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  ملخص
تُ  ث عرف لمة، حي رأة المس ة الم اول دي ذا البحث يتن ُت ه ة وبين ن  المقصود بالدي ة م الحكم

م وقفتُ       األصل في تحديد الدي مشروعيتها، ثم بينُت ة، ث ه الدي ذي تجب في ال ال ى   ات ونوع الم عل
ًا  لمة  مناقش رأة المس ة الم دار دي ائلين آمق اء الق م  إراء الفقه ة الرجل وه ن دي ى النصف م ا عل نه

ة الرجل وخلصتُ        وآراءجمهور الفقهاء  رأة المسلمة مساوية لدي ة الم ة    القائلين بأن دي ى أن دي إل
  .المرأة مساوية لدية الرجل

 
Abstract 

This research deals with the wergild of the Muslim woman. It defines 
what is meant by the wergild and showed the aim of its legitimacy. Then 
it showed the basis of specifying the wergild and the kind of money that 
it should be paid in. This research is also intended to specify the amount 
of the wergild of the Muslim woman discussing the jurisprudents' 
opinions who say it is half of the wergild of the Muslim man. Those who 
say this are the majority of scholars. The research is also intended to deal 
with those who say that the wergild of the Muslim woman is equal to that 
of the Muslim man. This research concluded that the wergild of the 
Muslim woman is Similar to the wergild of the Muslim man. 
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  المقدمة
لتقدير، فاعتبر االعتداء عليها جرمًا أحاط اإلسالم النفس البشرية بهالة آبيرة من االحترام وا

نفس لرجل أ    ذه ال  معظيمًا، واعتبر القتل من أشد مظاهر االعتداء على هذه النفس، سواء أآانت ه
ى   وامرأة،  اء عل رغم وضوح حرمة قتل المرأة المسلمة، ووجوب الدية بقتلها خطًأ، وإجماع الفقه

ى الر       ع عل ا يق رأة مع م ى الم م       أجل، إال  تساوي الجرم الواقع عل ا الفقهي حك ه اشتهر في تراثن ن
ة    رأة نصف دي ة الم و أن دي لمين، وه ين المس اع ب رعي ش ل، وق ش ذاهبهم  الرج ه م ذت ب د أخ

ا  ة آله ذهب  : المتبوع هيرة والم ة الش ذاهب األربع ذهب    الم دي، والم ذهب الزي اهري، والم الظ
رون الماضي   واستقر هذا الحكم .الجعفري، والمذهب األباضي رون أن    طيلة الق ى ظن الكثي ة، حت

ه، فهل       هذا من األحكام القطعية التي ال يجوز ه مجمع علي ة أن االجتهاد فيها، وقد نقل بعض األئم
ألة؟ االجتهاد يجوز لنا أن نجدد  اد         في هذه المس ر في البحث واالجته ا مجرد التفكي أو ال يجوز لن

  فيها من جديد؟
  

  أهمية الموضوع
  : اللتبرز أهمية موضوع البحث من خ

  . إظهار حرص اإلسالم على حفظ النفس البشرية دون تفريق بين ذآر أو أنثى -

ف من دية الرجل وهل هي على النصتوضيح رأي اإلسالم في دية المرأة حال القتل الخطأ،  -
 .آالرجل أم أنها على تمام الدية

  .معرفة التقدير الصحيح للدية وتكييفه مع العصر الحاضر -
  
  ةالمتبع يةالمنهج
  :منهج الوصفي التحليلي، وذلك من خاللال

تها  - ة ودراس ة والحديث ادرها القديم ن مص ث م ة للبح وال الالزم وص واألق ع النص تجمي
 .واالستنتاج منها

يًال، دون تعصب    - المقارنة والموازنة بين النصوص واآلراء، النتقاء أصح اآلراء وأقواها دل
  .لرأي معين، محررًا نفسي من ربقة التمذهب والتقليد

 .االستقصاء من القواعد األصولية والحديثية أثناء النقاش والترجيح والتضعيف -
  

  الدراسات السابقة
ن حزم      )م١٩٩٥.  (الصياصنة، مصطفى عيد - نة، دار اب اب والس ، دية المرأة في ضوء الكت

  .بيروت، لبنان
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ريعة اإلسالمية "، )٢٠١٠.  (القرضاوي، يوسف - ي الش رأة ف ة الم ور" دي ى  بحث منش عل
  .إلنترنتا

الة  اإلسالمية ، دية المرأة المسلمة في الشريعة   )م٢٠٠٧(،  إسماعيلأبو شالل، محمد  - ، رس
 .ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس

رأة والرجل       - ة الم ين دي اواة ب مجموعة من المقاالت والردود على فتوى القرضاوي في المس
  .عبر اإلنترنت

  
  المحتوى العام

 تمهيد

 . الدية في الشريعة اإلسالمية: المبحث األول
  .تعريف الدية في اللغة، وفي اصطالح الفقهاء: المطلب األول -

  .الدية قبل اإلسالم: المطلب الثاني -

  .في مشروعية الدية، والحكمة من مشروعيتها: المطلب الثالث -

 .األصل في تحديد الديات،والجنس الذي تؤدى منه: المبحث الثاني

  .ال الذي تجب فيه الديةنوع الم: المطلب األول -

  ؟على من تجب الدية :المطلب الثاني -

 .مقدار دية المرأة المسلمة: المبحث الثالث
  .دية المرأة نصف دية الرجل، القائلون بذلك وأدلتهم: المطلب األول -

 .المساواة بين الرجل والمرأة بالدية، القائلون بذلك وأدلتهم: المطلب الثاني -

 .والترجيح مناقشةال: المطلب الثالث -

  .أهم النتائج والتوصيات وتشمل علىالخاتمة 
  
  التمهيد

ك من          ر حق، واعتبرت ذل نفس البشرية بغي ى ال لقد حرمت الشريعة اإلسالمية االعتداء عل
د   ،الجرائم التي توجب العقاب في الدنيا واآلخرة بل إن من العلماء من اعتبر القتل أآبر الكبائر بع

  :ة من الكتاب والسنة على تحريم االعتداء على النفس البشرية بالقتل، وقد قامت األدل)١(الكفر

                                                 
 .٤/٢، دار الفكر، بيروت،  )ت.د(الشربيني، محمد الخطيب،  مغني المحتاج،   )١(
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  :فمن القرآن الكريم

ُه           : "قال تعالى .١ ِه َوَلَعَن ُه َعَلْي َب اللَّ ا َوَغِض دًا ِفيَه نَُّم َخاِل َزاُؤُه َجَه دًا َفَج ًا ُمَتَعمِّ َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمن
  .)١( "َوَأَعدَّ َلُه َعَذابًا َعِظيمًا

بح .٢ ال س الىوق ًأ    " :انه وتع ا َخَط َل ُمْؤِمًن ْن َقَت ًأ َوَم ا َخَط ا ِإلَّ َل ُمْؤِمًن ْؤِمٍن َأْن َيْقُت اَن ِلُم ا َآ َوَم
ُدوٍّ   ْوٍم َع َو    َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِدَيٌة ُمَسلََّمٌة ِإَلى َأْهِلِه ِإلَّا َأْن َيصَّدَُّقوا َفِإْن َآاَن ِمْن َق ْم َوُه َلُك

ِه           ُمْؤِمٌن َف ى َأْهِل لََّمٌة ِإَل ٌة ُمَس اٌق َفِدَي َنُهْم ِميَث َنُكْم َوَبْي ْوٍم َبْي ْن َق اَن ِم َتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِإْن َآ
هُ       اَن اللَّ ِه َوَآ َن اللَّ ًة ِم اِبَعْيِن َتْوَب ا َعِليمً  َوَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَت

 .)٢("َحِكيًما

ِه    " :وقال تعالى .٣ ا ِلَوِليِّ ْد َجَعْلَن َوَال َتْقُتُلوْا النَّْفَس الَِّتي َحرََّم الّلُه ِإالَّ ِبالَحقِّ َوَمن ُقِتَل َمْظُلومًا َفَق
 .)٣("َمْنُصورًا اْلَقْتِل ِإنَُّه َآاَن فِّي ُسْلَطانًا َفَال ُيْسِرف

ذي يلحق   فهذه اآليات جميعها ، تدل على مدى حر مة دماء المسلمين عامة ، واإلثم األآبر ال
  .أو عبدًاآان ، حرًا امرأة مبمن تمتد يده اآلثمة إلزهاق روح مؤمنة ،سواء أآانت روح رجل أ

  ومن السنة النبوية
ال   .١ لم ق دنيا   : "عن البراء بن عازب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس زوال ال ل

  .)٤("ل مؤمن بغير حقأهون عند اهللا من قت

ا  .٢ اس رضي اهللا عنهم ن عب د اهللا ب ن عب ة  وع ي خطب لم ف ه وس ول اهللا صلى اهللا علي  أن رس
دآم       : " قال الوداع ذا، في بل ومكم ه ة ي إن دماءآم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، آحرم

  .)٥("هذا، في شهرآم هذا

ال  .٣ لم ق ه وس ي صلى اهللا علي ه أن النب رة رضي اهللا عن ي بك و أن أهل السموات : " عن أب ل
 .)٦("واألرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم اهللا جميعًا على وجوههم في النار

                                                 
 .٩٣سورة النساء،  آية   )١(
  .٩٢سورة النساء،  آية   )٢(
 .٣٣سورة اإلسراء،  آية   )٣(
،  دار الفكر، بيروت،  آتاب الديات ، باب التغليظ في قتل )ت.د(نن ابن ماجة،ابن ماجة، محمد بن يزيد،  س  )٤(

. ٣/١٢٢وقال البوصيري في مصباح الزجاجة، إسناده صحيح، ) ٢٦١٩(حديث رقم ٢/٨٧٤مسلم ظلمًا، 
  .هـ، دار العربية١٤٠٣البوصيري، أحمد بن أبي بكر، مصباح الزجاجة، 

،  صحيح البخاري، الطبعة السلطانية، جمعية )هـ١٤٢١(البخاري،  البخاري، محمد بن إسماعيل،  صحيح   )٥(
مسلم، صحيح مسلم، آتاب الحج، .  ١/٣٠٠القاهرة،  آتاب الحج، باب الخطبة أيام منى،  -المكنز اإلسالمي

  .)١٢١٧(حديث رقم. ٢/٨٨٧باب حجة النبي صلى اهللا عليه وسلم، 
، ١/٣٤٠الطبعة األولى، دار عمار، بيروت، ) هـ١٤٠٥( الطبراني، سليمان بن أحمد،  المعجم الصغير،  )٦(

، وأشار إليه )٢٤٤٣(، برقم  ٢/٣١٦وذآره األلباني في صحيح الترغيب والترهيب، ). ٥٦٥(حديث رقم
،  مكتبة ٥،  ط)ت.د(األلباني، محمد ناصر الدين، صحيح الترغيب والترهيب، ". صحيح لغيره" بلفظ

 .المعارف، الرياض
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ال  .٤ ول      : وعن أبي الدرداء رضي اهللا عنه ق لم يق ه وس آل  : "سمعت رسول اهللا صلى اهللا علي
 .)١("ذنب عسى اهللا أن يغفره إال من مات مشرآًا أو مؤمن قتل مؤمنًا متعمدًا

لم    : بن عمر رضي اهللا عنهما قالوعن عبد اهللا  .٥ ه وس زال  :"قال رسول اهللا صلى اهللا علي ال ي
 .)٢("، ما لم يصب دمًا حرامًاالمؤمن في فسحة من دينه

يم  ر حق، وعظ نفس المعصومة بغي ل ال ى تحريم قت ا الصريح عل دل النصوص بمنطوقه ت
  . جرم مرتكبيها وتحذر من يعين على ارتكابها

اء         ولم يرد في نص من نصوص ا     اء الرجال ودم ين دم ز ب ا يوجب التميي اب والسنة م  لكت
ي الحرم  النساء  ًا ف ائهم جميع ى تساوي دم ك عل دل ذل امة التعدي  ة، ف ، وضرورة صونها، وجس

ة،   ًا       أ إذعليها، ألنها عظمت باإليمان ال بالذآورة أو األنوث ائهم جميع افؤ دم يم تك ر الشارع الحك ق
ز أو تفضي     ا تميي ر م اويها ، من غي ه    ،وقدلوتس ال رسول اهللا صلى اهللا علي لم ق لمون : "وس المس

 .)٣("تتكافأ دماؤهم
  

  اإلسالميةالدية في الشريعة : المبحث األول

  تعريف الدية لغة واصطالحًا: المطلب األول
  . وديا، فحذفت الواو، وعوض عنها بالتاء: يدي دية، وأصلها يودمصدر   :لغة

ادي ال الفيروزآب رال" :ق ة بالكس ق ا:دي ا،لقتيلح ات: وجمعه دعاه  -، ووداه دي ي :-آ أعط
  .)٤("ديته

اُء عوض         : "قال ابن منظورو دِّيات واله ُة واحدة ال ًا الدِّي ه َوْدي د وَدْيُت الدِّيُة هي َحقُّ الَقِتيل وق
ه وِإذا أَ  ه قلت    من الواو تقول وَدْيُت الَقِتيَل َأِديَة ديًة ِإذا َأعطيت َدَيَته واتََّدْيُت َأي َأخذُت ِدَيَت مرت من

ه     ِد فالنًا ولالثنين ِديا وللجماعة ُدوا فالنًا وفي حديث القسامة فَوداه من ِإبل الصدقة َأي َأعطى ِدَيت

                                                 
 ، سنن أبي داود، طبعة دار الدعوة،)م١٩٨٠(سليمان بن األشعث السجستاني، سنن أبي داود،  أبو داود،  )١(

وذآره األلباني في ). ٤٢٧٠(، حديث رقم٤/١٠٠بيروت آتاب الفتن والمالحم، باب تعظيم قتل المؤمن، 
 ).٣٥٨٨:( ، برقم٣/٨٠٤صحيح سنن أبي داود، 

  )٦٤٦٩(برقم  ٦/٢٥١٧البخاري، صحيح البخاري   )٢(
) ٨٦٢٩(، والنسائي في السنن الكبرى )٢٧٥٣(، وأبو داود في سننه ) ٢٦٢٥(أخرجه الحاآم في مستدرآه   )٣(

وإسناده ): "٤٦٠/ ٤(، ط، أضواء السلف، الرياض، )م٢٠٠٧( ، "تنقيح التحقيق"قال ابن عبد الهادي في 
/ ٩داود والنسائي والحاآم  هذا الحديث صحيح أخرجه أبو "وقال ابن الملقن، في البدر المنير.  "صحيح
وقال الشيخ . ، دار الهجرة ، الرياض١ط) م٢٠٠٤(،  ابن الملقن، سراج الدين، البدر المنير، ١٥٨

األلباني، محمد ناصر الدين، صحيح الجامع . صحيح الجامع ) ٦٧١٢(أنظر حديث رقم) حسن(األلباني،
  ، المكتب اإلسالمي، بيروت٣، ط)ت.د(الصغير، 

/ ٣، المطبعة الحسينية المصرية، ج١، طالقاموس المحيطبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، الفيروزأ  )٤(
  .٤٣٤ص
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٣( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ة وهي      ذوا الدِّي ومنه الحديث ِإن َأَحبُّوا قاُدوا وِإن َأَحبُّوا واُدوا َأي ِإن شاؤوا اقَتصُّوا وِإن شاؤوا َأَخ
  .)١("فالن فالنًا ِإذا َأدَّى ديته ِإلى وليهمفاعلة من الدية التهذيب يقال ودى 

دل      : وقال الزمخشري ذي هو ب ال ال ه الم الدية من ودي القاتل القتيل يديه دية، إذا أعطى ولي
  .)٢(النفس، وفاؤها محذوفة والهاء عوض، واألصل ودية مثل عدة

  .)٣("هو بدل النفس الذيمال اسم لل" :بأنها عرفها الحنفية :اصطالحًا

  .)٤("مال يجب بقتل آدمي حر عوضًا عن دمه": بأنها المالكية وعرفها

  .)٥("الحر في النفس أو فيما دونها المال الواجب بالجناية على": أنهاإلى  الشافعية وذهب

  .)٦("وليه بسبب جناية إلى عليه أو مجنيالمال المؤدى إلى  : وعدَِها الحنابلة بأنها

ادر عودة بأنه    وعرفها  د الق ة القصاص     "ا الدآتور عب ى لعقوب ة األول ة البديل ـة   ،العقوب والدي
ة  ،إذا حلت محل القصاص )٧(آعقوبة لما دون النفس تكون عقوبة بديلة إذا  )٨(أصلية  وتكون عقوب

  .)١٠("ال عمدا محضًا )٩(عمد  آانت الجناية شبه

، أو هجب بالجناية على اإلنسان في نفس  المال الوا: ن الدية هيإيمكن القول ء ذلك فعلى ضو
  .ما دونها من األعضاء

  مشروعية الدية والحكمة من مشروعيتها: نيالمطلب الثا
، األحكام يعتبر أصل والذي، القرآن الكريم فى المقام األول شرعيتها على فيتعتمد الديـة 

النساء، ولم يتطرق  ولكن من المالحظ أن القرآن الكريم قد اآتفى بوضع قاعدة عامة فى سورة
 ،تعتبر أحد األدلة على مشروعية الدية أنها فضًال عن، ولذلك نجد أن السنة الديـة إلى تفصيالت

                                                 
 .٣٩٣ص/١٥ط، ج.، دار صادر، بيروت لبنان، دلسان العربابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم،   )١(
 .٢٩٨،المكتبة العصرية، ١م، ط٢٠٠٢، المصباح المنيرالزمخشري،   )٢(
  .٣٧٢ص / ٨بيروت، ج -، دار المعرفة)ت.د(، البحر الرائقبن إبراهيم بن محمد،  ابن نجيم، زين  )٣(
هـ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، ١٣٧٥، ط حاشية على آفاية الطالبالعدوي، علي الصعيدي،   )٤(

  .٢٣٧ص/ ٢ج
  .٧١ص/  ٤الشربيني ، ج  )٥(
بيروت  -هـ، دار الفكر١٤٠٢) ط.د(، تن اإلقناعآشاف القناع على مالبهوتي، منصور بن يونس بن إدريس،   )٦(

  .٥ص/٦ج
الدية التي هي عقوبة بديلة في القتل العمد تجب حيث يسقط القصاص، وهي عقوبة أصلية في القتل الخطأ   )٧(

  .وشبه العمد
هي العقوبة التي نص عليها الشارع بصفة أصلية جزاء للجريمة وهي آالحد والقصاص : العقوبة األصلية  )٨(

  .لدية في القتل الخطأ وشبه العمدوا
شبه العمد هو ما تعمدت ضربه بالعصا أو السوط أو الحجر أي قصد الفعل ولم يقصد القتل، انظر الشافعي،   )٩(

 ٩/٣٦٤األم  ج
بيروت،  -دار الكتاب العربي) ت.د(، التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعيعودة، عبد القادر،   )١٠(

  .٦٩٦ص
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 ٢٠١٣، )٣( ٢٧المجلد ) ةالعلوم االنساني(ــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ي، ولقد أآمل اإلجماع ما يستجد من أمور فالديـة أحكام تناولت التينها تعد أهم المصادر إف
  .الديـة

  القرآن الكريـم: أوًال
اآلية  هيتلك اآلية ، ومن سورة النساء ٩٢كريم فى اآلية ال ورد ذآر الديـة فى القرآن

َوَما َآاَن ِلُمْؤِمٍن َأن َيْقُتَل " :تحدثت عن الديـة وفيها يقول اهللا تعالى التيفى القرآن الكريم  الوحيدة
َأن َيصَّدَُّقوْا  ِإالَّ ُمْؤِمنًا ِإالَّ َخَطئًا َوَمن َقَتَل ُمْؤِمنًا َخَطئًا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة مُّْؤِمَنٍة َوِدَيٌة مَُّسلََّمٌة ِإَلى َأْهِلِه

ْيَنُهْم مِّيَثاٌق َفِإن َآاَن ِمن َقْوٍم َعُدوٍّ لَُّكْم َوُهَو ْمْؤِمٌن َفَتْحِريُر َرَقَبٍة مُّْؤِمَنٍة َوِإن َآاَن ِمن َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَب
ِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن َتْوَبًة مَِّن الّلِه َفِدَيٌة مَُّسلََّمٌة ِإَلى َأْهِلِه َوَتْحِريُر َرَقَبٍة مُّْؤِمَنًة َفَمن لَّْم َيِجْد َف

أخاه المؤمن إال أن يكون ذلك يحرم أن يقتل المؤمن  فاهللا عز وجل )١("َوَآاَن الّلُه َعِليمًا َحِكيمًا
  :من يقتل أخاه المؤمن خطأ أوجب أمرين على، آما أن اهللا عز وجل قد خطأ

أما الواجب  .الكافرة تجزئأن تكون مؤمنة فال  جبوي ،منةتحرير رقبة مؤ :الواجب األول
، إال إذا تصدق أهل ا لهم عما فاتهم من قتيلهمعوًض، أهل القتيل فهو ديـة من القاتل إلى :الثاني

آان المقتول من قوم عدو في هذه الحالة دية، آما ذآر اهللا عز وجل أنه إذا  القتيل فال تجب
 ، أما إذا آانياء المقتول، وإنما يحرر القاتل رقبة فقط ديـة ألولولكنه مؤمن فال ،للمسلمين

  .المقتول من قوم بينهم وبين المسلمين ميثاق فتجب الديـة ألوليائه

  السنة النبوية:  ثانيًا
 التي تتحدث عن الدية وتفصل أحكامهاالمشرفة العديد من األحاديث  في السنة النبوية ورد

   ما يلي ومن تلك األحاديث

تل ومن ُق": صلى اهللا عليه وسلم قال أن رسول اهللا أبي هريرة رضي اهللا عنه ما روي عن -
 .)٢("يودي وإما يقاد إماله قتيل فهو بخير النظرين 

ن أال إ" :صلى اهللا عليه وسلم قال اهللا عنهما أن رسول اهللا رضيروى عن عبد اهللا بن عمر  -
بطون  في )٣(خلفه نها أربعونم فى قتل العمد الخطأ بالسوط والعصا مائه من اإلبل مغلظة

  .)٤("أوالدها

                                                 
  .٩٢سورة النساء، آية   )١(
، باب الديات ، آتاب من قتل له قتيل فهو بخير صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل بن إسحاق،   )٢(

 .٦ص/٩هـ،  ج١٤٢١القاهرة،  - النظرين، الطبعة السلطانية، جمعية المكنز اإلسالمي
مل فهي خلفة حتى تبلغ عشرة أشهر فإذا اإلبل حين يرسل فيها الفحل حتى تنقطع عن الضراب، فإذا ثبت الح  )٣(

السكيت، أبي يوسف .  ١/٨٤٣الفيروزآبادي،  القاموس المحيط، : أنظر.  بلغت عشرة أشهر فهي عشراء
  ١/٦٨يعقوب بن إسحاق،  الكنز اللغوي، 

/ ٢ج، جمعية المكنز اإلسالمي، آتاب القسامة، )هـ ١٤٢١(، سنن النسائيالنسائي، أحمد بن شعيب بن علي،   )٤(
  .٧٨٠ص
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د ُر دارها وق ة ومق ي وجوب الدي ر من األحاديث ف لم آثي ه وس ي صلى اهللا علي وى عن النب
  .وآذلك آتابه إلى أهل اليمن في القتل والديات ومقاديرها

  )١(الحكمة من مشروعية الدية
ة والبغضاء   - ة صور القطيع المية آاف ة اإلس ب األم ذو ،تجني زع ب ن ر اون ام م د واالنتق لحق

  .نفوس المسلمين

 .لم والغيظما في نفوسهم من األ حيث تشفي ترضيه لذوي المجني عليه -

ة  - ة في اإلسالم    عقوبة الدية عقوب لم         ،منطقي ه وس تتماشى مع حديث الرسول صلى اهللا علي
ان     ،)٢("والنسيان وما استكرهوا عليه فع عن أمتي الخطأُر" ي وقد راعى اإلسالم بشرية الج

ى    ل عل ى          وأن اإلنسان ُجب ل، وأن اإلنسان ال يستطيع أن يصل إل ه الزل أ ومن طبيعت الخط
أ     ،درجة الكمال لبشريته ون في الخط ع المكلف ذا     ،ولذلك فإنه من الطبيعي أن يق د يكون ه وق
د،    الخطأ قد ترتب عليه إزهاق روح وقتل نفس فما الحال آنذاك؟ خطأ وقع دون قصد أو عم
نظر المشرع إلى المصلحتين، مصلحة النفس  .إزهاق روح وإماتة إنسان ونتيجة ترتبت هي

اتين     التي أزهقت دون حق ين ه ومصلحة الجاني الذي أخطأ دون قصد، ووازنت الشريعة ب
ل      المصلحتين فرفضت أن تهدر نفس في اإلسالم دون عقوبة آما رفضت أن يقتص من قات
  . األثر الذي وقع لم يتعمد أو يقصد إحداث

  
  وعلى من تجباألصل في تحديد الديات،: بحث الثانيالم

  ي تجب فيه الديةنوع المال الذ: المطلب األول
، ثم اختلفوا في غير اإلبل، هل يكون   )٣(أجمع أهل العلم على أن اإلبل أصل بنفسها في الدية

  : على أقوال ،في الدية بنفسه، أو مقومًا باإلبل أصًال

ة اإل   : القول األول روايتين عن         األصل في الدي افعي وإحدى ال ذا مذهب الش ر، وه ل ال غي ب
  .)٤(وابن حزم  أحمد

                                                 
عبد . ١٢هـ ، ص ١٣٥٧مكتبة االنجلو المصرية . ط الدية في الشريعة اإلسالميةبهنسي، أحمد فتحي،    )١(

 اإلنترنت،  بحث منشور على ٧، صالدية والتعويض بين الشريعة والقانونالخالق، وليد سعيد، 
post1.html-net/forum/8474http://mn940.  .lawhome.com-www.justice  

رواه ابن ماجة من رواية ابن عباس بلفظ إن اهللا وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه،   )٢(
ابن الملقن، . ١/١٥٤، خالصة البد المنيروصححه ابن حبان والحاآم على شرط الشيخين وله طرق أخرى، 

ابن ماجة، صحيح . ، مكتبة الرشد، الرياض١، ط)هـ١٤١٠(ص، خالصة البدر المنير، سراج الدين أبو حف
  .١/٣٤٨اإلرواء، .  ١/٢٨١، التلخيص الحبير.  ٢/١٩٨المستدرك، . ١/٣٤٨سنن ابن ماجة، 

  .٤٨٢ص/٩بيروت، ج –هـ، دار الفكر ١٤٠٥، ٥، طالمغنيابن قدامة، أبو محمد عبد اهللا بن أحمد،   )٣(
ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، . ٤٨٢ص/٩، جالمغنيابن قدامة، .  ٧٧ص/٤، جمغني المحتاجالشربيني،   )٤(

 .٣٨٩ص/ ١٠بيروت، ج –، دار اآلفاق )ت.د( المحلى،
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 ٢٠١٣، )٣( ٢٧المجلد ) ةالعلوم االنساني(ــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه عن جد       وقد استدلوا على قولهم ن شعيب عن أبي ال بما جاء عن عمرو ب ة   : "ه ق آانت قيم
ك             ان ذل م، آ ة آالف دره ار أو ثماني ة دين لم ثمانمائ ه وس د رسول اهللا صلى اهللا علي الدية على عه

ن الخطاب    ال        حتى استخلف عمر ب ن الخطاب فق ام عمر ب ه، فق د   ": رضي اهللا عن ل ق أال إن اإلب
ائتي       ر م ى أهل البق ًا، وعل غلت فقّوم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألف

  .)١("بقرة وعلى أهل الشاة ألف شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة

ة أجن      : القول الثاني ه ثالث ة وتقضى من ه الدي ذهب والفضة،   : اسأن الذي تجب من ل وال  اإلب
  .)٢(حنيفة ومالك وأحد قولي الحنابلة يهذا قول أب

وقد استدلوا على قولهم بما ذآر الشعبي عن عبيدة السلماني أن عمر بن الخطاب رضي اهللا   
ار           "عنه  ذهب ألف دين ى أهل ال ل وعل ة من اإلب ل مائ لما دّون الدواوين جعل الدية على أهل اإلب

  .)٣("رة آالف درهموعلى أهل الورق عش

ل   : أصول الدية ستة أجناس  :القول الثالث نم والحل ر والغ وهو   .اإلبل والذهب والفضة والبق
  .)٤(يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة مذهب أبي

تدل  ةواس ي حنيف ه    صاحبا أب ي صلى اهللا علي ه، أن النب ابر رضي اهللا عن ا روي عن ج بم
رة   فرض في الدية على أهل اإلبل مائة " :وسلم ائتي بق ر م ى أهل   من اإلبل، وعلى أهل البق ، وعل

  .)٥("تي حلةألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائالشياه 
  

  الترجيحالمناقشة و
ا هو         ،اإلبل رجح لدي أن األصل في تقدير الديةالذي يت ك إنم ر ذل ديرها بغي ا ورد في تق وم

ر عمر    على سبيل التقويم باإلبل، والخالف إنما هو في آونها أصًال أو ال،  ك أث ى ذل إن   ويدل عل ف
ا          إيجابه م يكن إيجابه ها ل و آانت أصوًال بنفس ل، ول لهذه المذآورات على سبيل التقويم لغالء اإلب

ل، ًا لإلب ى تقويم ذآره معن ك، وال ل ي ذل ر ف ل أث الء اإلب ه وآ .وال لغ ان رسول اهللا صلى اهللا علي
دلها من       وسلم ار أو ع ة دين رى أربعمائ ورق يقومها على أهل الق ل إذا      ،ال ى أهل اإلب ا عل ويقومه

                                                 
/ ٢بيروت،  ج –، طبعة دار الدعوة ١٩٨٠، سنن أبي داودأبو داود، سليمان بن األشعث السجستاني،    )١(

م، ١٩٨٥، ٢، طإرواء الغليل :األلباني، محمد ناصر الدين،. حسن: ؛ قال األلباني٣٩٣٧، برقم ٧٦٣ص
 .٢٢٧٤برقم  ٣٠٥ص/٧بيروت،ج –المكتبة اإلسالمية 

.  ٢٥٢ص/٧بيروت، ج –هـ، دار الحديث ١٤٠٦، ٢،  طبدائع الصنائعالكاساني، عالء الدين مسعود،   )٢(
ابن قدامة، .  ٢٦٥ص/ ٢ربي،  ج، دار إحياء الكتاب الع)ت.د(، جواهر اإلآليلاألزهري، صالح عبد السميع، 

 .٤٨٢ص/ ٩، جالمغني
،  ٦/٢٦٩. الهند –، مطبعة دار السلفية )ت.د(، المصنف في الحديث واآلثارابن أبي شيبة، عبد اهللا بن محمد،   )٣(

  .من آتاب الديات عن الشعبي عن عبيدة السليماني ٣برقم 
  .٢٥٢ص/٧الكاساني، بدائع الصنائع، ج  )٤(
 ١/٤٤٦ إرواء الغليلمختصر ضعيف : ، قال األلباني٣٩٣٨، برقم ٧٦٣ص/٢ج ن أبي داودسنالحديث في   )٥(

الزيلعي، عبد اهللا بن .  لم يذآر ابن إسحاق من حدثه به عن عطاء فهو منقطع: ؛ قال المنذري٢٢٤٤برقم 
  .٤/٤١٩. مصر - دار الحديث نصب الراية ألحاديث الهداية،يوسف الحنفي،  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٣( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ان   ،غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها د     على نحو الزمان ما آ ى عه ا عل غ قيمته فبل
قال . من الورقربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها أما بين  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

رة          أن من آان وقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،" ائتي بق ر م ى أهل البق ر عل ه في البق عقل
  .)١("شاة يومن آان عقله في الشاة ألف

لم، تقد وهذا القول يفيد أن ه جواز    ير هذه األصول آان من رسول اهللا صلى اهللا عليه وس وفي
ديات،      وعليه فإن الذهب والف. أخذ القيمة عنها ر من أصول ال نم والبق ذا    ضة والغ وال يتعارض ه

ولكن اإلبل هي أصل هذه األصول، وعليه فإن  ،فإن الجميع أصل ،اإلبل هي األصل إن: مع قولنا
ة               ة مع قيم ديرها بالمقارن ة هو تق دير الدي إن المرجع في تق ذه األصول ف َيم ه حصل تفاوت في ِق

ة األخرى    - والحال هذه -اإلبل، وأما إن تقاربت ِقيمها فيصح تقدير الدية  ، بأحد األصناف األربع
  .الى أعلى وأعلمواهللا تع

  على من تجب الدية: المطلب الثاني

  دية القتل الخطأ: أوًال
اء      )٢( دية الخطأ تجب على عاقلة اق الفقه ي    )٣(الجاني مؤجلة في ثالث سنين باتف لحديث أب

ا    إحداهمااقتتلت امرأتان من هذيل ضربت :"هريرة رضي اهللا عنه قال ا وم األخرى بحجر فقتلته
  .)٤("اهللا صلى اهللا عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها في بطنها، فقضى رسول

  .)٥(وابن المنذر اإلجماع على ذلك ،وقد نقل ابن رشد

ألن النصوص ذآرت  ،العاقلة في تحمل الجاني شيئًا من الدية معجرى خالف بين العلماء و
  :العاقلة ولم تذآر الجاني على قولين

ة  أن الج: )٦(مذهب أبي حنيفة :القول األول ك  . اني يلزمه قسط من الدية آواحد من العاقل وذل
  .  أن العاقلة إنما تؤدي على سبيل المواساة والعون له فيجب أن يكون عليه بعض ذلك

                                                 
: قال الشيخ األلباني. ٢٦٢٠، برقم  ٨/٦٤ سنن ابن ماجه، ابن ماجة، ٤٧١٩برقم  ائيسنن النسالنسائي،   )١(

 .٢٢٤٨برقم  ٣٠٥/ ٧ إرواء الغليل. حسن
قال ابن قدامة العاقلة من يحمل العقل، والعقل الدية تسمى عقال ألنها تعقل . ذآور عصبة الجاني نسًبا ووالًء  )٢(

قلة ألنهم يمنعون عن القاتل والعقل المنع ولهذا سمي بعض العلوم لسان ولي المقتول ، وقيل إنما سميت العا
 .٩/٥١٤أنظر، ابن قدامة، المغني، . عقال ألنه يمنع من اإلقدام على المضار

المرغياني، أبو الحسن علي بن أبي بكر، الهداية شرح بداية المبتدي، . ٧/٢٥٦الكاساني، بدائع الصنائع،   )٣(
  .٩/٤٩٥،  ابن قدامة، المغني، ٤/١٢٣، الشربيني، مغني المحتاج، ٤/١٥٨  ، المكتبة اإلسالمية،)ت.د(

البخاري، صحيح البخاري، آتاب الديات، باب جنين المرأة أن العقل على الوالد وعصبة الوالد على الولد،   )٤(
٩/١٤.  

  .٢/٣٣٧بيروت ، –م، دار المعرفة ٢٠٠٠، ٢، طبداية المجتهدابن رشد، محمد بن أحمد،    )٥(
  .٧/٢٩٥الكاساني، بدائع الصنائع،   )٦(



 ٥٨١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مراد عودة

 ٢٠١٣، )٣( ٢٧المجلد ) ةالعلوم االنساني(ــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أنه ال يلزمه من الدية شيء لظاهر   )١(حمد بن حنبلأمذهب مالك والشافعي و: القول الثاني
ه    رة رضي اهللا عن ان من ه    " :حديث أبي هري ذيل ضربت إحداهما األخرى بحجر     اقتتلت امرأت

ا        ى عاقلته رأة عل ة الم لم بدي ه وس لى اهللا علي ول اهللا ص ا، فقضى رس ي بطنه ا ف ا وم  )٢("فقتلته
  .وظاهره قضاؤه بجميع الدية على العاقلة

ْؤِمٍن َأن   ":  على وجوب الكفارة في القتل الخطأ، لقوله تعالى )٣(اتفق الفقهاء آما اَن ِلُم َوَما َآ
ِه إِ           َيْقُتَل ُم ى َأْهِل لََّمٌة ِإَل ٌة مَُّس ٍة َوِدَي ٍة مُّْؤِمَن ُر َرَقَب ًا َفَتْحِري ًا َخَطئ َل ُمْؤِمن ن َقَت الَّ َأن ْؤِمنًا ِإالَّ َخَطئًا َوَم

ن قَ              اَن ِم ٍة َوِإن َآ ٍة مُّْؤِمَن ُر َرَقَب ْؤِمٌن َفَتْحِري َو ْم ْم َوُه ُدوٍّ لَُّك ْوٍم َع ن َق اَن ِم َنُكْم  َيصَّدَُّقوْا َفِإن َآ ْوٍم َبْي
اِبَعْيِن       َوَتْحِريُر َرَقَبٍة مُّْؤِمَنٍةَوَبْيَنُهْم مِّيَثاٌق َفِدَيٌة مَُّسلََّمٌة ِإَلى َأْهِلِه  ْهَرْيِن ُمَتَت َياُم َش ْد َفِص ْم َيِج َفَمن لَّ
  .)٤("َتْوَبًة مَِّن الّلِه َوَآاَن الّلُه َعِليمًا َحِكيمًا

  القتل شبه العمد دية: ثانيًا
د      )٥(أبو حنيفة ذهب ل شبه العم ائلون بالقت م الق ى  والشافعي وأحمد، وه د     إل ة شبه العم أن دي

  .تلاوقالوا بوجوب الكفارة على الق. تجب على العاقلة وليس في مال الجاني

   دية القتل العمد: ثالثًا
ه مسؤو        )٦(اتفق الفقهاء ة، ألن ى الجاني وحده دون العاقل ل على أن دية القتل العمد تجب عل

  .مسؤولية آاملة عن الجريمة، والجاني ال يستحق التخفيف ألنه غير معذور

ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وجوب الكفارة في القتل العمد، سواء وجب فيه القصاص أو و
  .)٧(لم يجب، ألن القتل العمد آبيرة محضة، وفي الكفارة معنى العبادة فال يناط بها

ى التك  وذهب الشافعية إلى وجوب الكفارة د     في القتل العمد، ألن الحاجة إل ل العم ر في القت في
  .)٨(في الخطأ فكان أولى في إيجابها أمس منها

  

                                                 
  .٩/٤٩٧ابن قدامة، المغني،.  ٤/١٢٣الشربيني، مغني المحتاج،   )١(
البخاري، صحيح البخاري، آتاب الديات، باب جنين المرأة أن العقل على الوالد وعصبة الوالد على الولد،   )٢(

٩/١٤. 
 .٣٢٨/ ٣٢الموسوعة الفقهية،   )٣(
  .٩٢سورة النساء، آية   )٤(
  .٩/٤٩١ابن قدامة، المغني، .  ٢/٢٠٩الشيرازي، المهذب، .  ٧/٢٥٥الكاساني، بدائع الصنائع،   )٥(
 . ٩/٤٨٨ابن قدامة، المغني،.  ٢٣٣٧ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،   )٦(
  .٣٢/٢٤٣الموسوعة الفقهية الكويتية،   )٧(
  .٤/٦٥الشربيني، مغني المحتاج،   )٨(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٣( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 .مقدار دية المرأة المسلمة: المبحث الثالث

  ية الرجل، القائلون بذلك وأدلتهمدية المرأة نصف د: المطلب األول
ن   اء م ور الفقه ك جمه ى ذل ة :ذهب إل ة ،الحنفي ة ،افعيةوالش ،والمالكي ة،  ،والحنابل والزيدي

  .والشيعة اإلمامية

: الكاساني نص الحنفية في آتبهم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، قال: المذهب الحنفي -
ة  )١("وإن آانت أنثى فدية المرأة على النصف من دية الرجل" اء  ، وقال في تحف ا  : "الفقه وأم

  .)٢("الصحابة دية الرجل؛ بإجماعإن دية المرأة على النصف من : حكم النساء فنقول

ى النصف من     نص: المذهب المالكي - المالكية في آتبهم أيضًا على أن دية المرأة المسلمة عل
لم، ة الرجل المس دوي دي ال الع ة : "ق ى النصف من دي لمة فعل رأة الحرة المس ة الم ا دي وأم
ن رشد الحفي    )٣("فديتها خمسون من اإلبل الرجل الحر المسلم، ال اب رأة    : "د، وق ة الم ا دي وأم

 .)٤("أنها على النصف من دية الرجل في النفس فقط فإنهم اتفقوا على

ي      والشافعية آالحنفية والمالكية في: المذهب الشافعي - ال المزن رأة، ق ة الم ة  :"تنصيف دي ودي
 .)٥("قّل أو آُثر المرأة وجراحها على النصف من دية الرجل، فيما

ة       والحنابلة آغي: المذهب الحنبلي - ى النصف من دي رأة عل ة الم رهم من المذاهب قالوا بأن دي
ن ال اب ل، ق ة المقدسي الرج رة   : "قدام رأة ح ت الم ل إذا آان ة الرج رأة نصف دي ة الم ودي

 دية الحر المسلم، أجمع على ذلك أهل العلم، ذآره ابن المنذر وابن عبد مسلمة، فديتها نصف
 .)٦("البر

دي   - ول: المذهب الزي ي مس   ق ة ف إنهم    الزيدي ة، ف ذاهب األربع اء الم ول فقه رأة آق ة الم ألة دي
ذي أورده المرتضى   المرأة على النصف من دية الرجل يقولون بأن دية ، ومن ذلك الفصل ال

 .)٧("وفي المرأة نصف دية الرجل؛ إجماعًا: "بعنوان في آتابه البحر الزخار

                                                 
  .٢٥٤ص/٧، جائع الصنائعبدالكاساني،   )١(
هـ، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٥، ١، طتحفة الفقهاءالسمرقندي، محمد بن أحمد بن أبي أحمد،    )٢(

٣/١١٣.  
  .٧/٢٦، حاشية العدوي على شرح آفاية الطالبالعدوي،   )٣(
 .٢/٣٨٣، ، بداية المجتهدابن رشد،    )٤(
المزني، .  ١٢/٦٥٠بيروت،   - م، دار الفكر١٩٩٤،ي الكبيرالحاوالماوردي، أبو الحسن علي بن محمد،    )٥(

 .١/٢٥٨، جمختصر المزني
  .٩/٥١٨، المغني ابن قدامة،   )٦(
، دار الكتب اإلسالمي، )ت.د(، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصارالمرتضى، أحمد بن يحيى،    )٧(

  .١٥/٢٢٦القاهرة،   -مصر
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 ٢٠١٣، )٣( ٢٧المجلد ) ةالعلوم االنساني(ــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة " الشيعة اإلثنا عشرية  - ن ح      ": اإلمامي د ب ر محم و جعف ال أب سن الطوسي وهو من     حيث ق
إ   : "أئمة الشيعة زأبر دًا ف رأة متعم رأة أن    أرادذا إن الرجل يقتل الم وه أهل الم ك،  فله  يقتل م ذل

 .)١("وإن قبلوا الدية فلهم نصف الدية

  ة المرأة على النصف من دية الرجلأدلة القائلين بأن دي

  ن الكريمآالقر  :أوًال
ِد      وْا ُآِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِفيَيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُن" :قوله تعالى .١ ُد ِباْلَعْب اْلُحرِّ َواْلَعْب رُّ ِب اْلَقْتَلى اْلُح

 .)٢("ِباُألنَثى َواُألنَثى

ى     : وجه االستدالل د، واألنث ًا للعب د مكافئ أن اهللا قد جعل الحر في هذه اآلية مكافئًا للحر والعب
ة ل ى ليست مكافئ ى، ومقتضاه أن األنث ة لألنث نفس مكافئ ي ال رأة ف إن وضع الم الي ف ذآر، وبالت ل

  .والجراحات والديات مخالف لوضع الرجل ومتميز عنه

وا         " :تعالى قوله .٢ ا َأْنَفُق ٍض َوِبَم ىٰ َبْع ُهْم َعَل ُه َبْعَض َل اللَّ ا َفضَّ الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَم
 .)٣("ِمْن َأْمَواِلِهْم

ى    ى خص الرجال أن اهللا تعال: وجه االستدالل ة عل ا القوام بميزات وخصائص جعل لهم فيه
ة           ذه األفضلية أن دي ا الفطرة، ومن ه ة تنطق به ر لحقيق النساء، وهذا تقدير رباني حكيم في تقري

  .المرأة نصف دية الرجل

 .)٤("َوَلْيَس الذََّآُر َآاُألنَثى": قوله تعالى .٣

ه في  : وجه االستدالل ة       المرأة ليست آالرجل وتختلف عن ور، وموضوع الدي ر من األم آثي
  .يندرج تحت هذا االختالف

  األحاديث النبوية الشريفة :ثانيًا
ل   .١ ه رض  -حديث معاذ بن جب ال  إذ -ي اهللا عن لم     : ق ه وس ال رسول اهللا صلى اهللا علي ة " ق  دي

  .)٥("المرأة على النصف من دية الرجل

                                                 
 - هـ ١٤١٣، الطبعة الثانية، االستبصار فيما اختلف من األخبارحسن، الطوسي، أبو جعفر محمد بن ال  )١(

 .٣٦٤ص/٤لبنان، ج –م، تحقيق محمد جواد الفقيه،دار األضواء للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ١٩٩٢
  .١٧٨سورة البقرة، آية   )٢(
  .٣٤سورة النساء، آية   )٣(
 .٣٦آية : سورة آل عمران  )٤(
بيروت،  آتاب الديات، باب  - م، دار الكتب العلمية١٩٩٤، السنن الكبرىن بن علي، البيهقي، أحمد بن حسي  )٥(

تلخيص ابن حجر، أحمد بن علي،  . وقال البيهقي إسناده ال يثبت مثله. ١٦٨ص /٨ما جاء في دية المرأة، ج
 ٢٤ص/ ٤، جالحبير
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ن شعيب عن أ     .٢ ه عن جده،    حديث عمرو ب ال إذ بي ال رسول اهللا  : ق لم     ق ه وس  صلى اهللا علي
 .)١("المرأة مثل عقل الرجل، حتى يبلغ الثلث من ديتها عقل"

الوا    .٣ ول وق ي العق زم ف ن ح رو ب ديث عم ة إح ارة التالي ه العب ه ورد في ى  : "ن رأة عل ة الم دي
 .)٢("النصف من دية الرجل

  آثار الصحابة رضي اهللا عنهم   :ثالثُا
ى أن  : "ول وعطاء قالواروى الشافعي والبيهقي عن ابن شهاب وعن مكح .١ اس عل  أدرآنا الن

-الخطاب  مائة من اإلبل فقَّوم عمر بندية المسلم الحر على عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم 
م      -رضي اهللا عنه ي عشر ألف دره ار أو اثن ة الحرة    ،تلك الدية على أهل القرى ألف دين دي

ذي أصابها    ف درهم، فإذا آانالمسلمة إذا آانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آال ال
ي   -من األعراب فديتها خمسون من اإلبل ودية األعرابية خمسون من    - إذا أصابها األعراب

  .)٣("اإلبل ال يكلف اإلعرابي الذهب وال الورق

 رضي -امرأة بمكة فقضى فيها عثمان بن عفان  )٤(أن رجًال أوطأ": عن أبي نجيح عن أبيه .٢
ي هي   أي ستة آالف درهم ا" دية وثلث: "قوله )٥("درهم دية وثلث بثمانية آالف -اهللا عنه  لت

م من الفضة،      من دية الرجل التي تكون إثني فدية المرأة، وهي على النص عشر ألف دره
ر      ديتها، وثلث  أي وثلث" وثلث: "وأما قوله ه أمي ا قضى ب ستة آالف ألفا درهم، فمجموع م

ه  رضي -المؤمنين عثمان  ة   -اهللا عن ًا        ثماني ة تغليظ أ وثلث الدي ة ألجل الخط م دي آالف دره
  .ألجل الحرم

لم    -رضي اهللا عنه -طالب  عن علي بن أبي .٣ ه وس ال  أن النبي صلى اهللا علي ل : "ق رأة   عق الم
 .)٦("على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها

ة  جراحات النساء على النص: "آان يقول  -رضي اهللا عنه  -عن الشعبي أن عليًا  .٤  ف من دي
 .)٧("الرجل فيما قل أو آثر

                                                 
 .١٦٨ ص/٨، آتاب الديات، باب ما جاء في دية المرأة، جالسنن الكبرىالبيهقي،   )١(
، آتاب القسامة، باب ذآر حديث عمرو بن حزم في العقول واختالف الناقلين له، سنن النسائيالنسائي،   )٢(

 .٧٨٩ص/٢ج
  .١٦٨ص/ ٨، آتاب الديات، باب ما جاء في دية المرأة، جالسنن الكبرىالبيهقي،   )٣(
  .داسها بفرسه فماتت  )٤(
  ١٦٨ص /٨ا جاء في دية المرأة، ج، آتاب الديات، باب مالسنن الكبرىالبيهقي،   )٥(
  .١٦٨ص/ ٨آتاب الديات، باب ما جاء في دية المرأة، ج السنن الكبرى،البيهقي،   )٦(
 . ١٦٨ص/ ٨، آتاب الديات، باب ما جاء في دية المرأة، جالسنن الكبرىالبيهقي،   )٧(
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 ٢٠١٣، )٣( ٢٧المجلد ) ةالعلوم االنساني(ــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ث،  :"أنه قال -رضي اهللا عنه-عن زيد بن ثابت  .٥ ى الثل ا   جراحات الرجال والنساء سواء إل فم
  .)١("زاد فعلى النصف

ال   .٦ ه ق ن المسيب    : "عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رأة؟    : سألت سعيد ب م في إصبع الم  آ
 ؟ةآم في ثالث: فقلت. عشرون من اإلبل: الفي إصبعين؟ فق آم: فقلت. بلعشر من اإل: فقال
ال ل: فق ن اإلب ون م ت. ثالث ي أربع: فقل م ف لةآ ن اإلب رون م ال عش م . ؟ ق ين عظ ت ح فقل

بل عالم متثبت، أو : أعراقي أنت؟ فقلت: فقال سعيد!! تها نقص عقلهاواشتدت مصيب جرحها
  .)٢("هي السنة يا ابن أخي: فقال. متعلم جاهل

  اإلجماع: رابعًا
، )٤(، ومحمد بن جرير الطبري)٣(الشافعي: نقل اإلجماع جمع من األئمة والفقهاء منهم وقد

  .)٨(، وابن قدامة المقدسي)٧(، وابن عبد البر)٦(، والكاساني)٥(وأبو بكر الجصاص

  القياس: خامسًا
اق في   قياس الدية على الميراث .١ ى    والجامع في الميراث حاجة الرجل إلى اإلنف زواج وعل ال

رأة  ن المرأة، وفي الدية أن األسرة بموت الرجل تفقد العائل بخالف أهله دو ى آانت    ،الم مت
ذلك إن حاجة الرجل     قلنا ،فإن آانت الدية فيما دون النفس فهي للمجني عليه ،الدية للورثة آ

ه       رأة إلي ال أشد من حاجة الم ة قضاءً     ،إلى الم ه بالنفق ان إلزام ى من يعول     لمك ة عل  ،وديان
                                                 

  .١٦٨ص/ ٨، آتاب الديات، باب ما جاء في دية المرأة، جالسنن الكبرىالبيهقي،   )١(
وتوضيح ذلك أن المرأة تساوي الرجل في ديات األعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغتها رجعت 
إلى النصف من ديات الرجال، مثال ذلك أن في إصبع الرجل إذا قطعت عشرا من اإلبل، وآذلك في أصبع 

أصابع المرأة آذلك، وفي  المرأة سواء، وفي إصبعين من أصابع الرجل عشرون من اإلبل، وفي إصبعين من
ثالثة أصابع من أصابع الرجل ثالثون، وفي ثالثة أصابع من أصابع المرأة سواء، وفي أربع أصابع من يد 
الرجل أو رجله أربعون من اإلبل، وفي أربعة أصابع من المرأة عشرون من اإلبل ألنها زادت على الثلث 

ف من ديات الرجال، ثم على هذا الحساب آلما زادت فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة وهي النص
أصابعها وجراحها وأعضاؤها على الثلث رجعت إلى النصف، فيكون في قطع خمسة أصابع لها خمسة 

 .وعشرون من اإلبل وفي خمسة أصابع من الرجل خمسون من اإلبل
القاهرة آتاب العقول، باب  - ، مصر جمعية المكنز اإلسالمي)  هـ١٤٢١(، الموطأمالك، أبو عبد اهللا بن أنس،   )٢(

  .٣٣٨ص/ ١ما جاء في عقل األصابع، ج
  .١٠٦ص/ ٦دار المعرفة، ج –هـ، بيروت ١٣٩٣، ٢، طاألمالشافعي، محمد بن إدريس،   )٣(
/ ٤بيروت ، ج –م، دار المعرفة ١٩٧٨، ٣، طجامع البيان في تفسير القرآنالطبري، محمد بن جرير،    )٤(

 .٢٠٤ص
الكويت،  –، وزارة األوقاف  والشؤون الدينية ١٩٨٥،  ١مد بن علي، الفصول في األصول، طالجصاص، أح  )٥(

٣/٢٧٩  
 ..٢٥٤ص/٧،جبدائع الصنائعالكاساني،   )٦(
/ ١٧المغرب ج –هـ، وزارة عموم األوقاف ١٣٨٧) ط.د(،التمهيد ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا،   )٧(

 .٣٥٨ص
  .٥٩٩ص / ١١، جالمغنيابن قدامة،   )٨(
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أ مع    ،داق إلى زوجته في النكاحوألجل دفع الص ة الخط ة دون النساء   ولتحمله من دي  ،العاقل
ن   ،مع مالحظة أن الدية ليست قيمة لإلنسان اء اهللا واب ك نفسه   فاإلنسان بن ذلك   ،آدم ال يمل ول

لم  صلى اهللا-عن النبي  -رضي اهللا عنه-جاء في حديث أبي هريرة  ال  -عليه وس ال اهللا  ": ق ق
ه، ورجل      رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل: القيامة ثالثة أنا خصمهم يوم رًا فأآل ثمن باع ح

  .)١("استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره

ر       : القياس على الشهادة .٢ ى النصف من شهادة الرجل، بنص الق ن آذلك أن شهادة المرأة عل
مْ  " :الكريم، قال تعالى ِإْن َل اِن      اْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجاِلُكْم َف ٌل َواْمَرَأَت ْيِن َفَرُج ا َرُجَل َيُكوَن

َهَداِء  َن الشُّ ْوَن ِم ْن َتْرَض هادة الرجل  )٢("ِممَّ ن ش ى النصف م رأة عل هادة الم ا أن ش ، فكم
 .)٣(فنقيس عليها دية المرأة، فنجعلها على النصف من دية الرجل

اال تسده من     لما آانت المرأة أقل نفعًا من الرجل، إ: "القياس على منفعة المرأة .٣ ذ هو يسد م
ارة األرض        رض، وعم ة الع اد، وحماي ور والجه ظ الثغ ات وحف ة والوالي المناصب الديني

ى    دنيا، باإلضافة إل  أن وعمل الصنائع التي ال تتم مصالح األمة إال بها، والذب عن الدين وال
م ت    ذا ل رأة، ل ة آل    فقد الرجل أشد وقعًا على األسرة وأآثر خسارة للمجتمع من فقد الم كن دي

  .)٤("هماننصف ديته لتفاوت ما بي منهما متساوية، فاقتضت الحكمة أن تكون ديتها

 ون بذلك وأدلتهمالدية، القائلالمساواة بين الرجل والمرأة في : المطلب الثاني

ة     ن علي ام اب ، من  )٦(، واألصم )٥(ذهب إلى المساواة في الدية بين الرجل والمرأة آل من اإلم
دام  اء الق رة ى، الفقه و زه ي)٧(وأب لتوت)٨(، والغزال اوي)٩(، وش اء  )١٠(، والقرض ن الفقه ، م
  :إليهاومن األدلة التي استندوا المعاصرين، 

                                                 
  .٧٧٦ص / ٢، ج)٢١١٤(، باب من باع حرًا، رقم صحيح البخاريالبخاري،   )١(
  .٢٨٢سورة البقرة، آية   )٢(
دية أبو شالل، محمد إسماعيل، .  ١٣٠، صدية المرأة في ضوء الكتاب والسنةصياصنة، مصطفى عيد،   )٣(

  .٧٣نابلس، ص - امعة النجاح الوطنيةم، رسالة ماجستير، ج٢٠٠٧،  المرأة المسلمة في الشريعة اإلسالمية
، دار الفكر، بيروت، أعالم الموقعين عن رب العالمينابن القيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر،   )٤(

 .١٤٦ص/ ١تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ج
بن علية وهي أمه، ولد هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، اإلمام العالمة الحافظ أبو بشر األزدي، مشهور با  )٥(

هـ، قال أبو داود ما أحد من المحدثين إال وقد أخطأ إال ابن علية، وقول يونس ١٩٣هـ، وتوفي سنة١١٠سنة 
أنظر الذهبي، شمس . بن بكير سمعت شعبة يقول ابن علية سيد المحدثين وقال ابن عمار آان ابن علية حجة

  .٢٥٧ص / ٨،مكتبة الصفا ، ج)ت.د( ١، طءسير أعالم النبالالدين محمد بن أحمد بن عثمان، 
هـ، أنظر، الذهبي، ٢٠١هو شيخ المعتزلة، تمامة بن األشرس، آان دينًا وقورًا وصبورًا على الفقر، مات سنة   )٦(

  ..٢٥٧ص/ ٨سير أعالم النبالء، ج
  .٥٧٩، دار الفكر العربي، ص الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالميأبو زهرة، محمد،   )٧(
 .١٩، ص٦ط السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث،لغزالي، محمد، ا  )٨(
 .٢٥٧، ٥، دار الشروق، طاإلسالم عقيدة وشريعةشلتوت، محمود،   )٩(
 .، بحث منشور على شبكة اإلنترنتدية المرأة في الشريعة اإلسالميةالقرضاوي، يوسف،   )١٠(
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 ٢٠١٣، )٣( ٢٧المجلد ) ةالعلوم االنساني(ــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ن الكريمآمن القر  :أوًال
ةٍ        " قوله تعالى ُر َرَقَب ًا َفَتْحِري ًا َخَطئ َل ُمْؤِمن ن َقَت ًا َوَم ًا ِإالَّ َخَطئ  َوَما َآاَن ِلُمْؤِمٍن َأن َيْقُتَل ُمْؤِمن

ٍة  مُّْؤِمَنٍة َوِدَيٌة مَُّسلََّمٌة ِإَلى َأْهِلِه ِإالَّ َأن َيصَّدَُّقوْا َفِإن َآاَن ِمن َقْوٍم َعُدوٍّ لَُّكْم َوُهَو ْمْؤِم ٌن َفَتْحِريُر َرَقَب
ْم    مُّْؤِمَنٍة َوَتْحِريُر َرَقَبٍة مُّْؤِمَنٍة َوِإن َآاَن ِمن َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم مِّيَثاٌق َفِدَيٌة مَُّسلََّمٌة ِإَلى َأْهِلِه ن لَّ َفَم
  .)١("َيِجْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن َتْوَبًة مَِّن الّلِه َوَآاَن الّلُه َعِليمًا َحِكيمًا

ة،   :)٢(وجه االستدالل ة القرآني ين رجل          والمتأمل في هذه اآلي م ب ز في الحك م تمي ا ل رى أنه ي
ا فرقت   . حق اهللا : حق أولياء الدم، والكفارة هي: الكفارة، والدية هيوامرأة في وجوب الدية و إنم

بين المؤمن الذي يعيش في دار اإلسالم ومجتمع المسلمين، والمؤمن الذي يعيش في دار األعداء    
ى   ارة عل ا تجب الكف أ، فهن دهم خط لمون أو أح ه المس تمعهم، إذا قتل ي رحاب مج اربين، وف المح

ا في حرب    ووق ت، فيللمسلمين ال جب الدية، ألنها تدفع ألهله المحاربينالقاتل المخطئ، وال ت ن به
رق    . المسلمين ا ال ف ة، آم فال فرق في نظر القرآن في العقوبة الدنيوية بين الرجل والمرأة في الدي

  .امرأة أآان قاتلها رجال أو، سواء بينهما في القصاص، فإن الذي يقتل المرأة يقتل بها قصاصًا

  السنة النبوية  :ثانيًا
لم   ه وس نفس   : "ما رواه عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، قال رسول اهللا صلى اهللا علي في ال

     .)٣("ئة من اإلبلاالمؤمنة م

  .إن لفظ نفس يستوي فيه الذآر واألنثى وال يدل على نوع خاص بعينه: وجه االستدالل

  القياس  :ثالثًا
ين غرة  : لصحيحةجاء في األحاديث ا: القياس على دية الجنين .١ ده،   : أن دية الجن د أو ولي عب

ة  ى    فلو آان صحيحًا أن دي رأة عل ي       الالم ة الرجل، ألمر النب ه   -نصف من دي صلى اهللا علي
ان           أهل المقتولة بتفحص -وسلم ة، وإن آ ة آامل ه بالدي م ل رًا حك ان ذآ إن آ رأتهم، ف جنين ام

م يحدث، ب     أنثى حكم له بنصف الدية، ك ل لم   -ل جعل  إال أن شيئًا من ذل ه وس  -صلى اهللا علي
  .األحوال، داللة على أن ال فرق بين دية الذآر ودية األنثى دية الجنين واحدة في آل

اويا في القصاص، وجب أن     القياس على القصاص .٢ ا تس  ؛ ألن آًال منهما يقتل باآلخر، فكم
 .يتساويا في الدية

                                                 
  .٩٢سورة النساء، آية   )١(
، بحث دية المرأة في الشريعة اإلسالميةالقرضاوي، يوسف، . ١٤٥صياصنة، دية المرأة المسلمة، ص  )٢(

   tp://www.ikhwan.net/forum/showthread.phpht.منشور على شبكة اإلنترنت
النسائي،  المجتبى، آتاب القسامة، .  ١٢٨، ص ٨، آتاب الديات، باب دية النفس، جالسنن الكبرىالبيهقي،   )٣(

  .)٢٢٤٨(، وصححه األلباني في اإلرواء )٤٨٥٧(ذآر حديث عمرو بن حزم في العقول واختالف الناقلين له 
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  المناقشة : المطلب الثالث

   أدلة القائلين بالتنصيف مناقشة

  مناقشة مفهوم اآليات

الى     :وًالأ ه تع ي        : "قول اُص ِف ْيُكُم اْلِقَص َب َعَل وْا ُآِت ِذيَن آَمُن ا الَّ ا َأيَُّه ُد      َي اْلُحرِّ َواْلَعْب رُّ ِب ى اْلُح اْلَقْتَل
  .)١("ِباُألنَثى ِباْلَعْبِد َواُألنَثى

إذا قتل الرجل  أنها نزلت في قوم آانوا" :آلية آما روى ابن جرير الطبريسبب نزول هذه ا .١
يده،    أمنهم عبد قوم آخرين، لم يرضوا من قتيلهم بدم قاتله، من  ه س وا ب جل أنه عبد حتى يقتل

ى              ة، حت المرأة القاتل م يرضوا من دم صاحبهم ب نهم ل ًال م رهم رج رأة من غي وإذا قتلت الم
ر       المرأةيقتلوا الرجل من رهط  ذي ف أعلمهم أن ال ة ف ذه اآلي انزل اهللا ه م  وعشيرتها، ف ض له

ن   ا م ة دون غيره ى القاتل األنثى األنث ره، وب ل دون غي وا الرجل القات ن القصاص أن يقتل م
ن  االرج ره م ى غي ل إل دوا القات اهم أن يتع رار فنه ن األح ره م د دون غي د العب ل وبالعب

 . )٢("القصاص

دة     .٢ الى في سورة المائ ا  " :ألن هذا المفهوم يتعارض مع مدلول ومفهوم قوله تع ْيِهْم  َوَآَتْبَن َعَل
اْلَعْيِن ْيَن ِب النَّْفِس َواْلَع نَّْفَس ِب ا َأنَّ ال نِّ  ِفيَه نَّ ِبالسِّ ُأُذِن َوالسِّ ُأُذَن ِباْل َأْنِف َواْل َأْنَف ِباْل َواْل

ا هي مجرد دعوى، ال          .)٣("َواْلُجُروَح ِقَصاٌص ة إنم ذه اآلي رة له ة البق ودعوى تخصيص آي
  .)٤(قول صحابييقوم عليها دليل من آتاب أو سنة أو 

ك         .٣ ن مال ذي رواه أنس ب ك في الحديث ال ثبت بالحديث الصحيح أن الرجل يقتل بالمرأة، وذل
 . )٦("لها )٥(أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قتل يهوديًا بجارية قتلها على أوضاح"

ُه َبعْ  : "قوله تعالى  :ثانيًا َل اللَّ وا      الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَما َفضَّ ا َأْنَفُق ٍض َوِبَم ىٰ َبْع ُهْم َعَل َض
 .)٧("ِمْن َأْمَواِلِهْم

ه من    "يقول ابن عباس في تفسير هذه اآلية،  ا اهللا ب يعني أمراء عليهن، أي تطيعه فيما أمره
   .)٨("طاعته، وطاعته أن تكون محسنة ألهله، حافظة لماله

                                                 
 .١٧٨سورة البقرة، آية   )١(
  .١٠ص/ ٢، ججامع البيان في تفسير القرآنالطبري،   )٢(
  .٤٥سورة المائدة، آية،   )٣(
. لبنان –م، دار ابن حزم بيروت ١٩٩٥، دية المرأة في ضوء الكتاب والسنةالصياصنة، مصطفى عيد،   )٤(

 .١٥ص
 ١/٢٠٦فتح الباري، نوع من الحلي سميت بذلك لبياضها ألنها تعمل من الفضة، انظر ابن حجر، : أوضاح  )٥(
  .٧ص/٩، آتاب الديات، باب قتل الرجل بالمرأة، جصحيح البخاريالبخاري،   )٦(
  .٣٤سورة النساء، آية   )٧(
/ ١بيروت ، ج –م، دار المعرفة ١٩٨٩، ٣، طتفسير القران العظيمابن آثير،عماد الدين أبو الفداء إسماعيل،    )٨(

  .٣٨٤ص 
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ى أفض   وهذه اآلية  ذه تبين وتوضح أن اهللا تعالى آافأ الرجل عل ة      ،ليته ه ه القوام أن جعل ل ب
ه    ة ألن في البيت وخصه بمسألة اإلمامة العظمى، أما أن نقيس على ذلك، فنجعل للمرأة نصف الدي

اس    فأفضل منها فهذا ال ت ين الن ة ب يده اآلية، ألننا لو نهجنا هذا النهج لوجب علينا أن نمايز في الدي
  .)١(بحسب أفضليتهم

  .)٢("الذََّآُر َآاُألنَثى َوَلْيَس: "قوله تعالى: ثالثًا

ة المسجد األقصى،         إن ادة وخدم رغ للعب ة هو التف آون  الموضوع الذي وردت فيه هذه اآلي
ة    ي خدم د ف ل التعب م يكن يقب ه ل ى الرجل من المحيض، وألن ا ال يطرأ عل ا م رأة يطرأ عليه الم

ر في تفسير ه            .المسجد من األنثى ن آثي ال اب ه المفسرون حيث ق ا ذهب إلي ة آم يس  : "ذه اآلي ول
يعني في  : "وقال الطبري.  )٣("الذآر آاألنثى في القوة والجلد في العبادة وخدمة المسجد األقصى

يم هي التي يقصد في خدمة الكنيسة، وأن أم مرمع الرجال،  أن تكون المرأةالمحيض، وال ينبغي 
ذآر     قالت هذه المقالة ألنه " :ويقول الشوآاني في تفسيرها  .)٤("تقول ذلك د إال ال لم يكن في التعب

  .)٥("دون األنثى فكأنها تحسرت وتحزنت لما فاتها من ذلك الذي آانت ترجوه وتقدره

ه        ة الرجل ال وجه ل وعليه فإن االستدالل بهذه اآلية على أن دية المرأة على النصف من دي
  . وال شاهد عليه

  مناقشة األحاديث النبوية
ل    - ن جب ال  -هرضي اهللا عن   -حديث معاذ ب ال رسول اهللا   : ق لم   -ق ه وس ة " -صلى اهللا علي  دي

 ."المرأة على النصف من دية الرجل

ي،        ديني، والعقيل ن الم يس حيث ضعفه اب هذا الحديث ضعيف ال يعتد به ألن فيه بكر بن خن
و اتم،       وأب و ح ائي، وأب دارقطني، والنس يبة، وال ي ش ن أب ان، واب ن حب زار، واب ة، والب  زرع

  :ار قطنيقال الد ،)٦(وغيرهم

                                                 
 .٢٨، صلكتاب والسنةدية المرأة في ضوء االصياصنة،   )١(
 .٣٦آية : سورة آل عمران  )٢(
 .٢٧٨ص / ١، جتفسير ابن آثيرابن آثير،   )٣(
  .١٥٩ص/ ٣، ججامع البيان في تفسير القرآنالطبري،   )٤(
  .٣٣٤ص/ ١بيروت،  ج –، دار الفكر )ت.د( ٢، طفتح القديرالشوآاني، محمد بن علي بن محمد،   )٥(
. ٤٨٢ص/١بيروت، ج –، دار المعرفة )ت.د(١، طتهذيب التهذيبعلي،  ابن حجر، شهاب الدين أحمد بن  )٦(

 ).٨٨٥(رقم 
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روك" دي  " مت ن ع ال اب اآير   : "وق ث من دث بأحادي ه، يح ب حديث ي )١("يكت ال البيهق : ، وق
وقد حكم الشوآاني  . )٣("روي بإسناد ال يثبت مثله" :، وقال البيهقي في هذا الحديث)٢(تكلموا في"

  .)٤(على هذا الحديث بعدم صالحيته لالحتجاج به

ه عن جده       - ن شعيب عن أبي ال حديث عمرو ب ال رسول اهللا   : ، ق لم    -ق ه وس  -صلى اهللا علي
  ."المرأة مثل عقل الرجل، حتى يبلغ الثلث من ديتها عقل"

  .)٥(وال يعتبر حجة وال يعتد بههذا الحديث ضعيف 

ول  - ي العق زم ف ن ح رو ب ديث عم ة  ،ح ارة التالي ه العب ه ورد في الوا أن ى : "وق رأة عل ة الم دي
  ."النصف من دية الرجل

ة الرجل   :"ارة أن هذه العب هذا الحديثالرد على االستدالل ب " دية المرأة على النصف من دي
ن حجر العسقالني     .لم ترد في حديث عمرو بن حزم ام اب ن حزم أن     " :يقول اإلم حديث عمرو ب
ة ليست في            : النبي صلى اهللا عليه وسلم قال ذه الجمل ة الرجل، ه ى النصف من دي رأة عل ة الم دي

ناده ال          حديث عمرو بن حزم الطويل، وإنم ال إس ل، وق ن جب اذ ب ا البيهقي من حديث مع ا أخرجه
  .)٦(لهمثيثبت 

ة الرجل ضعيف وعزوه       : "وقال الشيخ األلباني رأة نصف دي في آتاب عمرو بن حزم دية الم
أ زم خط ن ح رو ب اب عم ى آت ه  ،إل نف في ع المص ام  –تب بيل اإلم ار الس احب من د ص   يقص

  .)٧( "-الرافعي

  آثار الصحابة مناقشة
الوا   : ثر األولاأل ا  : "ما رواه الشافعي والبيهقي عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء ق أدرآن

وم عمر      -صلى اهللا عليه وسلم -دية المسلم الحر على عهد النبي  الناس على أن ل فقَّ مائة من اإلب
م  -رضي اهللا عنه-الخطاب  بن ة  و تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف دره دي

                                                 
 ).٨٨٥(رقم . ٤٨٢ص/١، ج تهذيب التهذيبابن حجر،   )١(
 .١٦٨ص/ ٨، جالسنن الكبرىالبيهقي،   )٢(
 .المرجع السابق  )٣(
 .٢٢٤ص/٧بيروت، ج - م، دار الجيل١٩٧٣، نيل األوطارالشوآاني، محمد بن علي بن محمد،   )٤(
. فإنه مدلس عنعنة ابن جريج: األولى: وهذا إسناد ضعيف، وله علتان: الحديث ضعفه األلباني، وقال  )٥(

، إرواء الغليلاأللباني، : انظر. ضعف إسماعيل بن عياش في روايته عن الحجازيين، وهذه منها: واألخرى
، )ت.د(، ال في نقد الرجالميزان االعتدالذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، .   ٢٢٥٤: ، برقم٣٠٨ص/٧ج

، الجرح والتعديلالرازي، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، .  ٦٥٩ص/٢لبنان، ج –دار المعرفة، بيروت 
 .    ١٦٢ص/٢الهند، ج - ، طبعة حيد آباد الرآن)ت.د(، ١ط

/ ٤نورة، جهـ، مطبعة عبد اهللا هاشم المدني، المدينة الم١٣٨٤، تلخيص الحبيرابن حجر، أحمد بن علي،    )٦(
 .٢٤ص

 .٣٠٦ص/ ٧، جأرواء الغليلاأللباني،   )٧(
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 ٢٠١٣، )٣( ٢٧المجلد ) ةالعلوم االنساني(ــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي أصابها  رة المسلمة إذا آانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آالف درهم، فإذا آانالح
ل     - إذا أصابها األعرابي -من األعراب فديتها خمسون من اإلبل ودية األعرابية خمسون من اإلب

  .)١("ال يكلف اإلعرابي الذهب وال الورق

  .)٢(يعتبر حجةأن هذا األثر ضعيف وال الرد على هذا االستدالل، 

ه     :األثر الثاني ي نجيح عن أبي ن         : "عن أب ان ب ا عثم ة فقضى فيه رأة بمك أ ام ًال أوط أن رج
  .)٣("بثمانية آالف درهم دية وثلث -اهللا عنه  رضي -عفان 

ي        :الرد على االستدالل ن أب د اهللا ب ى الصحة، ألن عب ه إل هذا اإلسناد إلى الضعف أقرب من
   .)٤(معًانجيح متهم بالقدر والتدليس 

راهيم    أأنبأنا الشافعي، عن محمد بن الحسن، أنب :األثر الثالث ن إب اد ب  –نا أبو حنيفة، عن حم
ه  -عن علي بن أبي طالب  -يقصد النخعي  ي   -رضي اهللا عن لم   -أن النب ه وس ال  -صلى اهللا علي : ق

  .)٥("النفس وفيما دونهاالمرأة على النصف من عقل الرجل في  عقل"

  .)٦(ًاكونه منقطعلهذا األثر ضعيف، وذلك : داللالرد على االست

ثنا حد نا أبو الفضل خميروية أنبأنا أحمد بن نجدة، أأخبرنا أبو حازم الحافظ، أنب :األثر الرابع
رضي اهللا  -عليًا عن الشعبي أن زآريا، ثنا هشيم، عن الشيباني وابن ليلى وحدسعيد بن منصور، 

  .)٧("فيما قل أو آثرالرجل  جراحات النساء على النصف من دية: "آان يقول -عنه 

ى االستدالل   تهم            : الرد عل ن بشير السلمي وهو م ثم ب ه هي ك ألن في ر ضعيف، وذل ذا األث ه
ي ال الخف دليس واإلرس رة الت ظ،  )٨(بكث ديث، سيئ الحف و ضعيف الح ى وه ي ليل ن أب ه اب ، وفي

وفيه زآريا بن أبي زائد الكوفي، وهو معروف . )٩(مضطرب الحديث، آما قال فيه اإلمام أحمد
  .)١٠(بكثرة التدليس

                                                 
  .١٦٨ص/ ٨، آتاب الديات، باب ما جاء في دية المرأة، جالسنن الكبرىالبيهقي،   )١(
أرواء األلباني، . ١٨٣ص/ ١،جتذآرة الحفاظالذهبي، . ١٢٩ص/ ١٠، جتهذيب التهذيبابن حجر،   )٢(

  .٣٠٦ص/٨،جالغليل
  .١٦٨ص/ ٨، آتاب الديات، باب ما جاء في دية المرأة، جالسنن الكبرىالبيهقي،   )٣(
  .٥١٥ص/ ٢ج.  ١٢٥ص/٦ج سير أعالم النبالء،الذهبي،   )٤(
 .١٦٨ص/ ٨آتاب الديات، باب ما جاء في دية المرأة، ج السنن الكبرى،البيهقي،   )٥(
 .٢٢٤ص/٧، جنيل األوطارالشوآاني، .    ٢٤ص/٤، جتلخيص الحبيرابن حجر،   )٦(
 ١٦٨ص/ ٨، آتاب الديات، باب ما جاء في دية المرأة، جالسنن الكبرىهقي، البي  )٧(
 .٢٤٩ص/١، جتذآرة الحفاظالذهبي، .  ٣٢٠ص/٢ج. ٦١ص/١١، جتهذيب التهذيبابن حجر،   )٨(
 .   ٩/٣٠٢، جتهذيب التهذيبابن حجر، .  ٣٢٢ص/٧، جالجرح والتعديلالرازي،   )٩(
  .٥٩٤ص/٣، جالجرح والتعديلالرازي، .   ٣٣٠ص/٣ج تهيب التهذيب،ابن حجر،   )١٠(
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و القاسم        :األثر الخامس ا أب ي شريح، أنبأن ن أب حدثنا أبو الفتح العمري، أنبأنا عبد الرحمن ب
ن ثابت   البغوي، ثنا علي بن الجعد، عن الحكم، عن الشعبي  ه  -عن زيد ب ال   -رضي اهللا عن ه ق  :أن

  .)١("على النصففما زاد ف ء سواء إلى الثلث،جراحات الرجال والنسا"

  .)٢(باالنقطاعهذا األثر ضعيف محكوم عليه : الرد على االستدالل

ال   : األثر السادس ه ق رحمن أن ن المسيب    : "عن ربيعة بن أبي عبد ال م في   : سألت سعيد ب آ
ال : فقلت. عشر من اإلبل: فقال إصبع المرأة؟ ل   : آم في إصبعين؟ فق م  : قلت ف. عشرون من اإلب آ

ل   ةآم في أربع: فقلت. ثالثون من اإلبل: فقال ؟ةفي ثالث فقلت حين عظم    . ؟ قال عشرون من اإلب
ا  ا  يبتواشتدت مص   جرحه ال سعيد  !! ها نقص عقله ت؟ فقلت   : فق ت، أو    : أعراقي أن الم متثب ل ع ب
  .)٣("هي السنة يا ابن أخي: فقال. متعلم جاهل

قطوع، وال يصل إلى درجة الموقوف إذ هو من     هذا األثر في حكم الم: الرد على االستدالل
ال  وهذا ما حك. آالم سعيد بن المسيب، وهو تابعي ذي   : "م به اإلمام الشوآاني حيث ق رأي ال إن ال

ل      و مرس ت فه ن ثاب د ب ند لزي يب، إن أس ن المس عيد ب ه س ي   . )٤("نقل ر ف ن حج افظ اب ال الح وق
ه     وآان اإل:" عن الشافعي رحمه اهللا قوله" تلخيص الحبير" نة، وآنت أتابع ه الس مام مالك يذآر أن

  .)٥("عليه، وفي نفسي منه شيء، ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة، فرجعت عنه

  اإلجماعمناقشة 
ى             ال يوجد  .١ رأة عل ة الم ى أن دي دل عل ة نص ثابت ي ريم، وال في السنة النبوي رآن الك في الق

  .قاد اإلجماع في هذه المسألةالنصف من دية الرجل، يمكن االعتماد عليه آأساس النع

رأة     على ال يوجد نقل ثابت عن الصحابة الكرام يدلل .٢ ة الم ى تنصيف دي ، سوى  إجماعهم عل
 . ثبت صحة أي سند منهاعن بعض الصحابة الكرام التي لم ت بعض اآلثار

 .)٦(وجود من خالفهم في هذه المسألة مثل إسماعيل بن علية شيخ الشافعي، واألصم .٣
  

                                                 
 .١٦٨ص/ ٨، آتاب الديات، باب ما جاء في دية المرأة، جالسنن الكبرىالبيهقي،   )١(
 .  ١٦٩ص/٨المرجع السابق، ج  )٢(
  .٣٣٨ص/ ١، آتاب العقول، باب ما جاء في عقل األصابع، جالموطأمالك،   )٣(
 .٢٢٤ص/٨، جنيل األوطارالشوآاني،   )٤(
 . ٢٥ص/٤، جتلخيص الحبير ابن حجر،  )٥(
هو األب ، وليس االبن، ألن ابن علية حقيقة هو األب، إسماعيل بن علية، نسب إلى أمه، آما هو معلوم، فإذا   )٦(

ابن علية انصرف الذهن إليه، ألنها الحقيقة، وال يعدل عن الحقيقة إلى غيرها إال بقرينة، وابن علية األب : قيل
: عن األب" الميزان"قال الذهبي في . المتكلم: بن فلم يعرف بالفقه وإنما قيل عنههو الفقيه والمحدث، وأما اال
  .ابن علية ريحانة الفقهـاء: عن شعبة قال" تهذيب الكمال"ونقل المزي في . آان حافظا فقيها آبير القدر
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  اسمناقشة القي
  ا يلي، هذا القياس فاسد وذلك لمقياس الدية على الميراث .١

  .عدم وجود علة جامعة بين الدية والميراث، فعلة الدية الجناية، وعلة الميراث الرحم  -

راث الرجل      - ى النصف من مي رأة عل راث الم يس    ،مي ى العصبات ول ذا مقصور عل ه
ل الرجل وحاال      رأة مث ا الم ر    على اإلطالق فهناك حاالت ترث فيه ت أخرى ترث أآث

 .من الرجل

  : ، هذا قياس فاسد وذلك لما يليقياس الدية على الشهادة .٢

ة الشهادة      العلة الجامعة بين المقيس والمقيسعدم وجود  - ة، وعل ة الجناي عليه، فعلة الدي
  .)١("َتِضلَّ ِإْحَداُهَما َفُتَذآَِّر ِإْحَداُهَما اُألْخَرى ْنَأ" معللة بقوله تعالى

ل أحد      هناك من ال - م يق ة، ول تقبل شهادتهم، آالمجنون والصغير، ومع ذلك فديتهم آامل
 .ن دية هؤالء على النصف أو ال دية لهم بناء على القياس الذي ساقوهإ

ا      - ع عليه ي ال يطل هناك قضايا تقبل فيها شهادة المرأة وحدها، خصوصًا في القضايا الت
 .شهادة الرجل والمرأة في اللعان وى القرآن الكريم بيناالرجال وتخص النساء، آما س

  :، هذا قياس فاسد لما يليقياس الدية على منفعة المرأة .٣

ة الرجل         لو آان التفريق للمنفعة، لفرق - ال ودي ل الصغير المع ة الطف ين دي ت الشريعة ب
  .الكبير المعيل، وبين دية العالم واألمي، وعليه فلم تعتبر المنفعة أساسًا للتفريق

رأة هي   آثيرة ت في حاالت - كون فيها منفعة المرأة أآبر من منفعة الرجل، وقد تكون الم
 ؟المعيلة فهل نقول أن دية المرأة في هذه الحالة ضعف دية الرجل المعال

  
  مناقشة أدلة القائلين بالمساواة

رد فقهاء المذاهب على قول ابن علية واألصم القائلين بمساواة دية الرجل بدية المرأة بردود 
  :منها

ذا .١ ة المصرحة بالتنصيف،    ه ث النبوي الف صريح األحادي د خ ه ق اذ؛ ألن ول ش ة الق ومخالف
  .اإلجماع

ت .٢ ذي اس ديث ال هالح ل " دلوا ب ن اإلب ة م ة مائ نفس المؤمن ي ال ل،  )٢("ف ام أو مجم ديث ع ح
ام،    ى الع رة، والخاص يقضي عل ٌة مفس ث خاص ي تقضي بالتنصيف أحادي ث الت واألحادي

                                                 
  .٢٨٢سورة البقرة، آية،   )١(
وقال األلباني في اإلرواء، صحيح، . ١٢٨ص / ٨، آتاب الديات، باب دية النفس، جالسنن الكبرىالبيهقي،   )٢(

  ).٢٢٤٨(،  ١/٤٤٧، جإرواء الغليلأنظر، األلباني، 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٣( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ام   "وفي القاعدة األصولية والمفسر يقضي على المجمل،  يعمل بالخاص فيما تناوله وفي الع
ي       : "، قال ابن قدامة"بالباقي اع الصحابة، وسنة النب اذ يخالف إجم صلى اهللا   -وهذا قول ش

، وهو "دية المرأة على النصف من دية الرجل: "، فإن في آتاب عمرو بن حزم-عليه وسلم 
ون  د، فيك اب واح ي آت ا ف روه، وهم ا ذآ ًا   أخص مم روه مخصص ا ذآ رًا لم ا مفس ا ذآرن م

 .)١("له

دان       .٣ ان فاس ا قياس ين، فهم ي الجن رة ف ى الغ ى القصاص، وعل اس عل تداللهما بالقي ا اس وأم
رأة،      –صلى اهللا عليه وسلم  –لمصادمتهما لألحاديث الواردة عن النبي  ة الم في تنصيف دي

ذلك مخا اس  لوآ ى القي أ إل اء، وال ُيلج ه العلم ع علي ا أجم ة م ص، أو ف ود ن دم وج د ع إال عن
  .وقد ورد النص هنا، وآذا اإلجماع، وال قياس في معرض النصإجماع في المسألة، 

  
  الترجيح

ول ب   دي الق رجح ل ة يت ق ومناقشة األدل ة آل فري ى أدل د اإلطالع عل اواةالبع ين مس ة  ب دي
  :الرجل والمرأة، وذلك لما يلي

رآن ومن   .١ ك   ظاهر الق الى قول ذل انَ  ": ه تع ا َآ َل         َوَم ْن َقَت ًأ َوَم ا َخَط ا ِإلَّ َل ُمْؤِمًن ْؤِمٍن َأْن َيْقُت ِلُم
اَن مِ           ِإْن َآ دَُّقوا َف ا َأْن َيصَّ ِه ِإلَّ ى َأْهِل لََّمٌة ِإَل ٌة ُمَس ٍة َوِدَي ْوٍم  ُمْؤِمًنا َخَطًأ َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَن ْن َق

ٍة ُمؤْ  ُر َرَقَب ْؤِمٌن َفَتْحِري َو ُم ْم َوُه ُدوٍّ َلُك ٌة  َع اٌق َفِدَي َنُهْم ِميَث َنُكْم َوَبْي ْوٍم َبْي ْن َق اَن ِم ٍة َوِإْن َآ ِمَن
ًة مِ      اِبَعْيِن َتْوَب ْهَرْيِن ُمَتَت َياُم َش ِه  ُمَسلََّمٌة ِإَلى َأْهِلِه َوَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َفَمْن َلْم َيِجْد َفِص َن اللَّ

م        والمت. )٢(" َوَآاَن اللَُّه َعِليًما َحِكيًما ز في الحك م تمي ا ل رى أنه ة، ي أمل في هذه اآلية القرآني
ارة هي   :والكفارة، والدية هيبين رجل وامرأة في وجوب الدية  حق   :حق أولياء الدم، والكف

ذي       اهللا،  لمين، والمؤمن ال إنما فرقت بين المؤمن الذي يعيش في دار اإلسالم ومجتمع المس
مجتمعهم، إذا قتله المسلمون أو أحدهم خطأ،   يعيش في دار األعداء المحاربين، وفي رحاب

اربين ال      ه المح دفع ألهل ا ت ة، ألنه ئ، وال تجب الدي ل المخط ى القات ارة عل ا تجب الكف فهن
ة         . ون بها في حرب المسلمين وللمسلمين، فيتق ة الدنيوي رآن في العقوب رق في نظر الق فال ف

ا في الق   ل       بين الرجل والمرأة في الدية، آما ال فرق بينهم رأة يقت ل الم ذي يقت إن ال صاص، ف
 .امرأة أآان قاتلها رجال أو، سواء بها قصاصًا

أو اآلثار المروية  ،سواء األحاديث النبوية ،ضعف األدلة التي استند إليها القائلون بالتنصيف .٢
  .عن الصحابة الكرام، حيث لم نقف على حديث أو أثر صحيح يطمئن إليه القلب

ه ال  إلى  ائلين بالتنصيفاستناد الق .٣ يوجد  دعوى انعقاد اإلجماع ال يستقيم وال يعتبر حجة، ألن
ى النصف من     في القرآن الكريم، وال في السنة النبوية نص ثابت يدل على أن دية المرأة عل

                                                 
  .٥٣٢ص / ٩، جالمغنيابن قدامة،   )١(
  .٩٢سورة النساء، آية   )٢(
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وآذلك وجود من    دية الرجل، يمكن االعتماد عليه آأساس النعقاد اإلجماع في هذه المسألة،
  . اعيل بن علية شيخ الشافعي، واألصمخالفهم في هذه المسألة مثل إسم

ة   .٤ اب الشهادة           قياس الدي راث، وب اب المي ر صحيح، ألن ب اس غي راث والشهادة قي ى المي عل
ة  اب الدي ر ب ين ال . غي ة ب هادة   والتفرق راث والش ي المي رأة ف ل والم بابها   رج ا أس ة له تفرق

اء   اهادة آمواعتباراتها، وهي ليست تفرقة عامة وال مطلقة في آل ميراث وفي آل ش بينا أثن
 .األدلةنقاش 

 وقد ثبت شرعاً . يةالدية على القصاص، ألنهما من باب واحد، وهو العقوبة على الجناقياس  .٥
ا بال     أن القصاص يستوي فيه الرجل والمرأة، فمن قتل امرأة عمدًا بالنص واإلجماع ل به قت

ه بال خالف من أحد      نزاع من أحد، ومن قتلت رجًال ه   .قتلت ب الى لقول ِذيَن    " :تع ا الَّ ا َأيَُّه َي
اُألْنَثى َفمَ     ى ِب ِد َواُألْنَث َي  َآَمُنوا ُآِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلى اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ َواْلَعْبُد ِباْلَعْب ْن ُعِف

ِن   َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء َفاتَِّباٌع ِباْلَمْعُروِف َوَأَداٌء ِإَلْيِه ِبِإْحَساٍن َذِلَك  ٌة َفَم َتْخِفيٌف ِمْن َربُِّكْم َوَرْحَم
 .)١("اْعَتَدى َبْعَد َذِلَك َفَلُه َعَذاٌب َأِليٌم

اء  .٦ ا ج ذي  م اب ال ي الكت لم ف ه وس ن حزم عن رسول اهللا صلى اهللا علي رو ب ي حديث عم ف
ه     أرسله إلى أهل اليمن ليبين فيه الديات  ا، حيث جاء في  وأنواعها ومقاديرها، وحكم آل منه

ام     ،"ئة من اإلبلالنفس المؤمنة مفي ا" وخال من التمييز بين دية المرأة ودية الرجل، في مق
اء      واضحًا دليًال مما يعديجب فيه البيان؛ ألنه مكانه وأوانه،  د اتفق علم رق، فق على عدم الف

 .األصول على أنه ال يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة

اؤهم  المسلمون تتكا "قوله صلى اهللا عليه وسلم  .٧ أ دم اء   ،)٢("ف ال العلم اؤهم   أي ت: ق تساوى دم
وذلك ألنهم سواء في المكانة، وفي  . في القصاص والحرمات، ال بفضل شريف على وضيع

ذا   رأة        أ: الحرمة والتحريم والحقوق، ومقتضى ه يس دم الم ى، فل ين ذآر وأنث ا ب رق هن ال نف
ن ع   ل م ا أق داء عليه ة االعت ون عقوب ى تك ل، حت ن دم الرج ى أرخص م داء عل ة االعت قوب

ى  ديث صحيح المعن ذا الح ن ه م يك ك ل و صح ذل ل، ول ذه  ،الرج ي ه لمين ف اء المس ألن دم
 .الحالة غير متكافئة وال متساوية

ذآر     .٨ ه ال اوى في ذا يتس رية، وه نفس البش ى ال داء عل و االعت ة ه ار الدي ي اعتب اس ف إن األس
ة مبني      ار الدي ان أساس اعتب ة   ًاواألنثى، ولو آ ى المنفع ل      عل ة الطف ين دي ، لفرقت الشريعة ب

ة   الصغير المعال ودية الرجل الكبير المعيل، وبين دية العالم واألمي، وعليه فلم تعتبر المنفع
  .أساسًا للتفريق

                                                 
 .١٨٧سورة البقرة، آية   )١(
) ٨٦٢٩(لكبرى ، والنسائي في السنن ا)٢٧٥٣(، وأبو داود في سننه ) ٢٦٢٥(أخرجه الحاآم في مستدرآه   )٢(

وقال ابن الملقن، في البدر .  "وإسناده صحيح): "٤٦٠/ ٤" (تنقيح التحقيق"قال ابن عبد الهادي في 
أنظر ) حسن( ، وقال الشيخ األلباني،١٥٨/ ٩هذا الحديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي والحاآم  "المنير

  صحيح الجامع) ٦٧١٢( حديث رقم
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  الخاتمة
ائلون ب    ،وبعد هذه المناقشة لهذا الموضوع ا الق ة  أوالوقوف على األدلة التي اعتمد عليه ن دي

ذي استمر العمل     المرأة على النصف من دية الرج لمين، وال ل، والذي قال به جماهير علماء المس
ة من      به طوال القرون الماضية وت صريح الدالل تبين لي أن هذا الحكم ال يسنده نص صحيح الثب

ر صحيح،     اس، وال أث ادون لل    آتاب وال سنة، آما ال يسنده إجماع وال قي ا منق ا أنن يس  وبم نص ول
م بشر    ب يمكن أن يوصفوا ال ألقوال الفقهاء والعلماء، إذ ا ه العصمة فيما انتهوا إليه من آراء، فإنم

ال ومجتهدون، يصيبون ويخطئون وإن آان الخطأ هو األقل، والصواب هو األآثر، ولهم الحجة،  
في استنباط األحكام من  لم يألوا جهدًاالذين من علماء األمة ، يعني هذا بحال الطعن في فقه السلف

ا   أدلتها التفصيلية،  ة والسياسية وغيره وال . بحسب زمانهم ومكانهم وأحوالهم الفكرية واالجتماعي
أمورون     أن يخالف رأي جمهور ال يسع باحث مثلي قليل البضاعة  ا م اء، ولكنن اء والفقه اع  علم إتب

  .النص والدليل، ولكل مجتهد نصيب
  

  صياتالتو
امع   .١ ى مج ه إل المي  التوج ه اإلس ث ،الفق دار لبح رأة  مق ة الم ن ق دي ريعة   م اء الش ل علم ب

 .للخروج برأي وقرار حول هذا الموضوع المهم ،المعاصرين
اريخ   .٢ ك ب ١٨/٤/٢٠١١التأآيد على قرار دار اإلفتاء الفلسطينية الصادر بت دول عن   م وذل الع

تقدير قيمة الدية بالذهب، إلى اعتبار اإلبل في الدية، إذ هي األصل المتفق عليه لدى جمهور 
  .العلماء

  
  عربية واألجنبيةالالمراجع 

لفية   .المصنف في الحديث واآلثار .)ت.د(. عبد اهللا بن محمد ،ابن أبي شيبة - ة دار الس  .مطبع
 .الهند

يم الج  - ن الق ةاب ر     ،وزي ي بك ن أب د ب دين محم مس ال ن رب    .)ت.د(. ش وقعين ع الم الم أع
 .تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد .بيروت .دار الفكر .العالمين

المدينة  .مطبعة عبد اهللا هاشم المدني .تلخيص الحبير. )هـ١٣٨٤(. بن عليأحمد  ،ابن حجر -
 .المنورة

 .بيروت .دار المعرفة .١ط .تهذيب التهذيب .)ت.د(. شهاب الدين أحمد بن علي ،ابن حجر -
 .بيروت .دار اآلفاق .المحلى .)ت.د. (أحمد بن سعيدعلي بن  ،ابن حزم -
 .بيروت .دار المعرفة .٢ط .ة المجتهدبداي. )م٢٠٠٠(. محمد بن أحمد ،ابن رشد -
ن عب - راب د اهللا ،د الب ن عب و عمر يوسف ب ـ١٣٨٧(. أب د .)ه اف .التمهي وم األوق  .وزارة عم

 .المغرب
 .بيروت .دار الفكر .٥ط .المغني .)هـ١٤٠٥(. أبو محمد عبد اهللا بن أحمد ،دامةابن ق -
ن آثي - ماعيل،راب داء إس و الف دين أب اد ال ير ا .)م١٩٨٩(. عم يمتفس ران العظ دار  .٣ط .لق

 .بيروت. المعرفة
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ر  - ن آثي ماعيل    ،اب داء إس و الف دين أب اد ال ة . )م١٩٨٨( .عم ة والنهاي اء  .١ط .البداي دار إحي
 .التراث العربي

ر   . )هـ ١٤١٠. (سراج الدين أبو حفص  ،ابن الملقن - در المني ة الرشد   .١ط. خالصة الب  .مكتب
 .الرياض

 .لبنان. بيروت .دار صادر. لسان العرب .)ت.د(. جمال الدين محمد بن مكرم ،منظور ابن -
 .بيروت .دار المعرفة .البحر الرائق .)ت.د(. زين بن إبراهيم بن محمد ،بن نجيما -
و د - تاني  ،اودأب ن األشعث السجس ليمان ب ي داود .)م١٩٨٠(. س نن أب دعوة .س ة دار ال  .طبع

 .بيروت
 .دار الفكر العربي .سالميالجريمة والعقوبة في الفقه اإل .)ت.د( .محمد ،أبو زهرة -
الة   ."دية المرأة المسلمة في الشريعة اإلسالمية" .)م٢٠٠٧(. محمد إسماعيل ،أبو شالل - رس

 .فلسطين .نابلس .عة النجاح الوطنيةجام .آلية الدراسات العليا .غير منشورة ماجستير
 .بيدار إحياء الكتاب العر .جواهر اإلآليل .)ت.د(. صالح عبد السميع ،األزهري -
 .مصر .القاهرة .جمعية المكنز اإلسالمي .الموطأ .)هـ١٤٢١(. أبو عبد اهللا بن أنس، مالك -
 .بيروت .المكتبة اإلسالمية .٢ط .الغليل إرواء .)م١٩٨٥(. محمد ناصر الدين ،األلباني -
اري - ماعيل  ،البخ ن إس د ب ـ١٤٢١(. محم اري. )ه لطانية .صحيح البخ ة الس ة  .الطبع جمعي

 .القاهرة .المكنز اإلسالمي
 .دار الفكر .آشاف القناع على متن اإلقناع .)هـ١٤٠٢(. منصور بن يونس ،البهوتي -

 .بيروت
 .بيروت .دار الكتب العلمية .السنن الكبرى .)م١٩٩٤(. أحمد بن حسين ،البيهقي -
اص - ي   ،الجص ن عل د ب ول  . )م١٩٨٥(. أحم ي األص ول ف اف. ١ط .الفص  .وزارة األوق

 .الكويت .والشؤون الدينية
ة   .١ط .المستدرك على الصحيحين. )م١٩٩٠(. محمد بن عبد اهللا ،لحاآما -  .دار الكتب العلمي

 .بيروت
 .مكتبة الصفا .١ط .سير أعالم النبالء .)ت.د(. شمس الدين محمد بن أحمد ،الذهبي -
ذهبي - د ،ال ن أحم د ب ال .)ت.د(. محم د الرج ي نق دال ف زان االعت ة .مي روت .دار المعرف  .بي

 .لبنان
د   .١ط .الجرح والتعديل .)ت.د(. عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ،زيالرا - ة حي اد   رطبع آب

 .الهند .الرآن
 .بيروت .دار العلم للماليين .٩ط. األعالم .)م١٩٩٠(. خير الدين ،الزرآلي -
ن يوسف الحنفي     ،لزيلعيا - د اهللا ب ة     .)ت.د(. عب ة ألحاديث الهداي  .دار الحديث  .نصب الراي

 .مصر
 .بيروت .دار الكتب العلمية .١ط .تحفة الفقهاء .)هـ١٤٠٥(. بن أحمدمحمد  ،السمرقندي -
 .بيروت .دار المعرفة .٢ط .األم .)هـ١٣٩٣(. محمد بن إدريس ،الشافعي -
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 .بيروت .دار الفكر .مغني المحتاج. )ت.د(. محمد الخطيب ،الشربيني -
 .دار الشروق .٥ط .اإلسالم عقيدة وشريعة .)ت.د(. محمود ،شلتوت -
 .بيروت. دار الفكر .٢ط .فتح القدير .)ت.د(. محمد بن علي ،الشوآاني -
 .بيروت .دار الجيل .نيل األوطار .)م١٩٧٣(. محمد بن علي ،الشوآاني -
اب والسنة       .)م١٩٩٥(. مصطفى عيد ،الصياصنة - رأة في ضوء الكت ة الم ن حزم    .دي دار اب

 .لبنان .بيروت
ري - ر ،الطب ن جري د ب ي تف .)م١٩٧٨(. محم ان ف امع البي رآنج ير الق ة .٣ط .س  .دار المعرف

 .بيروت
ن الحسن      ،الطوسي - د ب ر محم و جعف ار      .)هـ ١٤١٣(. أب ا اختلف من األخب  .االستبصار فيم

 .لبنان .بيروت .للطباعة والنشر والتوزيع دار األضواء .تحقيق محمد جواد الفقيه .٢ط
الق  - د الخ عيد ،عب انون " .)٢٠١٠(. س ريعة والق ين الش ويض ب ة والتع . "الدي
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ي  ،العدوي - ة الطالب     .)١٣٧٥(. عل ى آفاي ابي الحلبي      .١ط .حاشية عل ة مصطفى الب مطبع

 .وأوالده
 .دار الكتب العلمية .١ط .التلخيص الحبير .)م١٩٨٩(. أحمد بن علي ،العسقالني -
اب   .التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعي  .)ت.د(. عبد القادر ،عودة - دار الكت

 .بيروت .العربي
 .٦ط .السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث .)ت.د(. محمد ،الغزالي -
ادي - روز أب وب ،الفي ن يعق د ب دين محم د ال يط .)ت.د(. مج اموس المح ة .١ط .الق المطبع

 .الحسينية المصرية
اويا - ف ،لقرض المية " .)٢٠١٠(. يوس ريعة اإلس ي الش رأة ف ة الم . "دي
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 .بيروت .دار الحديث .٢ط. بدائع الصنائع .)هـ١٤٠٦(. عالء الدين مسعود ،الكاساني -
 .بيروت .دار الفكر .الحاوي الكبير .)م١٩٩٤(. محمد سن علي بنأبو الح ،الماوردي -
ى ،المرتضى - ن يحي د ب اء األمصار  .)ت.د(. أحم ذاهب علم امع لم ار الج ر الزخ دار  .البح

 .مصر .القاهرة .الكتب اإلسالمي
اني - ر    ،المرغي ي بك ن أب ي ب ن عل و الحس دي  . )ت.د(. أب ة المبت رح بداي ة ش ة  .الهداي المكتب

 .اإلسالمية
 .جمعية المكنز اإلسالمي .سنن النسائي. )هـ١٤٢١(. أحمد بن شعيب بن علي ،نسائيال -


