركات التأمني ابلتحايل على أنظمته الرابع :

أو يدرأ به عن ، ووضع ما يتحصل منها يف صندوق القبيلة ، وحتميلها ما ال يلزمها ، 
 ه.ئأولياإىل الصندوق ويدفع إىل اجملين عليه أو 

ما جتبيه القبيلة ممثلة يف شيخها أو أمناء الصندوق من رسوم وجزاءات تفرضها  اخلامس :
كمن يفرض جزاءات ،  فراد القبيلة حبجة املخالفة لقانون اجلماعة بعض القوانني القبلية على أ

أو جزاءات حمددة على التعدي على األراضي العامة وحنو ذلك ، مما ، على خمالفات الزواج 
وحتصيل  ، هو داخل يف القوانني الوضعية غري املبنية على الشرع مما يدخلها يف دائرة احملرم

قد تقدمت النصوص الدالة على أن األصل يف أموال الناس و  األموال احملرمة عن طريقها.
 .احلرمة واملنع إال بوجه شرعي

 : س : ضوابط املصروفاتاملطلب اخلام
تقدم يف مبحث اجلناايت اليت ال تتحملها العاقلة أهنا ال حتمل االعرتاف وال الصلح وال ما 

صندوق أما يف و ،  ( وحنوها) السيارات و ال األموال كقيم املتلفات ، عن ثلث الدية  نقص
ملا قد يرتتب عليه من شقاق واختالف بينهم ، فاألوىل أال يتحمل شيئا من ذلك القبيلة 
ووضعوا أن يتحمل الصندوق ما يثبت ابعرتاف اجلاين أو مصاحلته لو تراضوا على ولكن 

وق دنوأن يصرفوا من صوأما الذي ال جيوز أن يرتاضوا عليه ، جاز لذلك ضوابط واضحة 
 القبيلة يف اببه :



 

39 

األمر كذلك ألدى إىل ؛ ألنه لو كان حتمل قتل العمد ال جيوز أن يصرف منه يف  أوال :ف
هتا الشريعة جبعل دية العمد على اجلاين وحده ؛ ألن اجلناة سيسهل عليهم مفاسد قد درأ

 ويكثر الفساد حينما يركن هؤالء إىل الصندوق.، ويزيد القتل ، تعمد اجلناية 
ا مصاحل للقبيلة كدفع ال جيوز أن يصرف منه على األمور احملرمة اليت يتوهم أن فيه يا :اثن

 أو موظفي شركات التأمني وغريها.لني الرشى للمسئو 
، وال يكفي رضى غلبية حبكم األيف غري ما وضع له ال جيوز الصرف من الصندوق  اثلثا :

، ويعلم رضاهم إبخبارهم راد املشاركني بل ال بد من رضى مجيع األف،  القائمني على الصندوق
أو أمناء  ، أو بتفويض مبطلق التصرف جمللس اإلدارةعند التسجيل يف قائمة املشرتكني 

، واألصل يف أموال املشاركني احلضر  ابلباطل اأكال هلالتصرف يف أمواهلم ألن يف ؛ الصندوق 
على املناسبات  امن يصرف منهكفال ينتقل هبا إىل غري الدايت ،  ، إال فيما دفعت ألجله 

وأخذ رضى الناس بسيف  –ولني وحنو ذلك ئأو ضيافة املس، و إعانة املتزوجني أ، االجتماعية 
 ، ويتحمل املتصرف تبعة تصرفه داينة وقضاء.إذان يف ذلك  عد  وال ي  ، احلياء ال جيوز 

 
ن نفسي فم من خطأوما فيه ، فمن هللا  ما فيه من صوابٌ و ، وهذه خامتة البحث 

 واستغفر هللا تعاىل منه ومن كل ذنب.، والشيطان 
 
 

 : التوصيات اخلامتة وأهم
 : همةالنتائج املبعض يف خامتة البحث ميكن تسجيل 

  الصندوق : هو وعاء جيمع فيه أعضاؤه من أبناء القبيلة أو اجلماعة مبلغا أتسيسيا ودعما
، ويصرف منه على الدايت أو على ما  سنواي أو شهراي ، ابلتساوي بينهم ابلشروط املوضوعة

 يتفق عليه األعضاء مما حيقق مصاحلهم املادية أو املعنوية .

 .العاقلة : هي العصبة اليت يلزمها دفع دية بسبب جناية قريبها 

 .الصندوق ال يلغي أحكام العاقلة الثابتة ابلشرع 

 .بنيَّ البحث مشروعية هذه الصناديق من خالل مخسة عشر وجها 
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  َّبوضعها الشرعي والعاقلة بوضعه العريف عشر فرقا بني الصندوق أربعةالبحث  رصد. 

  وعدم ، األصل يف األموال اجملموعة يف الصندوق أهنا تزكى إال أن يقصد هبا صاحبها التربع
 العود فيها مطلقا.

  ال جيوز الصرف من الصندوق يف غري ما وضع له إال برضى مجيع املشاركني أو تفويضهم
 .خبصوص ذلك اإلدارة جمللس

  ال جيوز الصرف من الصندوق على جناايت العمد ، واجلناايت الناجتة عن سكر وحنوه من
 ابب درء املفاسد الناجتة عن ذلك.

 .ال جيوز إلزام الناس ابملشاركة يف هذه الصناديق 

 .يتاح لكل مشارك أن ينسحب من الصندوق عند عدم رغبته االستفادة منه 

 أو خرج من الصندوق قبل لزوم الدية ودفعها إىل مستحقيها فإن ماله ارك لو مات املش
 يعود إليه أو إىل ورثته.

  ألن يف ذلك حبسا للزكاة عن مصارفها الشرعية جيوز دفع الزكاة يف هذه الصناديق ؛ ال
 .احملددة يف الكتاب الكرمي

 ملباح.ال جيوز استثمار أموال الصندوق إال إبذن املشاركني بشرط االستثمار ا 

 .ال جيوز أخذ العوائد الربوية على أموال الصندوق عند إيداعها يف بنوك ربوية 

  ال جيوز أن يكون الصندوق سببا للقطيعة واخلالف بني أفراد القبيلة الواحدة ، بل يبىن
 على الرتاضي واملشاركة واملساحمة.

 مبا يلي :أيضا يوصي الباحث و 
 
حىت تعم مجيع القبائل  يعها والدعوة إليهاوتشج توسيع دائرة الصناديق القبلية -1

 والتجمعات األخرى غري القبلية كالزمالء ومجاعة احلي وحنو ذلك.

 ضبط أنظمة هذه الصناديق ابألحكام الشرعية. -2

ويسهل حتمل ، مما يفف عن املشرتكني ، استثمار األموال اجملموعة بطرق مشروعة  -3
 ما قد جيد من دايت كثرية.
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الوقفية الدائمة للصندوق اليت حتقق له النمو والثبات والوفاء بكل اعتماد املشاريع  -4
 االلتزامات.

 مراعاة الفقراء وأهل الدخل احملدود وإعفاؤهم عن رسوم االشرتاك وحنوها. -5

 
____________________________________________ 

 
 اهلوامش :

 
                                                 

معيات القبلية اليت تتكفل ابلدايت ، ولن يتطرق البحث ألحكام املقصود ابلبحث هنا : الصناديق واجل (_ 1)
اجلمعيات التعاونية القرضية اليت جتمع املبالغ من األعضاء وتستثمر ويقرض األعضاء منها وفق ترتيب معني ، فهذه هلا 

 اء أو زمالء عمل.أحكام ليس هذا موضعها سواء كانت قبلية بني أفراد القبيلة أو بني أفراد مؤسسة أو جمموعة أصدق
 الطل : هدر الدم. لسان العرب مادة طلل. (_ 2)
 .554-20/553فتاوى ابن تيمية  (_ 3)
هي مال جيب بقتل آدمي الدية أصلها : ودي وهي حق القتيل . لسان العرب مادة : ودي ، ويف االصطالح :  (_ 4)

 حممد األمني. 677 ص بن عرفةاحر عن دمه ، أو جبرحه مقدر شرعا ال ابجتهاد. حدود 
 .4/2وقيل : هي املال املؤدى إىل جمين عليه أو وليه بسبب جناية. كشاف القناع 

 لسان العرب واملصباح املنري مادة عقل. (_ 5)
(6  _) 

 لمالكية : قوالن : فل
اء ، ويبدأ ابلفصيلة العاقلة عصبة اجلاين من القرابة فمواليه فبيت املال على الرتتيب وتشمل العصبة اآلابء واألبن األول :

 .1/45مث الفخذ مث البطن مث العمارة مث القبيلة مث أقرب القبائل.حاشية العدوي 
: " وهي  505العاقلة العصبة وأهل الديوان واملوايل األعلون واألسفلون ، فبيت املال. قال يف جامع األمهات  الثاين :

 العصبة وأحلق ابلعصبة أهل الديوان لعلة التناصر ".
 –: " وهي العصبة ، وبدئ ابلديوان إن أعطوا مث هبا  311قال يف املختصر خلليل  ، ند املتأخرين يبدأ أبهل الديوانوع

 األقرب فاألقرب مث املوايل األعلون واألسفلون ، مث بيت املال ". –أي العصبة 
لديوان من غري أهل العصبات ، وأصول جهات العاقلة : العصبة مث الوالء مث بيت املال وال يعقل أهل ا :عند الشافعية و 

 .11/599اجلاين وفروعه ال يتحملون . البيان 
، حاضرهم وغائبهم ، صحيحهم ومريضهم ، قريبهم وبعيدهم ، عاقلة اجلاين ذكور عصبته نسبا ووالء  وعند احلنابلة :

مىت كانوا يرثون لوال احلجب عقلوا .  ومنهم عمودا نسبه ، آابؤه وأبناؤه ، و ال يعترب أن يكونوا وارثني يف احلال ، بل
وليس منهم : اإلخوة ألم ، و ال سائر ذوي األرحام ، وال الزوجة ، و ال املوىل من أسفل ، و ال موىل املواالة ، وهو 
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الذي يوايل رجال جيعل له والءه ونصرته ، واحلليف : الذي حيالف آخر على التناصر ، و ال العديد : الذي ال عشرية له 
 .4/119اإلقناع  .فينضم إىل عشرية فيعد منهم ... و ال مدخل ألهل الديوان يف العاقلة"، 

 وعند حتميل العاقلة فقد اختلف الفقهاء يف مسألتني :
 فيها قوالن : ؟ األوىل : هل يؤدي اجلاين مع العاقلة 

ومل يكن اجلاين من ضمنها ، ، عاقلة قضى ابلدية على ال للشافعية واحلنابلة قالوا : ال يؤدي ؛ ألن النيب  األول :
،  اإلقناع  11/597، البيان  1/563وقالوا يكفيه وقع مصيبة القتل عليه والكفارة ابلعتق أو الصيام. النجم الوهاج 

 .29/222، املوسوعة الكويتية  4/190
النصرة فهو ينصر نفسه كما ينصر للحنفية واملالكية ، قالوا : يؤدي مع العاقلة ؛ ألن الوجوب عليهم ابعتبار  والثاين :

، عقد اجلواهر  5/209، اهلداية مع نصب الراية  27/126غريه ، وألن اجلناية وقعت منه فهو أوىل ابلتحمل. املبسوط 
 .3/1124الثمينة 

 قوالن أيضا :؟ الثانية : هل يدخل اآلابء واألبناء يف العاقلة 
ألن اآلابء واألبناء أحق العصبات  ؛ وإحدى الروايتني عند احلنابلة،  وهذا مذهب احلنفية واملالكية، يدخلون  األول :

 .3/1124مبرياث اجلاين فكانوا أوىل بتحمل عقله. عقد اجلواهر الثمينة 
وقول عند احلنفية ؛ ألهنم أصوله وفروعه فكما ال ، ورواية عند احلنابلة ، وهذا مذهب الشافعية  ، ال يدخلون والثاين :

 . 12/39، املغين  1/563، النجم الوهاج  27/127ال يتحملون. املبسوط يتحمل اجلاين 
 .12/51وانظر للظاهرية : احمللى 

، ابب جنني املرأة وأن  6/2531كتاب الدايت : حديث أيب هريرة متفق عليه : رواه البخاري يف مواضع منها  (_ 7)
تاب القسامة ، ابب دية اجلنني ووجوب الدية يف قتل ، ومسلم ، ك 6511ح العقل على الوالد وعصبة الوالد ال الولد 

 . 1612، وحديث املغرية رواه مسلم يف نفس الباب ح  1611اخلطأ ح 
(_ كلمة فارسية معربة ، قال ابن األثري : هو الدفرت الذي يكتب فيه أمساء اجليش وأهل العطاء ، وأول من دون 1)

  . لسان العرب مادة دون. الدواوين عمر 
 .126-27/125، املبسوط  414-5/411، حاشية ابن عابدين  5/206اهلداية مع نصب الراية   (_9)
 .9/420وعبد الرزاق يف مصنفه  9/214رواه ابن أيب شيبة  (_ 10)
 .16/1/636، جملة جممع الفقه اإلسالمي  12/393، الذخرية  27/126املبسوط  (_ 11)
 .256-19/255جمموع الفتاوى  (_ 12)
 يف الصفحة السابقة. تقدم (_ 13)
 وغريه. 450انظر فاحتة كتاب اجلناايت كما يف الروض املربع ص  (_ 14)
  .4/3(_  القتل العمد : هو قصد الفعل والشخص مبا يقتل قطعا أو غالبا. مغين احملتاج 15)
 .20/553جمموع الفتاوى ،  120، اإلمجاع البن املنذر  3/130اإلشراف البن املنذر  (_ 16)
، عقد اجلواهر  12/21، املغين  5/412ند املالكية حتمل جراح العمد اليت ال قود فيها : انظر : رد احملتار ع (_ 17)

 .11/591، البيان  2/271،، وجواهر اإلكليل  3/1126الثمينة 
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 نصب الراية قال الزيلعي يف، موقوفا على ابن عباس  1/104البيهقي ، و  665ح  3/9رواه مالك يف املوطأ (_  11)
 .4/31تلخيص احلبري ، وانظر :  7/336: غريب مرفوعا ، وحسن املوقوف األلباين يف إرواء الغليل  5/211
 (.237-11/236فتاوى حممد بن إبراهيم ) ،  4/94، اإلقناع  11/603، البيان  12/29املغين  (_ 19)
، وهو  4/92، اإلقناع  4/4تاج القتل شبه العمد : هو قصد الفعل والشخص مبا ال يقتل غالبا. مغين احمل (_ 20)

، عقد  7/100أحد أنواع القتل عند اجلمهور خالفا للمالكية حيث القتل عندهم عمد وخطأ فقط. املنتقى للباجي 
 .339، والقوانني الفقهية 3/1124اجلواهر الثمينة 

 .451، الروض  1/561، النجم الوهاج  11/516، البيان  5/206اهلداية مع نصب الراية  (_ 21)
 يف املطلب الثاين من املبحث األول .(_  22)
 .12/16، املغين  11/516، البيان  3/132اإلشراف  (_ 23)
 .4/4القتل اخلطأ : هو ما وقع دون قصد الفعل والشخص.مغين احملتاج  (_ 24)
 .3/129اإلشراف  (_ 25)
 .7/255، بدائع الصنائع  6/60كشاف القناع  (_ 26)
 .554-20/553تيمية جمموع فتاوى ابن  (_ 27)
 .12/35، املغين  1/576، النجم الوهاج  11/511، البيان  6/149شرح منتهى اإلرادات  (_ 21)
 .20/553جمموع الفتاوى ،  120، اإلمجاع البن املنذر  3/130اإلشراف البن املنذر  (_ 29)
 .7وتقدم ذكر ذلك ص د فيها لكية حتمل جراح العمد اليت ال قو عند املا (_ 30)
 .12/29، املغين  5/212اهلداية مع نصب الراية  (_ 31)
 .12/29(_  املغين 32)
 تقدم يف املطلب األول من هذا املبحث. (_ 33)
 املطلب التايل.كما هو مذهب املالكية واحلنابلة ، وسيأيت يف  (_ 34)
 .6/265مواهب اجلليل  (_ 35)
، النجم الوهاج  11/511لني للشافعي. البيان ، وقال بتحمل العبد الزهري وأحد القو  3/129اإلشراف  (_ 36)
1/569. 
 .3/129خالف يف الثلث فقط الزهري فقال ال حتمله العاقلة وأكثر أهل العلم أهنا حتمله. اإلشراف  (_ 37)
 تقدم يف حديث أيب هريرة يف خرب املرأتني اهلذليتني يف املطلب الثاين من املبحث األول . (_ 31)
 .5/211، اهلداية مع نصب الراية 6/177تبيني احلقائق  (_ 39)
 .6/101األم  (_ 40)
 .11/511البيان  (_ 41)
 .1621، ومسلم ح  2742متفق عليه : رواه البخاري ح  (_ 42)
 .3/1125، عقد اجلواهر الثمينة  4/191املغين اإلقناع  (_ 43)
ابتداء أم جتب على اجلاين مث تتحمل اختلف العلماء يف الدية اليت تتحملها العاقلة : هل جتب على العاقلة  (_ 44)

 .12/50، املغين  11/591عنه العاقلة ؟ ومن مثرة االختالف حتميل اجلاين عند فقد العاقلة أو إعسارها. البيان 
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 .4/1610، بداية اجملتهد  12/45، املغين  4/191اإلقناع  (_ 45)
 .5/201، اهلداية مع نصب الراية  7/256بدائع الصنائع  (_ 46)
 .3/121، اإلشراف  6/102األم  _ (47)
 .12/44املغين  (_ 41)
 . 41-12/47املغين  (_ 49)
 .7/216األم  (_ 50)
،  12/47املغين  – 2/214املهذب  221القوانني الفقهية  5/413، ابن عابدين  3/127اإلشراف  (_ 51)

 . 4/119اإلقناع 
 .6/147، شرح منتهى اإلرادات  12/39املغين  (_ 52)
 .1/564، النجم الوهاج  12/43، املغين  3/1125اجلواهر الثمينة عقد  (_ 53)
 .16/1/642جملة جممع الفقه اإلسالمي  (_ 54)
 .16/1/649الفقه اإلسالمي  جملة جممع ، 6/13الفتاوى اهلندية  (_ 55)
 .5/414حاشة ابن عابدين  (_ 56)
جممع الفقه اإلسالمي : للدكتور عادل قوته  جملة - البدائل املعاصرة للعاقلة يف حتمل الدايتث و انظر حب (_ 57)

على اختالف  - 16/1/717، والدكتور حممد األمني بن الشيخ  16/1/615، والدكتور أمحد احلداد  16/1/657
 يسري بينهم.

جملة جممع الفقه اإلسالمي :  - البدائل املعاصرة للعاقلة يف حتمل الدايتوث : ، وحب 12/41انظر : املغين  (_ 51)
من احلداد  الدكتورو  ،16/1/663 من املفصلني ، وللدكتور عادل قوته 597/ 16/1كتور النجيمي من املانعني للد 

 .16/1/691اجمليزين 
 (_  له شخصية اعتبارية وغالبا يكون له حساب خاص يف أحد البنوك أو املصارف.59)
يف هذا ، والتربع ال يعود فيه ، وأما على على اختالف بني القبائل  على سبيل التربع أو اإللزام أو التملك(_  60)

 وسيأيت حكم ذلك يف املبحث اخلامس. سبيل التملك فيمكن أن يورث عنه.
من املصاحل املادية : دفع الدايت ، وتنفيذ بعض املشاريع املفيدة للقبيلة ، ودفع مستلزمات الرتافع والدعاوى  (_ 61)

وحنو ذلك ، وأما املصاحل املعنوية فكالدفع يف مناسبات األعياد أو الضيافات  املتعلقة ابلقبيلة ، ودفع متطلبات احملامني ،
وحنوها واليت ليس فيها مردود مادي ظاهر ، وقد مسعنا عن تضامن القبائل لدعم شعرائهم يف املسابقات الفضائية 

 وحنوها. والذي يعنينا هنا الكالم عن حتمل هذا الصندوق والصرف منه على الدايت فقط.
 .6/147، شرح منتهى اإلرادات  12/39املغين  (_ 62)
 .12/43املغين  (_ 63)
 .4/119، اإلقناع  6/146شرح منتهى اإلرادات  (_ 64)
 .12/44، املغين  11/600البيان  (_ 65)
 .12/21، املغين  4/1679بداية اجملتهد  (_ 66)
 (_  وسيأيت حكم هذا اإللزام يف املبحث اخلامس.67)
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 .6ة انظر احلاشي (_ 61)
 (_  كما تقدم يف املبحث الثاين يف ذكر ضوابط ما حتمله العاقلة.69)
 .6رقم اشية احلانظر  (_ 70)
ح انظر تفسري القرطيب لآلية ، وصحيح البخاري مع الفتح كتاب التفسري تفسري اآلية من سورة النساء  (_ 71)

ح  2/101 ن عقدت أميانكم .."كتاب الكفالة ، ابب قول هللا عز وجل : " والذيصحيح البخاري  ، و 4304
2170. 

 .2530  رقم أصحابه بني  النيب مؤاخاة ابب،  الصحابة فضائل يفمسلم   رواه  (_72)
  .3/34(_  السرية النبوية البن هشام 73)
،  2354ح الشركة ، ابب الشركة يف الطعام والنهد والعروض تاب، ك 2/110 متفق عليه : رواه البخاري (_ 74)

 .2500ح  فضائل الصحابة ، ابب فضل األشعريني  تاب، ك 4/1944ومسلم 
 .2/341سرية ابن هشام مع الروض األنف  (_ 75)
 .16/1/676، جملة جممع الفقه اإلسالمي  1/31اتج العروس  (_ 76)
 .7/256بدائع الصنائع  (_ 77)
 .6/102األم  (_ 71)
 . 4/507، اهلداية  7/256بدائع الصنائع  (_ 79)
 .16/1/755الفقه اإلسالمي مع جملة جم (_ 10)
 .7/71الضمان : ضم ذمة الضامن إىل ذمة املضمون عنه يف التزام احلق. املغين  (_ 11)
 ابب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. –رواه البخاري عن سلمة بن األكوع ، ك الكفالة  (_ 12)
 .7/75 البن قدامة املغين (_ 13)
 .7/73 البن قدامة املغين (_ 14)
 .4/1472بداية اجملتهد  (_ 15)
 .5/15، اهلداية للمرغناين مع نصب الراية 3/1126، عقد اجلواهر الثمينة  4/1679بداية اجملتهد  (_ 16)
اجلزء  –انظر حبوث البدائل املعاصرة للعاقلة يف حتمل الدايت جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد السادس عشر  (_ 17)

 األول.
 طلب الثاين من املبحث اخلامس.يف املستأيت  (_ 11)
ال حيمل عنه من الصندوق لكن للقاضي أن يلزم القادر من عاقلته حتمل جنايته إذا كانت على سبيل اخلطأ  (_ 19)

 وشبهه مما تتحمله العاقلة.
 .7/219األم  (_ 90)
 .7/215 ملصدر السابقا (_ 91)
فضيلة الشيخ عبد هللا بن جربين يف املطلب الثالث من انظر على سبيل املثال ما جاء يف االستفتاء املقدم ل (_ 92)

 املبحث الرابع.
 نقال عن الفاكهاين يف رسالته يف املولد. (_ 93)



 

46 

                                                                                                                                            

جزء من حديث عائشة املشهور ، بلفظ : ما كان من شرط ليس يف كتاب هللا فهو ابطل وإن كان مائة شرط  (_ 94)
( ، ومسلم ، ك 5/401، مع الفتح ) 2729روط يف الوالء ، ح ، متفق عليه ، رواه البخاري ، ك الشروط  ، ابب الش

 (.10/313العتق ، ابب إمنا الوالء ملن أعتق ، مع املنهاج)
 .61-35/59جمموع الفتاوى  (_ 95)
 .23(_  رسالة حتكيم القوانني ص 96)
 هو حديث عائشة املتقدم يف الصفحة السابقة. (_ 97)
 .411\7الدرر السنية  (_ 91)
ح وقف الدراهم والداننري وما ال ينتفع به إال إبتالفه يف قول عامة الفقهاء ؛ ألن الوقف حتبيس األصل ال يص (_ 99)

 .1/229وتسبيل الثمرة ، وما ال ينتفع به إال إبتالفه ال يصح فيه ذلك. املغين 
 .1/114، البيان  1/277املغين  (_ 100)
 .4/1542بداية اجملتهد  (_ 101)
 .756 /16/1إلسالمي الفقه ا جملة جممع (_ 102)
ابب الشروط يف املهر عند النكاح ، سنن سعيد بن منصور  -الشروط تابك - 2/969البخاري صحيح  (_ 103)
 .4/451، املصنف البن أيب شيبة  1/111
 ابب ما جيوز من االشرتاط والثنيا يف اإلقرار. -الشروط  تاب، ك 2/911 صحيح البخاري (_ 104)
 .5/435فتح الباري  (_ 105)
 ( ، ك الشهادات ، ابب من أمر إبجناز الوعد من صحيح البخاري.5/356) فتح الباري (_ 106)
 .1/250املغين  (_ 107)
إعداد الدكتور عبد هللا  –مكة  –جمموع فتاوى بن ابز ) فتاوى الزكاة والصيام ط مكتبة إمام الدعوة  (_ 101)

 الطيار(.
 .(11/114انتهى من "جمموع فتاوى ابن عثيمني" ) (_ 109)
 .(1/291"فتاوى اللجنة الدائمة" ) (_ 110)
 .[1191( ] رقم الفتوى يف مصدرها: 460   457/ ص 9)ج  فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء (_ 111)
 (.9/219) لدائمة"ا فتاوى اللجنة ( ."1/296"فتاوى اللجنة الدائمة ) (_ 112)
 .4/35فتاوى حممد بن إبراهيم  (_ 113)
 [.1191( ] رقم الفتوى : 460   457/ ص 9)ج فتاوى اللجنة الدائمة  (_ 114)
 .517اجمللد األول ص  –الدورة الرابعة  –جملة جممع الفقه اإلسالمي  (_ 115)
 من سورة التوبة. 60انظر تفسري القرطيب لآلية  (_ 116)
 .1044رواه مسلم ح  (_ 117)
 .3/26، والدارقطين يف كتاب البيوع  5/72رواه أمحد يف املسند  (_ 111)
 .1211رواه مسلم يف احلج ح  جزء من حديث جابر الطويل يف صفة حج النيب  (_ 119)
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 مراجع البحث :
 -طبعة املكتب اإلسالمي -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل للعالمة حممد انصر الدين األلباين -1

 ه .1405الطبعة الثانية 

الطبعة  -املنصورة  –طبعة دار الوفاء  -حتقيق/ د.رفعت فوزي  -شافعي األم أليب عبد هللا حممد بن إدريس ال -2
 ه .1425-الثانية 

 ه .1414لبنان  –بريوت  –دار الفكر  –بن املنذر ااإلشراف على مذاهب أهل العلم أليب بكر حممد  -3

الرتكي ومركز حتقيق   –طبعة دارة امللك عبد العزيز  –اإلقناع لطالب االنتفاع لشرف الدين موسى احلجاوي  -4
 ه .1423البحوث 
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علي بن سليمان املرداوي أبو  -اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل -5
              .حتقيق/ حممد حامد الفقي -تبريو  -دار إحياء الرتاث العريب  -دار النشر  -احلسن

جملة جممع الفقه اإلسالمي  -حممد األمني بن الشيخ للدكتور  البدائل املعاصرة للعاقلة يف حتمل الدايت -6
16/699. 

جملة جممع الفقه اإلسالمي  للدكتور حممد بن حيىي النجيمي البدائل املعاصرة للعاقلة يف حتمل الدايت -7
16/1/553. 

 .16/1/607جملة جممع الفقه اإلسالمي -للدكتور /عادل ويل قوته  البدائل املعاصرة للعاقلة يف حتمل الدايت -1

 .16/1/665جملة جممع الفقه اإلسالمي  -للدكتور أمحد احلداد  البدائل املعاصرة للعاقلة يف حتمل الدايت -9

ت/ماجد احلموي   -ه   595ت  -بداية اجملتهد وهناية املقتصد للقاضي أيب الوليد حممد بن رشد القرطيب  -10
 ه . 1416الطبعة األوىل  -بريوت   –مكتبة املعارف  –طبعة دار ابن احلزم 

طبعة دار  -قاسم النوري حتقيق/  -للعالمة أيب احلسني حيي بن أيب اخلري العمراين  -البيان يف مذهب الشافعي  -11
  املنهاج.

 بريوت. –حتفة األحوذي شرح الرتمذي للحافظ أيب العالء املبارك فوري ط دار الكتب العلمية  -12

 -الطبعة  -1405 -بريوت  -دار الكتاب العريب  -دار النشر  -علي بن حممد بن علي اجلرجاين -التعريفات -13
 .حتقيق/ إبراهيم األبياري -األوىل

 -املدينة املنورة  -أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين  -تلخيص احلبري يف أحاديث الرافعي الكبري -14
 .حتقيق/ السيد عبدهللا هاشم اليماين املدين -1964 - 1314

حتقيق/  -ه  463ملعاين واألسانيد للحافظ أيب عمر يوسف بن عبد الرب املتوىف سنة التمهيد ملا يف املوطأ من ا -15
 ه .1426طبعة  -طبعة الفاروق احلديثة  -أسامة ابراهيم ، وحامت أبو زيد

وزارة عموم األوقاف طبعة  -يأبو عمر يوسف بن عبد الرب النمر  -التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد -16
 .حممد عبد الكبري البكريحتقيق/ مصطفى العلوي ، -1317 -املغرب  -المية والشؤون اإلس

 ه .1417طبعة  -مجع عبد الرمحن بن القاسم  –الدرر السنية يف األجوبة النجدية  -17

 ه .1411 –دار الوطن للنشر  –رسالة حتكيم القوانني  -11

 ه .1417قيق يوسف الشيخ  حت -الروض املربع      منصور البهويت        طبعة املكتبة العصرية  -19

 .الثانية –الطبعة  -1405 -بريوت  -املكتب اإلسالمي  طبعة -روضة الطالبني وعمدة املفتني -20

طبعة دار الكتاب  -حتقيق/ عبد الرزاق املهدي  -أليب عبد هللا حممد بن أمحد القرطيب   اجلامع ألحكام القرآن -21
 ه .1411الطبعة األوىل  -العريب  

 .حتقيق/ حممد عليش -  بريوت –دار الفكر  -حممد عرفه الدسوقي -لشرح الكبريعلى احاشية الدسوقي  -22

 -بريوت - دار الفكر -دار النشر  -حممد أمني -اشية رد احملتار على الدر املختار  شرح تنوير األبصارح -23
 .الثانية –الطبعة  -1316

 ه .1415مكتبة املعارف الرايض   سلسلة األحاديث الصحيحة للعالمة حممد انصر الدين األلباين طبعة -24
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حتقيق/ حممد -دار الفكر  -دار النشر  --سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي  -سنن أيب داود -25
 .حميي الدين عبد احلميد

 -مكتبة دار الباز  -دار النشر  -أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي -سنن البيهقي الكربى -26
 .حتقيق/ حممد عبد القادر عطا -1994 - 1414 -ة مكة املكرم

 - 1316 -بريوت  -دار املعرفة  -دار النشر  -علي بن عمر أبو احلسن الدارقطين البغدادي -سنن الدارقطين -27
 .حتقيق/ السيد عبد هللا هاشم مياين املدين -1966

 ه .1401 –القاهرة  -السرية النبوية البن هشام طبعة دار الراين للرتاث -21

شرح حدود بن عرفة   أليب عبدهللا حممد الرصاع  حتقيق/ حممد أبو األجفان ، والطاهر املعموري طبعة دار  -29
 ه .1993الغرب اإلسالمي  الطبعة األوىل  

 شرح منتهى اإلرادات للشيخ منصور بن يونس البهويت ت/ عبد هللا الرتكي ط / مؤسسة الرسالة. -30

دار ابن كثري  - حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي - راجلامع الصحيح املختص -صحيح البخاري  -31
 .حتقيق : د. مصطفى ديب البغا  - 1917 – 1407الطبعة الثالثة ،  - بريوت –، اليمامة 

 -ه 1416 –بريوت  -  ريدار اخل -أبو زكراي حيىي بن شرف بن مري النووي -صحيح مسلم بشرح النووي -32
 إعداد / علي عبد احلميد أبو اخلري. -ةلثالطبعة الثا -الطبعة 

 .ه 1423 –طبعة دار الغرب اإلسالمي –د/محيد حلمر  حتقيق–عقد اجلواهر الثمينة جلالل الدين ابن شاس -33

 مجع حممد بن عبد الرمحن بن قاسم. –فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ  -34

 فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء. -35

 ه .1411 –دمشق  –ودار الفيحاء  –الرايض  –ط دار السالم فتح الباري شرح صحيح البخاري  -36

 –بريوت  –طبعة دار الكتب العلمية  –حتقيق / حممد فارس ومسعد السعدين  -الكايف يف فقه اإلمام أمحد   -37
 ه .1414 –لبنان 

الكتب دار  -دار النشر  -أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب القرطيب  -الكايف يف فقه أهل املدينة -31
 .األوىل –الطبعة  -1407 -بريوت  -العلمية

 -لبنان      –ه   طبعة دار إحياء الرتاث العريب           بريوت 411لسان العرب للعالمة ابن منظور ت سنة  -39
 ه .1419الطبعة الثانية   

 .1400 –بريوت  -املكتب اإلسالمي طبعة  –إبراهيم بن حممد مفلح احلنبلي  -املبدع يف شرح املقنع -40

 ه .1426جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي  -41

 -1996 - 1417 -بريوت  -دار الفكر  -دار النشر  -النووي حمىي الدين بن شرف -اجملموع شرح املهذب -42
 .حتقيق/ حممود مطرحي -األوىل -الطبعة 

 النجدي .جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  مجع عبد الرمحن بن قاسم  -43

ه        ت/أمحد شاكر  طبعة دار إحياء الرتاث 456احمللى لإلمام أيب حممد علي بن أمحد بن حزم  املتوىف سنة  -44
 ه .1411الطبعة األوىل  -لبنان     -العريب    بريوت

 م. 1997الطبعة األوىل  -بريوت  –طبعة دار الفكر العريب  -مد بن أيب بكر الرازي حملخمتار الصحاح  -45
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 1411 -بريوت  -نشر دار الكتب العلمية  -حممد بن عبدهللا احلاكم النيسابوري -ستدرك على الصحيحنيامل -46
 .حتقيق/ مصطفى عبد القادر عطا -األوىل -الطبعة  -1990 -

الطبعة  -ق/ شعيب األرأنووط وآخرون حتقي - الرايض –طبعة وزار الشؤون اإلسالمية  -مسند اإلمام أمحد  -47
 ه .1420 طبعة -الثانية 

 -مكتبة الرشد  -دار النشر  -أبو بكر عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف -املصنف يف األحاديث واآلاثر -41
 .حتقيق/ كمال يوسف احلوت -األوىل -الطبعة  -1409 -الرايض 

 -ه  1403 –بريوت  -املكتب اإلسالمي  -دار النشر  -أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين -املصنف -49
 .حتقيق/ حبيب الرمحن األعظمي -الطبعة الثانية

 ه .1417 –طبعة دار عامل الكتب  –حتقيق /عبد هللا الرتكي  –املغين البن قدامة  -50

حتقيق/ علي حممد معوض     للشيخ  مشس الدين حممد بن حممد الشربيين ج إىل معرفة ألفاظ املنهاجمغين احملتا  -51
 ه .1415ان   طبعة  لبن -طبعة دار الكتب العلمية   بريوت -

 -مصر  –طبعة دار السعادة  -ه  494املنتقى يف شرح املوطأ   للقاضي أيب الوليد سليمان الباجي  املتوىف سنة  -52
 ه .1331الطبعة األوىل  

 -دار الفكر  -دار النشر  -حممد بن عبد الرمحن املغريب أبو عبد هللا -مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل -53
 .الثانية –بعة الط -1391 -بريوت 

 ه .1415 –طبعة وزارة الشئون اإلسالمية  –املوسوعة الكويتية  -54

ه   1413الطبعة : األوىل  -دمشق -دار القلم    -الك بن أنس أبو عبدهللا األصبحيمل - موطأ اإلمام مالك -55
 .حتقيق : د. تقي الدين الندوي  -م 1991 -

 ه .1425 –طبعة دار املنهاج  –لدمريي النجم الوهاج يف شرح املنهاج لكمال الدين حممد ا -56

 ه .1422 -لبنان -بريوت –ط دار الكتب العلمية حباشية اهلداية  -نصب الراية جلمال الدين الزيلعي  -57

 -دار النشر  -حممد بن علي بن حممد الشوكاين  -نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار -51
 .1973 –بريوت  -دار اجليل 

 -لبنان -بريوت –ط دار الكتب العلمية  -ة شرح بداية املبتدئ مع نصب الراية لربهان الدين املرغناين  اهلداي -59
 ه .1422

  
 

 ملخص البحث :
 

الدايت للباحث صاحل بن علي  البحث يتكلم عن صندوق القبيلة أحكامه وضوابطه الشرعية وعالقته ابلعاقلة يف حتمل
فيه مبلغا من املال قد يستثمرونه ويصرفون  ونتواضع عليه كثري من القبائل ، جيمع الشمراين ، والصندوق وعاء اعتباري

من خالل منه ومن أرابحه يف دفع الدايت اليت جتب على أحد أعضائه ، وتوصل البحث إىل مشروعية هذا الصندوق 
غي أحكامها يف حق غري لكنه ال يل، من أفضل البدائل عن العاقلة عند فقدها أو تفرقها  مخسة عشر وجها ، وأنه
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الرتاضي البعيد عن  على جهة االشرتاك أن يكون:  هضوابطمن ، و ربعة عشر فرقا فرق بينه وبني العاقلة أبو ، املشرتكني 
يتاح لكل مشارك أن ينسحب من وأن الشحناء والشقاق بني أفراد القبيلة ، وأن يتسامح يف حق الفقراء وحنوهم ، 

ولو مات املشارك أو خرج من الصندوق قبل لزوم الدية ودفعها إىل ،  ستفادة منهالصندوق عند عدم رغبته اال
يف غري ما وضع له إال برضى مجيع املشاركني أو تفويضهم صرف منه ال يأ، و  فإن ماله يعود إليه أو إىل ورثتهمستحقيها 

اجلناايت الناجتة عن  العمد ، أوعلى جناايت من ابب السياسة الشرعية منه يصرف ، وأال  جمللس اإلدارة خبصوص ذلك
وجتب الزكاة على كل مساهم يف جمموع سهامه ما مل يدفعها على وجه التربع الدائم ، و ال جيوز دفع الزكاة ، سكر وحنوه 

 . هلذا الصندوق ألنه خارج عن مصارفها الشرعية
 

 

The summary of research : 
 

the Research talked about the tribe's box and it's trems and sharia'a controls and 

it's relation to the sane to stand the blood money for the researcher salih bin ali 

al shamrani. The box was a legal vessel that they may invest and pay from and 

pay the blood money for it's members from the box's profits. The researcher 

came to the leqality to this box from fifteen sides, and that it's the best 

alternative for the sane for it's lost or dispersion , but dose not eliminate its 

verdicts in the rith of non-participants' the difference between him and the 

rational fourteen teams. It controls that participation on the one hand is far from 

consensual aahna and discord among the members of the tribe. And tolerate the 

right of the poor and the like' and be made available to each participant to 

withdraaw from the fund when they do not wish use it' even if he died or left 

the co-fund by the parents and the need for beneficiaries topay back the money 

due to him or to his heirs' and not distract him, mandate to the council on that 

and not distract him from the door of politics legitimacy to the crimes or crimes 

manslaughter resulting from alcohol and the like and must be bue on each 

shareholder of his shares, unless the total paid on the donation may not be 

permanent pay zakat to the fund because it is outside of the legitimate 

recipients.   

 

 
 
 
 
 

 السرية الذاتية للباحث / صاحل بن علي الشمراين
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)  له من الكتب املطبوعة : -ورئيس قسم املخطوطات مبعهد البحوث العلمية  –عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى 
 ن رشد" ، وله من البحوث : إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ ( ، و " األقوال الشاذة يف بداية اجملتهد الب

شقق التمليك أحكام وضوابط مقارن مع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها يف اململكة العربية السعودية. جملة  -1
 .10البحوث الفقهية املعاصرة عدد 

 الصور املباحة من العينة.جماز للنشر يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية يف الكويت. -2

 فاسد ابجلماع.جماز للنشر يف جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.تدارك احلج ال -3

 


