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  دراسة فقھیة ورؤیة تجدیدیة- دیة المسلمة والمواطن غیر المسلم 

 ھشام السید عطیة الجنایني 

 . الشریعة والقانون بطنطا ، جامعة األزھر ، طنطا ، مصر قسم الفقھ ، كلیة

 ٤٦٧heshamelganainy.eg.eud.azhar@el: البرید اإللكتروني

   :ملخص البحث

لنفس ، للنفس البشریة حرمة عظیمة في اإلسالم بصرف النظر عن لون أو جنس أو دیانة ھذه ا
فحرم اإلسالم قتلھا ، وتوعد من یفعل ذلك بالعقاب الشدید ، ومن األحكام التي تترتب على قتل 

الدیة، وألھمیتھا أفرد لھا الفقھاء بابا عظیما في كتبھم یفصلون فیھ أحكامھا، وفي ھذا : النفس 
ینما ذھب البحث سأتعرض لمسألتین من مسائل الدیة عّدھما البعض من المسائل الشائكة ، ب

دیة المرأة المسلمة ، ودیة المواطن : البعض اآلخر إلى الطعن في اإلسالم بمثلھما، وھما مسألتا 
قمت بتعریف الدیة ، ومشروعیتھا ، وموجبھا ، وأصولھا ، : غیر المسلم ، ففي المبحث األول

دیة ، وأما المبحث الدراسة الفقھیة والرؤیة التجدی: دیة المسلمة: بینما تناولت في المبحث الثاني
الدراسة الفقھیة والرؤیة التجدیدیة، ثم كانت : دیة المواطن غیر المسلم : الثالث فقد تناولت فیھ

 .  خاتمة البحث وذكرت فیھا أھم النتائج والتوصیات 

  . دیة ،  امرأة ،  مواطن، دراسة فقھیة ،  تجدید :الكلمات المفتاحیة 
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 Abstract: 

 The human soul has a great sanctity in Islam, regardless of its color, 
gender or religion, so Islam has prohibited killing it, and has threatened 
anyone who does so with severe punishment. Among the rulings that 
result in killing the soul: blood money (diyya), and for its importance, the 
jurists singled out a great chapter in their books detailing its rulings. In 
this research, I will deal with two of the blood money questions,  which  
some counted as thorny and troublesome issues, while others used both 
of them to attack Islam. These two issues are: the blood money(diyya) of 
a Muslim woman, the blood money of a Muslim woman, and  the blood 
money of a non-Muslim citizen. In the first topic: I defined the blood 
money, and declared its legitimacy, its reason, as well as its origins, while 
in the second topic: I dealt with the blood money(diyya) of a Muslim 
woman as a jurisprudential study and an innovative vision. In the third 
topic: I tackled the blood money(diyya) of a non-Muslim citizen as a 
jurisprudential study and an innovative vision. Then the conclusion of this 
research in which I mentioned the most important results and 

recommendations.  

Key words: Blood money (diyya)  , woman , the soul , 

a jurisprudential study , the jurists.  
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  املقدمة

الحمد هللا الذي أتم لنا الِدین وأكملھ ، وصلى اهللا على سید البشریة سیدنا محمد 
  . وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیما كثیرا 

  وبعـــــــــــــــــد،

ة  حرم� – بدون وصف آخ�ر م�ن دی�ن أو ج�نس أو غیرھم�ا            –فإن للنفس البشریة    
عظیمة ومكانة سامیة في الدین اإلسالمي ، فالحفاظ علیھا مقصد من المقاصد ال�شرعیة ،      
یحرم االعتداء علیھا بإزھاقھا أو مجرد اإلیذاء ، ال فرق في ذلك بین نفس ونفس ، فیحرم 

 ذك�را  –االعتداء علیھا بكل صوره ما دام بغیر حق، ف�ال تمیی�ز ب�سبب ج�نس ھ�ذه ال�نفس                  
 ؛ ألن - م��سلمة كان��ت أو غیرھ��ا  - تمیی��ز ب��سبب دیان��ة ھ��ذه ال��نفس    وال–كان��ت أو أنث��ى 

: " النصوص من الكتاب والسنة عامة في تحریم االعتداء عل�ى عم�وم ال�نفس ق�ال تع�الى                
 ، وق�ال  النب�ي   )١("َوَلا َتْقُتُلوا النَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّھ ِإلَّا ِباْلَحقِّ َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِھ َلَعلَُّك�ْم َتْعِقُل�ونَ   

اِإلْش��َراُك ِباللَّ��ِھ، َوَقْت��ُل ال��نَّْفِس، َوُعُق��وُق   : َأْكَب��ُر الَكَب��اِئرِ : " الع��دنان ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  
   .)٢("الَواِلَدْیِن، َوَقْوُل الزُّوِر

الدی��ة ، وم��سائل : وم�ن األحك��ام الت��ي تترت�ب عل��ى االعت��داء عل��ى ال�نفس الب��شریة   
 س�أتعرض لم�سألتین ع�دھما ال�بعض م�ن الم�سائل ال�شائكة ،              الدیة كثیرة، وفي ھذا البح�ث     

مقدار دیة الم�رأة  : بینما ذھب البعض اآلخر إلى الطعن في اإلسالم بمثلھما، وھما مسألتا            
المسلمة ، ودیة المواطن غیر المسلم ، وفي الحقیقة ھاتان المسألتان كانتا محل خالف بین 

س�ا لك�ل م�سألة دراس�ة فقھی�ة معقب�ا ف�ي نھای�ة         الفقھاء؛ لذا أردت أن أس�ھم بھ�ذا البح�ث دار      
الدراس��ة برؤی��ة تجدیدی��ة أراھ��ا تتناس��ب م��ع ع��صري ووقت��ي م��ستندا فیھ��ا إل��ى عم��وم            
النصوص واعتبار المقاصد ومتغیرات العرف والواقع ، وال أرى ضیرا ف�ي ذل�ك ؛ فھ�ذه            

المختل�ف فی�ھ   المسائل من المسائل الخالفیة التي أرى أننا یسعنا فیھ�ا الخ�الف ، وال ینك�ر              
  .  بل ینكر المجمع علیھ 

  : منھج البحث

منھج��ي ف��ي ھ��ذا البح��ث ھ��و الم��نھج التحلیل��ي المق��ارن، الق��ائم عل��ى االس��تقراء والتحلی��ل      
  . والمقارنة

  : وألجل تحقیق ھذا المنھج اتبعت الخطوات التالیة

                                                           

 ) . ١٥١( سورة األنعام من اآلیة )(١
: كتاب  أخرجھ عن أنس بن مالك رضى اهللا عنھ اإلمام البخاري في صحیحھ ، :حدیث متفق علیھ  )(٢

 مسلم في صحیحھ ، ، واإلمام)٦٨٧١: (، برقم ) ٣/ ٩(، }َوَمْن َأْحَیاَھا{: قول اهللا تعالى: الدَِّیات ، باب
 ) .   ٨٨: (، برقم  ) ٩٢/ ١(بیان الكبائر وأكبرھا، : اإلیمان، باب:كتاب 
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 الت�ي ت�م      اتبعت ف�ي ھ�ذا البح�ث األس�لوب العلم�ي المتمث�ل ف�ي تبوی�ب الم�ادة العلمی�ة                     :أوال
جمعھا وتحلیلھا، ووضع عنوان لكل مسألة مراعیا أن یكون موجزا ق�در اإلمك�ان، معب�را       

  . عن مضمونھا

  : أقوم ببیان الحكم أو التأصیل الفقھي للمسألة محل البحث على النحو التالي: ثانیا

أقوم بتحریر مح�ل الن�زاع إذا ك�ان بع�ض الم�سألة مح�ل اتف�اق، وال�بعض اآلخ�ر                      -١
  .  محل خالف

ثم أذكر األقوال في المسألة وأبین من قال بھا من أھل العلم، ف�إذا كان�ت الم�سألة                  -٢
من��صوصا علیھ��ا ف��ي كت��ب الفقھ��اء رجع��ت إل��ى الم��ذاھب الفقھی��ة، وإذا كان��ت         

 .   المسألة غیر منصوص علیھا سلكت بھا مسلك التخریج على قواعد المذاھب

ول، وذك��ر المناق��شة إن ث��م أع��رض األدل��ة ب��اذال الجھ��د ف��ي استق��صاء أدل��ة ك��ل ق�� -٣
وجدت، وما یجاب بھ عنھا، وإذا كانت المناقشة أو الج�واب م�ن عن�دي ص�درت           

 . أقول أو قلت: الكالم بما یفید ذلك كقولي

 في نھایة المسألة أذكر رؤیة تجدیدیة أراھا تتناسب مع عصري مستندا فیھا إلى  -٤
 . اقشا ومحلال عموم النصوص واعتبار المقاصد ومتغیرات العرف والواقع، ومن

 اعتمدت على أمھات المصادر والمراجع األصلیة ف�ي الجم�ع والتحری�ر م�ا أمك�ن،               :رابعا
وإذا كان النقل من المصدر بنفس اللفظ ذكرتھ في الھامش بدون أي لفظ یسبقھ، وإذا ك�ان          

  ).ینظر: (النقل بالمعنى أو بتصرف ذكرت المصدر مسبوقا بكلمة

رآنی��ة الت��ي ورد ذكرھ��ا ف��ي الرس��الة ب��الخط العثم��اني م��ع  قم��ت بكتاب��ة اآلی��ات الق:خام��سا
  .   عزوھا إلى سورھا، مبینا اسم السورة ورقم اآلیة

 قم�ت بتخ�ریج األحادی�ث النبوی�ة واآلث�ار ال�واردة ف�ي الرس�الة م�ن كت�ب الح��دیث           :سادس�ا 
المعتمدة، مبینا درجة الحدیث من حیث الصحة والضعف إذا لم یكن في الصحیحین، فإذا              

  .في الصحیحین أو أحدھما أكتفي حینئذ بتخریجھ منھماكان 

  :      ھذا وقد اقتضت طبیعة الموضوع تقسیمھ إلى ثالثة مباحث

  .تعریف الدیة ، ومشروعیتھا ، وموجبھا ، وأصولھا : المبحث األول

  .الدراسة الفقھیة والرؤیة التجدیدیة : دیة المسلمة: المبحث الثاني

  .الدراسة الفقھیة والرؤیة التجدیدیة : طن غیر المسلم دیة الموا: المبحث الثالث
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  املبحث األول

  تعريف الدية ، ومشروعيتها ، وموجبها ، وأصوهلا 

قبل بیان مقدار دیة المسلمة والمواطن غیر المسلم ال بد من الوقوف على حقیقة 
الحدیث الدیة عن طریق التعریف بھا وبیان مشروعیتھا وموجبھا وأصولھا ؛ لذا سیكون 

  : في ھذا المبحث من خالل مطلبین

  . تعریف الدیة ومشروعیتھا :المطلب األول

  . موجب الدیة وأصولھا :المطلب الثاني

  اطب اول

 روو دف ار   

في ھذا المطلب سیكون الحدیث عن تعریف الدیة ، وبیان أدلة مشروعیتھا من خالل 
  : فرعین 

  . ة  تعریف الدی:الفرع األول

  .  مشروعیة الدیة :الفرع الثاني

  .تعریف الدیة : الفرع األول 

للدیة تعریفات عدة عند أھل اللغة والفقھاء وفي ھذا الفرع سأذكر أبرزھا على النحو 
  :التالي 

  .  تعریف الدیة في اللغة : أوال

 المال الذي ھو إذا أعطى ولیھ: مصدر من َوَدى القاتل القتیل َیِدیِھ ِدَیًة: الدیة في اللغة 
  .)١(بدل النفس

                                                           

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر،  أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي، المكتبة : ینظر) (١
ي ترتیب المعرب ، المغرب ف) َوَدى: (، مادة)٦٥٤/ ٢( بیروت ، بدون تاریخ ، بدون طبعة ، –العلمیة 

محمود فاخوري و عبدالحمید : ، ألبي الفتح ناصر الدین بن عبد السید بن علي بن المطرز ، تحقیق 
 ) . دي(، مادة ) ٣٤٧/ ٢(م، ١٩٧٩ حلب،–األولى ، مكتبة أسامة بن زید : مختار، الطبعة
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  . تعریف الدیة في االصطالح الفقھي : ثانیا 

  : لفقھاء الدیة بتعریفات متعددة منھا ما یليعرف ا

  .)١( اسم للمال الذي ھو َبَدٌل للنَّفس:الدیة عند الحنفیة ھي 

ًعا  مال یجب بقتل آدمي حر عن دمھ أو بجرحھ مقدًرا شر:وأما المالكیة فعرفوھا بأنھا 
   .)٢(ال باجتھاد

  .)٣( المال الَواِجب ِبِجَناَیٍة على اْلُحرِّ في نفس أو فیما ُدوَنھا:و الشافعیة عرفوھا بأنھا 

   )٤( المال الُمَؤدَّى إلى َمْجِنيٍّ علیھ أو ولیِّھ أو وارثھ بسبب جنایة:والحنابلة قالوا ھي 

دیة على أنھا بدل للنفس، وأما  نجد أن تعریف الحنفیة قصر الوبالنظر في ھذه التعریفات
، وأما تعریفات المذاھب األخرى فالدیة تطلق )٥(بدل ما دون النفس فیسمى عندھم باألرش

تطلق ویراد : األول :  فالدیة لھا إطالقانوعلى ھذاعندھم على بدل النفس وما دونھا ، 
ن النفس في حالة بھا ما یدفع بدال عن النفس في حالة القتل وكذلك ما یدفع بدال عن ما دو

تطلق ویراد بھا ما یدفع بدال عن النفس في حالة القتل فقط، وقد حكى : الجروح، والثاني
: " صاحب النجم الوھاج اإلجماع على إطالقھا على ما یدفع بدال عن النفس فقال

: ؛ لذا كان المراد من الدیة في بحثي ھذا ھو)٦("واإلجماع منعقد على تعلق الدیة بالقتل
  . لقتل التي ھي بدل عن النفس النعقاد اإلجماع على ذلك دیة ا

  .مشروعیة الدیة : الفرع الثاني

  :الدیة مشروعة وواجبة، واألصل في ھذا الوجوب الكتاب ، والسنة، واإلجماع

                                                           

ِحْصني الحصكفي لعالء الدین محمد بن علي بن محمد ال  الدر المختار شرح تنویر األبصار ، )(١
 ). ٥٧٣/ ٦(م، ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢بیروت،-الثانیة، دار الفكر: ، الطبعة) ھـ١٠٨٨: ت(الحنفي 

 ٨٠٣: ت( المختصر الفقھي ، ألبي عبد اهللا محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، )(٢
مد الخبتور لألعمال األولى، مؤسسة خلف أح: حافظ عبد الرحمن محمد خیر، الطبعة. د: ، تحقیق) ھـ

 ). ٨٢/ ١٠( م ، ٢٠١٤ - ھـ ١٤٣٥الخیریة ، 
 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج ، لشمس الدین محمد بن أحمد الخطیب الشربیني )(٣

 ) . ٢٩٥/ ٥(م ، ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥األولى، دار الكتب العلمیة، : ، الطبعة)ھـ٩٧٧: ت(الشافعي 
إلقناع ، لمنصور بن یونس بن صالح الدین ابن حسن بن إدریس البھوتي  كشاف القناع عن متن ا)(٤

،  مطالب أولي النھى في شرح )٥/ ٦(دار الكتب العلمیة، بدون تاریخ، : ، طبعة)ھـ١٠٥١: ت(الحنبلي 
الثانیة، المكتب : ، الطبعة)ھـ١٢٤٣: ت(غایة المنتھى، لمصطفى بن سعد بن عبده السیوطي الحنبلي 

 ) . ٧٥/ ٦(م ، ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥اإلسالمي ، 
 ). ٥٧٣/ ٦( الدر المختار شرح تنویر األبصار )(٥
 النجم الوھاج في شرح المنھاج، ألبي البقاء كمال الدین محمد بن موسى بن عیسى بن علي )(٦

) ٤٥٥/ ٨(م، ٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٥، )جدة(األولى، دار المنھاج : ، الطبعة)ھـ٨٠٨: ت(الدَِّمیري الشافعي 
  . 
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َل ُمْؤِمًنا َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن َیْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإلَّا َخَطًأ َوَمْن َقَت: "  فقول اهللا تعالى :أما الكتاب
َخَطًأ َفَتْحِریُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِدَیٌة ُمَسلََّمٌة ِإَلى َأْھِلِھ ِإلَّا َأْن َیصَّدَُّقوا َفِإْن َكاَن ِمْن َقْوٍم َعُدوٍّ َلُكْم 

ٌق َفِدَیٌة ُمَسلََّمٌة ِإَلى َأْھِلِھ َوُھَو ُمْؤِمٌن َفَتْحِریُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِإْن َكاَن ِمْن َقْوٍم َبْیَنُكْم َوَبْیَنُھْم ِمیَثا
َوَتْحِریُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َفَمْن َلْم َیِجْد َفِصَیاُم َشْھَرْیِن ُمَتَتاِبَعْیِن َتْوَبًة ِمَن اللَِّھ َوَكاَن اللَُّھ َعِلیًما 

   .   )١("َحِكیًما

 فیھا إیجاب الدیة  في اآلیة دلیل واضح على إیجاب الّدیة مطلقا، وكما أن:وجھ الداللة 
   .     )٢(بقتل المؤمن والذمي والمستأمن ومن بیننا وبینھ ھدنة

  :  فأحادیث عدة منھا : وأما السنة 

 .)٣(»وإن ِفي الَنْفِس الدیة ِماَئٌة ِمْن اْلِإِبِل« :  أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال  -١
ْبِھ اْلَعْمِد، َقِتیُل السَّْوِط َقِتیُل اْلَخَطِأ ِش":  أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال  -٢

  . )٤("َواْلَعَصا، ِماَئٌة ِمْن اْلِإِبِل، َأْرَبُعوَن ِمْنَھا ِفي ُبُطوِنَھا َأْوَلاُدَھا

                                                           

 ) . ٩٢(ورة النساء اآلیة  س)(١
: تحقیق: الجامع ألحكام القرآن أبي عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي ، طبعة :  ینظر)(٢

 م، ١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤ القاھرة،–الثانیة، دار الكتب المصریة : أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، الطبعة
ي الحسین یحیى بن أبي الخیر سالم العمراني ، البیان في مذھب اإلمام الشافعي لإلمام أب)٣١٥/ ٥(
م ٢٠٠٧/ ھـ ١٤٢٨ جدة ، –الثانیة ، دار المنھاج : قاسم محمد النوري ، الطبعة : ، تحقیق ) ٥٥٨:ت(

، الكافي في فقھ اإلمام أحمد، ألبي محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة )٤٤٧/ ١١(، 
األولى، دار : ، الطبعة)ھـ٦٢٠: المتوفى(لشھیر بابن قدامة المقدسي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، ا

 ) . ٣/ ٤( م ، ١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤الكتب العلمیة، 
ابن حبان في صحیحھ :  ھذا جزء من حدیث كتاب عمرو بن حزم رواه بھذا اللفظ :حدیث صحیح  )(٣

) ٦٥٥٩: (، برقم )٥٠١/ ١٤(من ، ذكر ِكْتَبة المصطفى صلى اهللا علیھ وسّلم كتابھ إلى أھل الی: ، باب
ھذا حدیث صحیح ، : ، وقال)١٤٤٧: (، برقم )٥٥٢/ ١(، والحاكم في مستدركھ على الصحیحین، 

فیھ سلیمان بن داود الحرسي وثقھ : ( ، وقال الھیثمي )٤٨٥٣: (، برقم ) ٥٧/ ٨(والنسائي في سننھ 
مجمع : ینظر) وبقیة رجالھ ثقات: قلت . إن الحدیث صحیح : أحمد وتكلم فیھ ابن معین، وقال أحمد 

: " وذكر أبو عبد اهللا المروزي في السنة ، والبیھقي في سننھ الصغرى روایة بلفظ). ٢١٣/ ٣(الزوائد 
السنة، ألبي عبد اهللا محمد بن نصر : ، ینظر" المؤمنة " بزیادة لفظ " َوِفي النَّْفِس اْلُمْؤِمَنِة ِماَئٌة ِمَن اْلِإِبِل 

األولى، مؤسسة الكتب الثقافیة : سالم أحمد السلفي، الطبعة: ، تحقیق)ھـ٢٩٤: ت( الَمْرَوِزي بن الحجاج
/ ٣(دیة أھل الذِّمَّة، : ، السنن الصغیر للبیھقي ، باب) ٢٣٦: (، برقم ٦٦ھـ ، ص١٤٠٨ بیروت، –

  ) .٣٠٧٠: (، برقم )٢٤٦
روایة ھي روایة عبد اهللا بن  ورد ھذا الحدیث عن عدد من الصحابة ، وأقوى :حدیث صحیح  )(٤

، والنسائي في سننھ ) ٦٥٣٣: (، برقم )٨٨/ ١١(عمرو رضي اهللا عنھ أخرجھا اإلمام أحمد في مسنده 
، وابن ماجھ في سننھ ، )٦٩٦٧: (، برقم )٣٥١/ ٦(القسامة ، َكْم ِدَیُة ِشْبِھ اْلَعْمِد؟، : الكبرى، كتاب

، وابن حبان في صحیحھ ، )٢٦٢٧: (، برقم )٦٤٧/ ٣(ظة، دیة شبھ العمد المغل: الدیات ، باب: أبواب
، وجاء في البدر المنیر )٦٠١١: (، برقم )٣٦٤/ ١٣(ذكر وصف الدیة في قتل اْلَخَطِإ الَِّذي ُیْشِبُھ اْلَعْمَد، 

 في البدر المنیر في تخریج األحادیث واألثار الواقعة: ینظر) َطریَقة عبد اهللا بن َعْمرو ِھَي الصَِّحیَحة: (
: ت(الشرح الكبیر، البن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري 
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  . )١( ھذه األحادیث واضحة الداللة على وجوب الدیة في الجملة:وجھ الداللة 

  . )٢( فقد أجمع أھل العلم على وجوب الدیة في الجملة:وأما اإلجماع 

ب اطا  

 ووأ دب او  

للدیة موجب وھو القتل ، ولھا أصول تقدر بھا ، وفي ھذا المطلب بیان لذلك من خالل 
  : فرعین 

  . القتل الموجب للدیة :الفرع األول

  .  أصول الدیة ومقدارھا :الفرع الثاني

  .القتل الموجب للدیة : الفرع األول

القتل الخطأ : لحنفیة والشافعیة والحنابلة ثالثة أنواع القتل عند جمھور أھل العلم ا
والقتل العمد والقتل شبھ العمد ، ویتفق معھم اإلمام مالك في تسمیة أنواع القتل الثالث 

، وفي )٣(السابقة إال أنھ یقصر شبھ العمد على صورة واحدة من صور قتل األب البنھ
ألنواع من القتل، ومتي یكون تغلیظ غیر ذلك ھناك اختالفات بسیطة في تعریفات ھذه ا

                                                                                                                                                          

االولى، دار : مصطفى أبو الغیط ، وعبد اهللا بن سلیمان،  ویاسر بن كمال، الطبعة: ، تحقیق)ھـ٨٠٤
 ) . ٣٥٩/ ٨(م، ٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥السعودیة، - الریاض-الھجرة للنشر والتوزیع 

محمد بن علي الشوكاني : ل األوطار من أحادیث سید األخیار شرح منتقى األخبار، لإلمام نی:  ینظر)(١
 -ھـ ١٤١٣األولى، دار الحدیث، مصر،: عصام الدین الصبابطي، الطبعة: ، تحقیق) ھـ١٢٥٥: ت(

، التھذیب في فقھ اإلمام الشافعي، لإلمام أبي محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن )٣٠/ ٧(م، ١٩٩٣
األولى، دار الكتب : علي معوض، الطبعة & عادل عبد الموجود: ، تحقیق)ھـ٥١٦: ت(فراء البغويال

 )  . ٣٦٧/ ٨(، المغني البن قدامة )١٣٣/ ٧(م، ١٩٩٧/ھـ١٤١٨ بیروت،–العلمیة 
: ت( بدایة المجتھد ونھایة المقتصد لإلمام أبي الولید محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي )(٢

/ ١١(، البیان للعمراني )١٩٢/ ٤(م ، ٢٠٠٤/ ھـ ١٤٢٥دار الحدیث، القاھرة، : طبعة ، )ھـ ٥٩٥
: ت(، المغني في فقھ اإلمام احمد بن حنبل لإلمام أبي محمد عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي)٤٤٩
 )  . ٣٦٧/ ٨(م ،١٩٦٨ -ھـ ١٣٨٨مكتبة القاھرة، : ، طبعة) ھـ٦٢٠

 الّرجل ابنھ فیذبحھ ، أو یجّللھ بالّسیف ، أو یضرب علیھ بالعصا أو أن یضجع:  وھذه الصورة ھي )(٣
، االستذكار، ألبي عمر یوسف بن )١٩٢/ ٤( بدایة المجتھد ونھایة المقتصد :ینظر. غیرھا حّتى یقتلھ 

سالم محمد عطا، : ، تحقیق)ھـ٤٦٣: ت (عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 
  ). ٤٤/ ٨(م ،٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢١ بیروت، –األولى، دار الكتب العلمیة : ض ، الطبعةمحمد علي معو
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 ، وإنما اقتصر ھنا على ذكر )١(الدیة ومتى تخفف ولیس الموطن ھنا موطن تفصیل
  : ضابط لكل نوع من أنواع القتل ومدى وجوب الدیھ فیھ ،  وذلك على النحو التالي

ا ، فإذ)٢(ھو أن یكون عامدا في الفعل، عامدا في القصد:  وضابطھ:القتل العمد: أوال
: توافر العمد في الفعل والعمد في القصد كان الواجب على  القاتل القصاص؛ لقولھ تعالى 

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْیُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلى اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َواْلُأْنَثى " 
َأِخیِھ َشْيٌء َفاتَِّباٌع ِباْلَمْعُروِف َوَأَداٌء ِإَلْیِھ ِبِإْحَساٍن َذِلَك َتْخِفیٌف ِمْن ِباْلُأْنَثى َفَمْن ُعِفَي َلُھ ِمْن 

َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَیاٌة َیا ُأوِلي * َربُِّكْم َوَرْحَمٌة َفَمِن اْعَتَدى َبْعَد َذِلَك َفَلُھ َعَذاٌب َأِلیٌم 
  . )٤( قد أجمع العلماء على ذلك، و)٣("اْلَأْلَباِب َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن

  : وأما وجوب الدیة في ھذا النوع من القتل فتجب في حالتین 

 - إذا بطل القصاص بسبب من األسباب كأن كان القاتل غیر مكلف :الحالة األولى 
  . ) ٥ ( أو كانت ھناك شبھة ، فحینئذ تجب الدیة بال خالف بین العلماء–مجنونا أو صبیا 

 إذا عفا ولي القتیل عن القصاص إلى الدیة ، فإن الدیة تكون واجبة من :الحالة الثانیة 
حیث الجملة ھنا، وإن اختلف الفقھاء في اشتراط رضى القاتل بذلك، وھذا الخالف سببھ 
اختالفھم في الواجب في القتل العمد ؛ حیث ذھب الحنفیة والمالكیة في المشھور، 

 إلى أن الواجب في القتل العمد ھو القصاص فقط :والشافعیة في قول والحنابلة في روایة 
والدیة بدل عنھ، وبالتالي لو عفا ولي القتیل عن القصاص إلى الدیة فال تجب إال إذا 

إلى أن : رضى القاتل، بینما ذھب المالكیة في قول والشافعیة في قول والحنابلة في روایة 
یر ، وبالتالي تجب الدیة إذا عفا القصاص والدیة على التخی: الواجب في القتل العمد ھو 

  .  ) ٦(ولي القتیل عن القصاص إلى الدیة وال یتوقف ذلك على رضا القاتل

                                                           

، بدایة ) ، وما بعدھا٥٧٣/ ٦( الدر المختار شرح تنویر األبصار :لمزید من التفصیل ینظر  )(١
 وما ٢٦٠/ ٨(، المغني البن قدامة ،)٤٤٩/ ١١(، البیان للعمراني )١٩٢/ ٤(المجتھد ونھایة المقتصد 

 )  .    ھابعد
 ) .٤٤٩/ ١١(البیان للعمراني ) (٢
 ) . ١٧٩، ١٧٨( سورة البقرة اآلیتان )(٣
 ) . ٢٦٨/ ٨( المغني البن قدامة )(٤
اإلقناع في مسائل اإلجماع، ألبي الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحمیري :  ینظر )(٥

األولى، الفاروق الحدیثة : دي ، الطبعةحسن فوزي الصعی: ، تحقیق)ھـ٦٢٨: ت(الفاسي، ابن القطان 
: ت(شمس الدین السرخسي / ، المبسوط لإلمام)٢٨٢/ ٢( م ، ٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٤للطباعة والنشر،

، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ) ٥٩/ ٢٦( بیروت ، بدون تاریخ، –دار المعرفة : ، طبعة ) ھـ٤٨٣
 ) .    ٢٨٤/ ٨(، المغني البن قدامة )١٩٢/ ٤(

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لإلمام عالء الدین : لمزید من التفصیل حول ھذه المسألة ینظر )(٦
 –الثانیة ، دار الكتب العلمیة : ، الطبعة )  ھـ٥٨٧: ت (أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي 

ي على مختصر ، شرح الخرش)١٨٤/ ٤(، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ) ٢٤١/ ٧(م،١٩٨٦بیروت ، 
 بیروت ، –دار الفكر: ، طبعة) ھـ١١٠١:ت(خلیل لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن عبداهللا الخرشي المالكي 
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واتفق الفقھاء على ، )١(أن یكون مخطئا في الفعل والقصد:  وضابطھ :القتل الخطأ: ثانیا
، )٣(ةالدی: ، واتفقوا كذلك على أن الواجب فیھ ھو)٢(أن القتل الخطأ ال یجب فیھ القصاص

واألصل في وجوب الدَِّیة في القتل الخطأ سواء كان المقتول مسلما أو غیر مسلم لھ عھد 
َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن َیْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإلَّا َخَطًأ َوَمْن َقَتَل ُمْؤِمًنا َخَطًأ : " أو ذمة قول اهللا تعالى

 ِإَلى َأْھِلِھ ِإلَّا َأْن َیصَّدَُّقوا َفِإْن َكاَن ِمْن َقْوٍم َعُدوٍّ َلُكْم َوُھَو َفَتْحِریُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِدَیٌة ُمَسلََّمٌة
ُمْؤِمٌن َفَتْحِریُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِإْن َكاَن ِمْن َقْوٍم َبْیَنُكْم َوَبْیَنُھْم ِمیَثاٌق َفِدَیٌة ُمَسلََّمٌة ِإَلى َأْھِلِھ 

   .   )٤("َوَتْحِریُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة 

، وُیسّمى عمد )٥(أن یكون عامدا في الفعل مخطئا في القصد:  وضابطھ :شبھ العمد: ثالثا
: ، والواجب في ھذا النوع من القتل ھو)٦(الخطأ، وخطأ العمد؛ الجتماع العمد والخطأ فیھ

َئٌة ِمْن اْلِإِبِل، َأْرَبُعوَن ِمْنَھا َقِتیُل اْلَخَطِأ ِشْبِھ اْلَعْمِد، َقِتیُل السَّْوِط َواْلَعَصا، ِما"الدیة ؛ لقولھ 
   . )٧("ِفي ُبُطوِنَھا َأْوَلاُدَھا

  .أصول الدیة ومقدارھا : الفرع الثاني

في الحقیقة الناظر في كتب الفقھ یجد أن الفقھاء اختلفوا اختالفا واسعا في أصول 
ا الفرع الدیة، وكذلك اختلفوا في مقدار بعض ھذه األصول ؛ لذا سیكون حدیثي في ھذ

مختصرا مركزا بعیدا عن الحشو واإلطناب ، وأختمھ ببیان ما علیھ العمل في عصرنا ، 
  : وبیان ذلك سیكون على النحو التالي

  : أصول الدیة : أوال

 ، )٨(بعد أن أجمع العلماء على أن اإلبل أصل في الدیة، وأن دیة الرجل مائة من اإلبل
  : ، وكان خالفھم على أربعة أقوالاختلفوا في كون غیر اإلبل أصال للدیة 

 أن اإلبل ھي األصل األوحد للدیة وبقیة ما یدفع یقیم بقیمة اإلبل بالغة ما :القول األول
   .)١(بلغت، وإلى ھذا ذھب الشافعیة في الجدید ، والحنابلة في روایة 

                                                                                                                                                          

، الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي لإلمام علي بن محمد بن حبیب )٥/ ٨(بدون تاریخ ، 
األولى ، : دل أحمد ، الطبعة الشیخ عا-الشیخ علي محمد معوض: الماوردي البصري الشافعي ، تحقیق

 ) . ٣٦١/ ٨(، المغني البن قدامة ) ٩٥/ ١٢( ، ١٩٩٩-  ھـ ١٤١٩ لبنان، -دار الكتب العلمیة بیروت 
 ) . ٢٧٢/ ٨(، المغني البن قدامة ) ٤٤٩/ ١١(البیان للعمراني ) (١
 ). ٢٨٠/ ٢(، اإلقناع في مسائل اإلجماع )١٩٢/ ٤(  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد )(٢
 ) .٢٧٢/ ٨(، المغني البن قدامة )٢٨٠/ ٢( اإلقناع في مسائل اإلجماع )(٣
 ) . ٢٧٢/ ٨(المغني البن قدامة : ، ھذا ینظر) ٩٢( سورة النساء اآلیة )(٤
 ) . ٤٤٩/ ١١(البیان للعمراني ) (٥
 ) . ٢٧١/ ٨(المغني البن قدامة ) (٦
 . ن ھذا المبحث  سبق تخریجھ في الفرع الثاني من المطلب األول م)(٧
 ) . ٣٦٧/ ٨(، المغني البن قدامة )٢٢٦/ ١٢(، الحاوي الكبیر )٧٥/ ٢٦(المبسوط للسرخسي ) (٨
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أبو اإلبل والذھب والفضة ، وإلى ھذا ذھب :  أن أصول الدیة ثالثة وھي :القول الثاني
حنفیة ، والمالكیة ، وقول قدیم عند الشافعیة إذا انعدمت اإلبل أو بیعت بأكثر من ثمن 

  .)٢(مثلھا

اإلبل ، والذھب ، والفضة ، والغنم والبقر، :  أن أصول الدیة خمسة وھي :القول الثالث
  .) ٣(وإلى ھذا ذھب الحنابلة في قول

الذھب ، والفضة ، والغنم، والبقر، اإلبل ، و:  أن أصول الدیة ستة وھي :القول الرابع
  .) ٤(والُحلل، وإلى ھذا ذھب أبو یوسف ومحمد من الحنفیة

 تعدد الروایات عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم وكذلك عن :وسبب ھذا الخالف إجماال
الصحابة ، فكل ما ُذكر من أصول لھ حدیث عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم أو أثر عن 

الخالف راجع أیضا إلى فھم الفقھاء لھذه الروایات وتفسیرھا ھل صحابي ، كما أن ھذا 
  .  ) ٥(كلھا أصول للدیة بذاتھا أم أن غیر اإلبل تم تقیمھ باإلبل؟

  : مقدار ھذه األصول ، وما علیھ العمل : ثانیا

، كما أنھ ال خالف بین  )٦(أجمع العلماء على أن دیة الرجل من اإلبل مقدارھا مائة 
  : ئلین بأن للدیة أصوال غیر اإلبل فیما یأتي الفقھاء القا

 .)٧(ألف دینار:  أن مقدار الدیة بالذھب ھو -١
 . ِماَئَتا َبَقَرٍة :   وأن مقدار الدیة بالبقر ھو  -٢
  .َأْلَفا َشاٍة :  وأن مقدار الدیة بالغنم ھو -٣

                                                                                                                                                          

، روضة الطالبین وعمدة المفتین، لإلمام أبي یحي زكریا بن شرف )٢٢٦/ ١٢(الحاوي الكبیر ) (١
) ٢٦١/ ٩(م ، ١٩٩١/ ـھ١٤١٢ بیروت، -الثالثة ، المكتب اإلسالمي : ، الطبعة ) ھـ٦٧٦: ت(النووي 

 ) . ٣٦٧/ ٨(، المغني البن قدامة 
، البنایة شرح الھدایة، لإلمام أبي محمد محمود بن أحمد بن موسى )٧٥/ ٢٦(المبسوط للسرخسي ) (٢

األولى، دار الكتب : ، الطبعة) ھـ٨٥٥: المتوفى(بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى 
، روضة )٢٢٦/ ١٢(، الحاوي الكبیر ) ١٦٦/ ١٣( م، ٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠ن،  بیروت، لبنا- العلمیة 

 ) .١٩٤/ ٤(، بدایة المجتھد )٢٦١/ ٩(الطالبین 
 ) .٣٦٧/ ٨( المغني البن قدامة )(٣
 ) .٢٥٣/ ٧( بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع )(٤
، البنایة )ا بعدھا ، وم٧٥/ ٢٦(المبسوط للسرخسي : لمزید من التفصیل حول أدلة كل قول ینظر) (٥

/ ١٢(، الحاوي الكبیر ) ، وما بعدھا١٩٤/ ٤(، بدایة المجتھد ) ، وما بعدھا١٦٦/ ١٣(شرح الھدایة، 
 ) .، وما بعدھا٣٦٧/ ٨(، المغني البن قدامة )، وما بعدھا٢٢٦

 ) .٣٦٧/ ٨(، المغني البن قدامة )٢٢٦/ ١٢(، الحاوي الكبیر )٧٥/ ٢٦(المبسوط للسرخسي ) (٦
المكاییل والموازین الشرعیة ، لألستاذ : ینظر.  جم ذھب٤,٢٥= الدینار بالتقدیر المعاصر و) (٧

م ، ٢٠٠١/ ھـ١٤٢١ القاھرة، -الثانیة، القدس لإلعالن والنشر: علي جمعة محمد، الطبعة/ الدكتور
 .  كجم ٤,٢٥٠= جم ٤٢٥٠= ٤,٢٥ × ١٠٠٠=  ، وبالتالي قیمة الدیة بالذھب ١٩ص
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  .)١(ِماَئَتا ُحلٍَّة: وان مقدار الدیة باْلُحَلِل ھو -٤

  :  ، وكان خالفھم على قولین الدیة بالفضةولكن اختلفوا في مقدار 

اْثَنا َعَشَر َأْلَف ِدْرَھٍم، وإلى ھذا ذھب الشافعیة :  أن مقدار الدیة بالفضة ھو :القول األول
  .)٢(في القدیم ، والمالكیة ، والحنابلة

یة ، َعَشَرَة آَلاِف ِدْرَھٍم، وإلى ھذا ذھب الحنف:  أن مقدار الدیة بالفضة ھو :القول الثاني
  .)٣(والشافعیة في قول ُمَخّرج

َوُعمدة أصحاب القول األول َتْقِویُم ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب اْلِماَئَة ِمَن اْلِإِبِل َعَلى أھل اْلَوِرِق 
وعمدة الحنفّیة ما روي أیضا عن ُعمر أنھ قّوم الدِّیَنار بعشرة . ِباْثَنْي َعَشَر َأْلَف درھم

  .)٤( اْلِمْثَقال بھا في الّزكاةدراھم، وإجماعھم على تقویم

 نجد أن ھناك فوارق شاسعة بینھا، فقد ارتفع سعر الذھب على وبالنظر في ھذه المقادیر
المستوى العالمي وانخفض سعر الفضة ، وعّز وجود اإلبل في بعض البلدان وارتفعت 

اف أسعارھا، وبسبب ذلك نجد أن دار اإلفتاء المصریة أخذت بقیمة أقل صنف من أصن
الدیة؛ ألن األصل براءة الذمة مما زاد على ذلك، وذلك متحقق في الفضة؛ فتكون الدیة 

 ٣٥ جراًما تقریًبا، فیكون جملة الدیة ٢.٩٧٥اثنا عشر ألف درھم، والدرھم عند الجمھور 
 جرام من الفضة، تقوَّم ھذه الكمیة بسعر السوق طبًقا لیوم ثبوت الحق ٧٠٠كیلوجراًما و

  .)٥(ًءرضاًء أو قضا

                                                           

 ) .٣٦٨/ ٨( قدامة المغني البن) (١
 ) .٣٦٧/ ٨(، المغني البن قدامة  )٢٢٦/ ١٢(، الحاوي الكبیر ) ١٩٤/ ٤(بدایة المجتھد ) (٢
 ) .٢٦١/ ٩(، روضة الطالبین ) ١٦٦/ ١٣(البنایة شرح الھدایة، ) (٣
 )١٩٤/ ٤(بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ) (٤
  : دار اإلفتاء المصریةم على موقع٢٠٠٥/ ٥/ ١١: بتاریخ ) ٤٢٧٨(فتوى رقم ) (٥

١٤٢٨٣=ID&fatwa=sec?aspx.ViewFatwa/ar/org.alifta-dar.www://https 
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  املبحث الثاني

  الدراسة الفقهية والرؤية التجديدية : دية املسلمة

في ھذا المبحث بمشیئة اهللا تعالى سأبین في مطلب آراء الفقھاء في مقدار دیة المسلمة 
ذاكرا أدلتھم والمناقشات الواردة علیھا ، وأختم بمطلب ثان أذكر فیھ رؤیة تجدیدیة في 

  :  في ھذا المبحث أن یكون من خالل مطلبینالمسألة؛ لذا اقتضى الحدیث

  .  الدراسة الفقھیة لدیة المسلمة :المطلب األول 

  .  الرؤیة التجدیدیة لدیة المسلمة :المطلب الثاني 

  اطب اول

 ا د ا دراا   

كر قبل البدء في حكایة أقوال الفقھاء وأدلتھم ، ال بد من تحریر محل النزاع ، ثم أذ
  : اختالف الفقھاء في المسألة وأدلتھم ومناقشتھا وذلك على النحو التالي 

  : تحریر محل النزاع 

، واختلفوا في مقدار دیة المرأة المسلمة )١(أجمع العلماء على أن دیة الرجل مائة من اإلبل
  : ، وكان خالفھم على قولین 

 الحنفیة، والمالكیة ،  دیة المرأة نصف دیة الرجل ، وإلى ھذا ذھب:القول األول
  .)٢(والشافعیة ، والحنابلة

 دیة المرأة كدیة الرجل ، وإلى ذھب األصم وابن علیة، واختاره من :القول الثاني
  .)١(محمد الغزالي/ المعاصرین الشیخ

                                                           

 ) .  ٣٦٧/ ٨(، المغني البن قدامة )١٩٢/ ٤( بدایة المجتھد ونھایة المقتصد )(١
، العنایة شرح الھدایة ، لمحمد بن محمد )٢٥٤/ ٧(صنائع في ترتیب الشرائع بدائع ال:  ینظر)(٢

، بدایة المجتھد ونھایة )٢٧٧/ ١٠(دار الفكر، بدون تاریخ ، : ، طبعة ) ه ٧٨٦: المتوفى (البابرتي 
، الثمر الداني في تقریب المعاني شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني، لصالح بن )١٩٦/ ٤(المقتصد 

:  بیروت، بدون تاریخ ،ص–المكتبة الثقافیة : ، طبعة)ھـ١٣٣٥: المتوفى (لسمیع اآلبي األزھري عبد ا
، المغني البن قدامة )٤٩٤/ ١١(،  البیان في مذھب اإلمام الشافعي )٢٨٩/ ١٢(، الحاوي الكبیر ٥٧٦

: ت(لحنبلي ، المبدع في شرح المقنع ألبي إسحاق إبراھیم بن محمد بن عبد اهللا بن مفلح ا)٤٠٢/ ٨(
 ) . ٢٨٩/ ٧( م ، ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨ لبنان،–األولى، دار الكتب العلمیة، بیروت : ، الطبعة)  ھـ٨٨٤
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  األدلة والمناقشات

  : أدلة أصحاب القول األول

بالسنة واألثر واإلجماع استدل أصحاب القول األول على أن دیة المرأة نصف دیة الرجل 
  : والقیاس والمعقول

ِدَیُة اْلَمْرَأِة َعَلى النِّْصِف ِمْن ِدَیِة : "  استدلوا بقولھ صلى اهللا علیھ وسلم :السنة : أوال 
   .)٢("الرَُّجِل 

  .)٣( الحدیث واضح الداللة على أن مقدار دیة المرأة ھو نصف دیة الرجل:وجھ الداللة

  : وا بعدة آثار مرویة عن الصحابة رضوان اهللا علیھم منھا استدل :األثر: ثانیا 

َعْقُل اْلَمْرَأِة َعَلى : "  ما روي عن َعِلّي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ أنھ قال -١
 .)٤("النِّْصِف ِمْن َعْقِل الرَُّجِل ِفي النَّْفِس، َوِفیَما ُدوَنَھا

َجاِل َوالنَِّساِء َتْسَتِوي ِفي َأنَّ ِجَراَحاِت الرِّ: "  ما روي عن عمر رضي اهللا عنھ -٢
  .)٥("السِّنِّ َواْلُموِضَحِة، َوَما َفْوَق َذِلَك َفِدَیُة اْلَمْرَأِة َعَلى النِّْصِف ِمْن ِدَیِة الرَُّجِل 

ِفي ِدَیِة اْلَمْرَأِة ِفي اْلَخَطِأ َعَلى النِّْصِف ِمْن «: ما روي أن ابن مسعود كان یقول  -٣
  .)٦(»ا السِّنَّ َواْلُموِضَحَة َفُھَما ِفیِھ َسَواٌءِدَیِة الرَِّجاِل ِإلَّ

  :  كان استدالل أصحاب ھذا القول بھذه اآلثار من وجھین :وجھ الداللة من ھذه اآلثار

                                                                                                                                                          

، البیان في مذھب اإلمام )٢٨٩/ ١٢(، الحاوي الكبیر )١٧٠/ ١٣(البنایة شرح الھدایة :  ینظر)(١
و عبد اهللا محمد بن عمر بن  ، لإلمام الرازي أب-التفسیر الكبیر-، مفاتیح الغیب )٤٩٥/ ١١(الشافعي 

 بیروت، –الثالثة، دار إحیاء التراث العربي : ، الطبعة)ھـ٦٠٦: المتوفى(الحسن بن الحسین التیمي 
، السنة )٢٨٩/ ٧(، المبدع في شرح المقنع )٤٠٢/ ٨(، المغني البن قدامة )  ١٧٩/ ١٠( ھـ ، ١٤٢٠

، ٢٥ دار الشروق ، صـ–السادسة : لي ، الطبعة محمد الغزا/ النبویة بین أھل الفقھ وأھل الحدیث للشیخ
٢٦.  
 أخرجھ عن معاذ بن جبل اإلمام البیھقي في سننھ الكبرى وضعفھ بُعَباَدَة ْبِن ُنَسيٍّ ، :حدیث ضعیف )(٢

إْسَناُدُه َلا : َقاَل اْلَبْیَھِقيُّ: (، وقال الشوكاني )١٦٣٠٥: (، برقم )١٦٦/ ٨(ما جاء في دیة المرأة، : باب
 ) . ٨٢/ ٧(نیل األوطار .) ُبُت ِمْثُلُھَیْث

 ) . ٢٧٧/ ١٠(العنایة شرح الھدایة :  ینظر)(٣
، )١٦٧/ ٨(ما جاء في ِجَراِح اْلَمْرَأِة، :  أخرجھ اإلمام البیھقي في سننھ الكبرى ، باب:أثر ضعیف )(٤

 ) . ٤٨٦/ ٨( المنیر البدر) َھَذا ُمْنَقطع: (ُمْنَقِطٌع، وقال ابن الملقن : ، وقال )١٦٣٠٩: (برقم 
/ ٥(في ِجَراَحاِت الرجال والنِّساء، :  أخرجھ اإلمام ابن أبي شیبة في مصنفھ ، باب :أثر ضعیف )(٥

/ ٨(ما جاء في ِجَراِح اْلَمْرَأِة،  : ، واإلمام البیھقي في سننھ الكبرى ،باب) ٢٧٤٩٦: (، برقم)٤١١
/ ٨(البدر المنیر ) َھَذا ُمْنَقطع: (، وقال ابن الملقن "وفي ھذا اْنِقَطاٌع: "، وقال)١٦٣١٤: (، برقم )١٦٩
٤٨٦ . ( 

: ، برقم)٤١١/ ٥(في ِجَراَحاِت الرجال والنِّساء، :  أخرجھ اإلمام ابن أبي شیبة في مصنفھ، باب )(٦
)٢٧٤٩٧ . ( 
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 أن ھذه اآلثار موقوفة على الصحابة ، ومثل ھذا الموقوف یأخذ حكم :الوجھ األول 
  .)١(المرفوع ؛ ألنھ ال مدخل للرأي فیھ

 أن ھؤالء الصحابة قضوا وحكموا بأن دیة المرأة على النصف من دیة :ي الوجھ الثان
  .)٢(الرجل، ولم ینقل أنھ أنكر علیھم أحد فیكون إجماعا

 بأن ھذه اآلثار لم تثبت ولم تصح فأسانیدھا منقطعة ضعیفة؛ :ونوقش ھذا االستدالل
   .  )٣(وبالتالي ال یجوز االستدالل بھا

دعوى اإلجماع على أن دیة المرأة نصف دیة الرجل غیر واحد  فقد نقل :اإلجماع : ثالثا
  . )٤(من العلماء ، وعدوا مخالفة ذلك من الشذوذ

  :  وكان استداللھم بھ من وجھین :القیاس : رابعا

  . )٥( القیاس على میراث المرأة فإنھا على النصف من الرجل ، فكذلك دیتھا:الوجھ األول

  . )٦( المرأة فإنھا على النصف من الرجل ، فكذلك دیتھا القیاس على شھادة:الوجھ الثاني

 ومقتضاه أن حال المرأة أنقص من حال الرجل لقول اهللا تعالى :المعقول: خامسا
، ومنفعتھا أقل ؛ ألنھا ال تتمكن من التزوج ما دامت زوجت )٧(}َوِللرَِّجاِل َعَلْیِھنَّ َدَرَجٌة{

  .)٨ (صف الرجللرجل، فإذا كان ھذا حالھا فدیتھا تكون ن

  : أدلة أصحاب القول الثاني 

  : استدلوا على ما ذھبوا إلیھ من أن دیة المرأة كدیة الرجل بالكتاب والسنة والقیاس 

                                                           

 ) .٢٧٧/ ١٠(العنایة شرح الھدایة :  ینظر)(١
، البیان في )٢٨٩/ ١٢(الحاوي الكبیر : ، ینظر)٢٥٤/ ٧(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع :  ینظر)(٢

 ) . ٤٠٢/ ٨(، المغني البن قدامة )٤٩٥/ ١١(مذھب اإلمام الشافعي 
، البنایة شرح ) ٤٨٦/ ٨(، البدر المنیر البن الملقن )١٦٩، ٨/١٦٧(سنن الكبرى للبیھقي :  ینظر)(٣

 ) . ١٧٠/ ١٣(الھدایة 
الدكتور عبد اهللا بن عبد العزیز الجبرین ، : قناع ، تحقیقابن المنذر في اإل:  من ھؤالء العلماء)(٤

، وابن رشد ) ٣٢٥/ ٥(، والقرطبي في تفسیره ) ٣٥٨/ ١( ھـ، ١٤٠٨األولى، بدون ناشر،  : الطبعة
 ). ٤٠٢/ ٨(، وابن قدامة في المغني )١٩٦/ ٤(في بدایة المجتھد ونھایة المقتصد 

، بدائع الصنائع في ترتیب )٣٢٥/ ٥(، تفسیر القرطبي )١٧٩/ ١٠(التفسیر الكبیر للرازي :  ینظر)(٥
 ) .٢٥٤/ ٧(الشرائع 

، بدائع الصنائع في ترتیب )٣٢٥/ ٥(، تفسیر القرطبي )١٧٩/ ١٠(التفسیر الكبیر للرازي :  ینظر)(٦
 ) .٢٥٤/ ٧(الشرائع 

 ) .٢٢٨: ( سورة البقرة من اآلیة )(٧
 ) . ٢٧٧/ ١٠( شرح الھدایة ، العنایة)١٧١/ ١٣( البنایة شرح الھدایة )(٨
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َوَمْن َقَتَل ُمْؤِمنًا َخَطًأ َفَتْحِریُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِدَیٌة : "  استدلوا بقولھ تعالى :الكتاب : أوال
  .)١(" ُمَسلََّمٌة ِإلى َأْھِلِھ

 عموم ھذه اآلیة یدخل فیھ حكم الرجل والمرأة باإلجماع ، فوجب أن یكون :وجھ الداللة
  . )٢(الُحكم فیھا ثابتا بالسَّویَّة

وإن ِفي الَنْفِس الدیة « : استدلوا بحدیث أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال : السنة : ثانیا
  .)٣(»ِماَئٌة ِمْن اْلِإِبِل

  .)٤(یث عام یشمل كل نفس ، فیدخل في ھذا العموم المرأة  الحد:وجھ الداللة 

ِدَیُة اْلَمْرَأِة َعَلى النِّْصِف ِمْن ِدَیِة «: بأن في كتاب َعْمِرو ْبِن َحْزٍم: ونوقش ھذا االستدالل
، وھي َأَخصُّ مما ذكروه، وھما في كتاب واحد، فیكون ما ذكرنا ُمَفسًِّرا لما » الرَُّجِل

  . )٥(لھذكروه ُمَخصَّصا 

  : وكان استداللھم بھ من وجھین : القیاس: ثالثا

 القیاس على القصاص ، فكما یتساوى الرجل والمرأة في القصاص فكذلك :الوجھ األول
  .)٦(یجب تساویھما في الدیة

 بأن ھذا قیاس باطل ؛ ألنھ قیاس مع الفارق ، والفارق ھو أن الدیة :ونوقش ھذا القیاس 
أة تساِوي الرجل في الحدود َفَساوتھ في القصاِص، وال ُتساِویھ مال والقصاص حد، والمر

في المیراث وتكون على النصف منھ فلم ُتساوه في الدیة، وكانت على النصف منھا وفیھ 
  . )٧(اْنِفَصال

على غرة الجنین فكما تستوي غرة جنین الذكر واألنثى ، فكذلك القیاس  :الوجھ الثاني 
  .  )٨( ؛ ألن الغرة أحد الدیتینتتساوى دیة الرجل والمرأة

بأن حال الجنین فیھ اْشِتَباه في الحیاة والموت َوالذُُّكوِریَِّة َواْلُأُنوِثیَّة : ونوقش ھذا القیاس 
فأوجب ذلك َحْسَم االختالف بإیجاب اْلُغرَِّة مع اختالف أحوالھ فلم یُجز أن ُیَقاس علیھ ما 

  .  )١(زال عنھ االشتباه وحسم فیھ التََّناُزُع

                                                           

 ) .٩٢: ( سورة النساء من اآلیة )(١
 ) .١٧٩/ ١٠( التفسیر الكبیر للرازي )(٢
 .  سبق تخریجھ في الفرع الثاني من المطلب األول من المبحث األول )(٣
 ) .٢٨٩/ ٧(، المبدع في شرح المقنع )٤٠٢/ ٨(المغني البن قدامة :  ینظر)(٤
 ) .٢٨٩/ ٧(، المبدع في شرح المقنع )٤٠٢/ ٨( المغني البن قدامة )(٥
 ) .٢٨٩/ ١٢(الحاوي الكبیر :  ینظر)(٦
 ) .٢٩٠، ١٢/٢٨٩( الحاوي الكبیر )(٧
 ) .٢٨٩/ ١٢(الحاوي الكبیر :  ینظر)(٨
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 ) . ٢٩٠/ ١٢( الحاوي الكبیر )(١
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ب اطا  

ا د ددا رؤا  

الناظر في أدلة القائلین بأن دیة المرأة نصف دیة الرجل یجد أنھا ال  في الحقیقة
تخلو من المناقشة ، وبالعكس لو نظرنا إلى أدلة القائلین بالتسویة بین الرجل والمرأة في 

الرد علیھ؛ لذا سأقسم ھذا المطلب إلى الدیة لوجدناھا قویة ومناقشة الخصم لھا یسھل 
  : فرعین 

  . مناقشة أدلة القائلین بعدم التسویة بین الرجل والمرأة في الدیة:الفرع األول 

 بیان وجاھة أدلة القائلین بالتسویة بین الرجل والمرأة في الدیة، وضعف :الفرع الثاني
  .  المناقشات الواردة علیھا

  .لقائلین بعدم التسویة بین الرجل والمرأة في الدیةمناقشة أدلة ا: الفرع األول 

من یقرأ أدلة القائلین بعدم التسویة بین الرجل والمرأة في الدیة قراءة فقھیة متأنیة یجد 
  :  كثیرا من المناقشات التي یمكن أن تتوجھ إلیھا منھا ما یلي

 علیھ وسلم ،  الحدیث الذي استدلوا بھ ضعیف ال یصح رفعھ إلى النبي صلى اهللا:أوال
  . وبالتالي ال یصح االستدالل بھ 

 اآلثار التي استدلوا بھا أیضا ضعیفة ال تخلو من االنقطاع المؤدي إلى الحكم علیھا :ثانیا 
  .بالضعف ، وبالتالي ال یصح االستدالل بھا 

 دعوى اإلجماع التي ذكرھا أصحاب ھذا الرأي تنتقض بمخالفة األصم وابن علیة ، :ثالثا
سلمنا صحتھا فإنھ إجماع سكوتي حدث في عصر الصحابة وفي حجیتھ كالم ولو 

معروف بین األصولیین وكثیر منھم قال بأنھ لیس بحجة، فال یصح االحتجاج بھ في 
  . )١(مسألتنا

 وھو – قیاسھم الدیة على الشھادة قیاس فیھ نظر؛ لعدم وضوح الجامع بین المقیس :رابعا
 ، ولو سلمنا جدال صحة ھذا القیاس فإنھ یمكن أن -الشھادة  وھو – والمقیس علیھ –الدیة 

 فإن شھادتھم ال تقبل أصال - كالمجنون والصبي مثال–ینتقض بمن ال تصح منھ الشھادة 
  .  ومع ذلك دیتھم تكون كاملة 

                                                           

 في أقوال إجمال اإلصابة:  ینظر تفصیل الخالف حول حجیة اإلجماع السكوتي بین الصحابة في )(١
، )ھـ٧٦١: ت(الصحابة ، ألبي سعید صالح الدین خلیل بن كیكلدي بن عبد اهللا الدمشقي العالئي 

ھـ ١٤٠٧ الكویت، –األولى، جمعیة إحیاء التراث اإلسالمي : محمد سلیمان األشقر ، الطبعة. د: تحقیق
 .  وما بعدھا ٢٠، ص
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 وأنھا في المیراث نصف الرجل یسھل الرد علیھ كما أن قیاسھم الدیة على میراث المرأة
ھذا اإلطالق المذكور في المقیس علیھ فإن ھناك حاالت تتساوى فیھا المرأة بأننا ال نسلم ب

مع الرجل في المیراث كاألخت ألم مع األخ ألم ، وھناك حاالت ترث المرأة فیھا وال 
یرث الرجل معھا كحالة األخت الشقیقة إذا صارت عصبة مع البنت فإنھا تحجب األخ 

لى المیراث ألن حاالتھ مختلفة ، وإال قلنا مثال لو ألب ، فإذا ثبت ھذا فال یجوز القیاس ع
 -  دیة كاملة –كانت القتیلة بنتا فدیتھا نصف أخیھا كمیراثھا ، ولو كانت أختا ألم فدیتھا 

حد فبطل االستدالل بھذا مثل دیة أخیھا كمیراثھا ، وھذا مما ال یستقیم ولم یقل بھ أ
   .القیاس

أة أنقص حاال من الرجل وأقل نفعا فالرجل ھو  بأن المرویمكنني أن أجیب عن دعواھم
ھذا : من ینفق ویتكفل بھا وأن خسارتھ ضخمة؛ لذا كانت دیتھا نصف دیة الرجل بقولي

الكالم ال دلیل علیھ ولیس بعلة مطردة یمكن أن یعلل بھا الحكم بل ھي أقرب ما تكون 
لكالم یستقیم مع عصر لحكمة استنتجھا الفقھاء من وحي بیئتھم وزمانھم ، فإن كان ھذا ا

الفقھاء رحمھم اهللا تعالى وزمانھم؛ ألن المرأة كانت حبیسة البیوت ینفق علیھا أبوھا فإذا 
تزوجت ینفق علیھا زوجھا وھكذا لھا عائل في كل مرحلة عمریة، فكانت ال تعمل ولیس 

قل نفعا لھا دخل مالي، فإنھ ال یستقیم مع عصرنا فالمرأة العاملة والمعیلة ألسرتھا ال ت
ومكانة عن الرجال ، وخسارة مثل ھذه المرأة خسارة فادحة ال تقل عن خسارة الرجل، 

 - الذي كان یتناسب مع عصر القائلین بھ –وبالتالي ال یمكن أن نستدل بھذا المعقول 
  .     على منع المرأة من حقھا في دیة كاملة 

 الرجل والمرأة في الدیة، وضعف بیان وجاھة أدلة القائلین بالتسویة بین: الفرع الثاني
  .المناقشات الواردة علیھا

 یجدھا – رغم أنھا أدلة ذكرھا الخصم لھم –الناظر في أدلة القائلین بالتساوي 
  : أدلة لھا وجاھتھا وقوتھا الواضحة في االستدالل، وبیان ذلك كالتالي

َمْن َقَتَل ُمْؤِمنًا َخَطًأ َو:  "  استدلوا بعموم النصوص من الكتاب والسنة كقولھ تعالى:أوال
ِفي الَنْفِس «: ، وقولھ صلى اهللا علیھ وسلم " َفَتْحِریُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِدَیٌة ُمَسلََّمٌة ِإلى َأْھِلِھ

، فاآلیة والحدیث فیھما عموم یشمل الرجل والمرأة ، وهللا در » اْلُمْؤِمَنِة ِماَئٌة ِمْن اْلِإِبِل
الدیة في القرآن واحدة للرجل والمرأة، : "مھ اهللا حین قال الشیخ محمد الغزالي رح

والزعم بأن دم المرأة أرخص وحقھا أھون زعم كاذب مخالف لظاھر الكتاب ، إن الرجل 
ُیقتل في المرأة كما تقتل المرأة في الرجل ، فدمھما سواء ، فما الذي یجعل دیة دون دیة 

  . )١(! "؟

لى تساوي المرأة والرجل في القصاص وتساویھما في  كذلك استداللھم بالقیاس ع:ثانیا
  .الغرة إذا كان جنینا فھو قیاس قوي 

                                                           

  .٢٦، ٢٥محمد الغزالي ، صـ/  السنة النبویة بین أھل الفقھ وأھل الحدیث للشیخ)(١
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 بعدم التسویة في الدیة وھو أن القصاص َحّد والدیة مال والفرق الذي ذكره القائلون
تلحق بالمیراث فرق ضعیف ؛ ألن القصاص والدیة بینھما وجھ شبھ قوي وھو أن كال 

 ھذا الفرق فإلحاق ولو سلمنا صحة االعتداء على النفس، منھما عقوبة وجزاء لجریمة
  . الدیة بالمیراث فیھا نظر سبق أن بینتھ في مناقشتي ألدلة القائلین بعدم التسویة 

 بأن الغرة تساوت ألن حالة الجنین فیھا اشتباه وكذلك تفریق الخصم بین الدیة والغرة 
ذلك التساوي حسما لالختالف وھذا ال بین الحیاة والموت وبین الذكورة واألنوثة أوجب 

یوجد في الدیة ، ھذا تفریق ضعیف ؛ ألن الغرة نوع من الدیة ، كما أنھ في عصرنا مع 
التطور العلمي والتكنولوجي یمكن إزالة ھذا االشتباه بمعرفة حال الجنین ونوعھ عن 

قول بأن غرة طریق الفحص باألشعة وغیر ذلك من الوسائل الحدیثة ، فھل لنا حینئذ أن ن
  .    الجنین لو كان أنثى نصف غرة الجنین الذكر ؟  

وفي نھایة ھذا المطلب یتضح لي أن القول القائل بالتسویة بین الرجل والمرأة في 
 وھو الذي یتناسب مع عصرنا وبیئتنا – وإن َقّل القائلون بھ –الدیة لھ وجاھتھ وقوتھ 

 خسارة فقدان الرجل؛ لذا فھو الراجح في التي أصبحت فیھا خسارة فقدان المرأة تعادل
  . نظري من حیث الدلیل والواقع ، واهللا تعالى أعلم بالصواب 
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  املبحث الثالث

  راسة الفقهية والرؤية التجديدية الد: دية املواطن غري املسلم 

مصطلح المواطنة في عصرنا یشمل كل مواطن المسلم وغیر المسلم ، والمراد   
م ھنا ھو ما كان یطلق علیھ قدیما مصطلح أھل الذمة ، وللمواطن بالمواطن غیر المسل

 أحكام متعددة ألھمیتھا أفرد العلماء لھا مؤلفات، ومن ضمن ھذه – الذمي –غیر المسلم 
األحكام مقدار الدیة المقررة في حالة قتلھ ، وھذا ما سأقوم ببیانھ في ھذ المبحث ، 

  : وسینتظم الحدیث فیھ من خالل مطلبین 

  .  الدراسة الفقھیة لدیة المواطن غیر المسلم:لمطلب األول ا

  . الرؤیة التجدیدیة لدیة المواطن غیر المسلم:المطلب الثاني 

  اطب اول 

 درام ار ا واطنا د ا  

 من المسائل التي – الذمي –في الحقیقة مقدار الدیة في حالة قتل المواطن غیر المسلم 
  .یھا الفقھاء ، وقبل ذكر الخالف واألدلة ، ال بد من تحریر محل النزاعاختلف ف

  : تحریر محل النزاع 

 ، كما أنھ ال خالف بین )١(أجمع المسلمون على تحریم قتل النفس البشریة بغیر حق
، ولكن اختلفوا في مقدار )٢(- الذمي –الفقھاء في أن الدیة تجب بقتل المواطن غیر المسلم 

  :، وكان خالفھم على ثالثة أقوالھذه الدیة 

  . )٣( كدیة المسلم ، وإلى ھذا ذھب الحنفیة- الذمي– دیة المواطن غیر المسلم :القول األول

 نصف دیة المسلم ، وإلى ھذا ذھب - الذمي– دیة المواطن غیر المسلم :القول الثاني
   .  )٤(المالكیة، والحنابلة في ظاھر المذھب

                                                           

 ) . ٢٥٩/ ٨(المغني البن قدامة ) (١
 ) . ٤٤٧/ ١١(البیان للعمراني : ینظر) (٢
 ) . ٢٧٨/ ١٠(، العنایة شرح الھدایة )٢٥٤/ ٧(بدائع الصنائع : ینظر) (٣
واني ، ،الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زید القیر)١٩٦/ ٤(بدایة المجتھد ونھایة المقتصد : ینظر) (٤

 ) . ٢٩٠/ ٧(، المبدع في شرح المقنع )٣٩٨/ ٨(، المغني البن قدامة٥٧٧ص 
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 ثلث دیة المسلم ، وإلى ھذا ذھب - الذمي–واطن غیر المسلم  دیة الم:القول الثالث 
  .)١(الشافعیة، وروایة عند الحنابلة

  :األدلة والمناقشات 

  :أدلة القول األول 

 كدیة المسلم - الذمي–استدل أصحاب ھذا القول على أن دیة المواطن غیر المسلم 
  : بالكتاب والسنة واألثر والقیاس والمعقول 

َوِإْن َكاَن ِمْن َقْوٍم َبْیَنُكْم َوَبْیَنُھْم ِمیَثاٌق : " استدلوا بقول الحق سبحانھ وتعالى :الكتاب : أوال
   .)٢("َفِدَیٌة ُمَسلََّمٌة ِإَلى َأْھِلِھ

 أن اهللا تعالى أطلق القول بالّدیة في جمیع َأْنواع اْلَقْتل من غیر َفصل َفَدلَّ :وجھ الداللة 
َقْدٍر واحد ، وھذا اإلطالق یفید أن دیة غیر المسلم ھي الدیة َأن الواجب في اْلُكلِّ على 
  .)٣(المعھودة وھي دیة المسلم

  : ونوقش ھذا االستدالل بوجھین 

دیة المسلم ، ِلَم ال یجوز أن یكون المراد :  ال نسلم أن المعھود ھھنا ھو :الوجھ األول 
  . )٤(مة والمعاھدینالدِّیة الُمتعارفة بین المْسلمین ألھل الّذ: ِبالدِّیَة 

 أن ھذا اإلطالق ال َیْمَنع من اختالف مقادیرھا، كما لم َیْمَنع من اختالف :الوجھ الثاني
  . )٥(دیة الرجل والمرأة ، ألّن الدَِّیة اْسم لما ُیَؤدَّى من قلیل وكثیر

 بأن الدیة في الشرع قد علمنا أنھا قدر مقدر في :وأجیب عن ھذا الوجھ من المناقشة
  . )٦(ر ونصفھ في األنثى ودون ذلك ال نعلمھ دیة فمثبتھ یحتاج إلى الدلیلالذك

                                                           

،  تحفة المحتاج )٣٠٨/ ١٢(، الحاوي الكبیر )٤٩٢/ ١١(البیان في مذھب اإلمام الشافعي : ینظر) (١
على عدة نسخ : في شرح المنھاج، لإلمام أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي، روجعت وصححت

 -  ھـ ١٣٥٧المكتبة التجاریة الكبرى بمصر لصاحبھا مصطفى محمد، : جنة من العلماء، طبعة بمعرفة ل
، المغني البن قدامة )٣٠٠/ ٥(، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج )٤٥٦/ ٨( م، ١٩٨٣

 ) . ٢٩٠/ ٧(، المبدع في شرح المقنع )٣٩٩/ ٨(
 ) .  ٩٢: (سورة النساء من اآلیة) (٢
 ) . ٨٠/ ٧(، نیل األوطار )٢٥٥/ ٧(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع : رینظ) (٣
 ) . ٨٠/ ٧( نیل األوطار ) (٤
 ) . ٣١٠/ ١٢(الحاوي الكبیر ) (٥
: ، تحقیق) ھـ٤٢٨: ت(التجرید ألبي الحسین أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان القدوري ) (٦

: د علي جمعة محمد ، الطبعة. أ&  محمد أحمد سراج د. مركز الدراسات الفقھیة واالقتصادیة ، أ
 ) .٥٧٢٨/ ١١( م، ٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٧ القاھرة، –الثانیة، دار السالم 
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   .)١()دیة اْلَكاِفِر ِنْصُف ِدَیِة اْلُمْسِلِم: ( أن ھذا اإلطالق مقید بحدیث :الوجھ الثالث 

  :  استدلوا بھا من عدة أحادیث منھا ما یلي:السنة : ثانیا

للَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوَدى الَعاِمِریَّْیِن ِبِدَیِة اْلُمْسِلِمیَن، َوَكاَن  َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى ا- :الحدیث األول
   .)٢(َلُھَما َعْھٌد ِمْن َرُسوِل اِهللا َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم

 أوجب في دیة المعاھدین العامریین دیة - صلى اهللا علیھ وسلم - أن النبي :وجھ الداللة 
  . )٣(حرین مسلمین

  : وقش ھذا االستدالل من ثالثة أوجھ ون

  . )٤( أن ھذا الحدیث ال یصح ألن في اسناده من ال یحتج بھ :الوجھ األول

 ِبَتَحمُِّل الدَِّیِة عنھ جاز - َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلَّم - أنھ َلمَّا َتَبرََّع َرُسوُل اهللا :الوجھ الثاني 
   . )٥(ھماأن یَتَبرَّع بالزیادة َتَألًُّفا لقوم

دفع الدیة من الواجب لتطییب األنفس، :  بأنھ ال یجوز أن یقال:وأجیب عن ھذه المناقشة 
  . )٦(ألن الدیة اسم للواجب وإن ما تبرع بھ ال یسمى دیة

   .)١( َیُجوز أن یكونا أسلما بعد اْلُجُروح وقبل َمْوتھما َفَكُمَل باإلسالم ِدَیُتُھَما:الوجھ الثالث
                                                           

، برقم ) ٢٨٨/ ١١( أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده :ھذا والحدیث المذكور، )٨٠/ ٧(نیل األوطار  (١)
ما جاء في : صلى اهللا علیھ وسلَّم، باب، والترمذي في سننھ ، أبواب الدِّیات عن رسول اهللا )٦٦٩٢: (

َحِدیٌث َحَسٌن، وابن ماجھ في سننھ ، أبواب الدِّیات ، : ، وقال )١٤١٣: (، برقم )٢٥/ ٤(دیة الكفار، 
، )٤٥/ ٨(َكْم ِدَیُة اْلَكاِفِر؟ ، : والنسائي في سننھ ، باب ،)٢٦٤٤: (، برقم ) ٦٦١/ ٣(دیة الكافر، : باب
أما روایة ابن :  عن ابن عمرو وابن عمر رضي اهللا عنھما لحدیث مرويوھذا ا) . ٤٨٠٦: (برقم

عمرو ففي طریقھا حفیده عمرو بن شعیب، وعمرو ھذا اختلف علماء الجرح والتعدیل فیھ ما بین موثق 
، ) ١٨٧/ ١٠(، إكمال تھذیب الكمال ) ١٦٥/ ٥(سیر أعالم النبالء : وما بین مضعف لحدیثھ ، ینظر

فیھ جماعة : ( مر فقد رواھا الطبراني في معجمھ األوسط ، وقال الھیثمي عن إسنادھا وأما روایة ابن ع
 ).٤٦٨/ ٦(مجمع الزوائد للھیثمي : ، ینظر)لم أعرفھم

أبواب الدِّیات عن :  رواه عن ابن عباس رضى اهللا عنھ الترمذي في سننھ ، كتاب : حدیث ضعیف(٢)
، وقال )١٤٠٤:(برقم ) ٧٢/ ٣(ا جاء فیمن َیْقُتل نفسا ُمَعاِھَدًة ، م: رسول اهللا صلى اهللا علیھ َوَسلَّم ، باب

، ) ھذا حدیث غریب، ال نعرفھ إّال من ھذا الوجھ، وأبو سعد الَبقَّال اسمھ سعید بن اْلَمْرُزَباِن: (بعده
َسِعیُد ْبُن : ه، وقال بعد) ١٦٣٤٩: (، برقم )١٧٧/ ٨(ِدَیِة َأْھِل الذِّمَِّة، : والبیھقي في سننھ الكبرى، باب

الدرایة : ینظر) َوِفیھ َأُبو سعید اْلَبقَّال َوُھَو َضِعیف: (، وقال اإلمام ابن حجر)اْلَمْرُزَباِن اْلَبقَّاُل ال ُیْحَتجُّ بھ 
 ) . ٢٧٥/ ٢(في تخریج أحادیث الھدایة 

  ) . ٨٠/ ٧(، نیل األوطار )٥٧٣٢/ ١١(التجرید للقدوري ) (٣
) ٨٠/ ٧(نیل األوطار .  َسِعیٍد اْلَبقَّاَل،  واسمھ َسِعیُد ْبُن اْلَمْرُزَباِن ، َوَلا ُیْحَتجُّ ِبَحِدیِثِھ ففي إْسَناده َأَبا )(٤

.  
 ) . ٣١١/ ١٢(الحاوي الكبیر ) (٥
 ) . ٥٧٢٩/ ١١(التجرید للقدوري ) (٦
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 َوَدى ِذمِّیا ِدَیَة - َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم -َأنَّ النَِّبيَّ « َعْن اْبِن ُعَمَر  :الحدیث الثاني
  )٢(»ُمْسِلٍم

في الحدیث داللة واضحة على أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم جعل دیة : وجھ الداللة 
  .)٣(الذمي مثل دیة المسلم

  :  ونوقش ھذا االستدالل من وجھین 

  .)٤( أن ھذا الحدیث في إْسَناِده َأُبو ُكْرٍز َوُھَو َمْتُروُك الحدیث:ول الوجھ األ

 أنھ لو صح ھذا الحدیث فإنھ یحمل َعَلى َأنَّ دیة الذمي  مثل دیة الُمسلم في :الوجھ الثاني
التَّغلیظ والتَّْخفیف والحلول والّتأجیل َحتَّى ال یكون ُنْقَصان قدرھا ُموِجًبا ِلِإسقاط حلولھا 

  . )٥(تغلیظھاو

 ِمْثُل - َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم - أن ِدَیة اْلَیُھوِديِّ َوالنَّْصَراِنيِّ ِفي َزَمِن النَِّبيِّ :الحدیث الثالث
ِل ِدَیِة اْلُمْسِلِم، َوِفي َزَمِن َأِبي َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن، َفَلمَّا َكاَن ُمَعاِوَیُة َأْعَطى َأْھَل اْلَمْقُتو

ُثمَّ َقَضى ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزیِز ِبالنِّْصِف َوَأْلَغى : َقاَل. النِّْصَف َوَأْلَقى النِّْصَف ِفي َبْیِت اْلَماِل
  .)٦(َما َكاَن َجَعَل ُمَعاِوَیُة

 في الحدیث دلیل على أن دیة الذمي في عھد النبي صلى اهللا علیھ وسلم :وجھ الداللة 
  . )٧(نت كدیة المسلموالخلفاء الراشدین كا

 بأن ھذا الحدیث مرسل ، أرسلھ الزُّْھِريِّ َوَمَراِسیُلُھ َقِبیَحة؛ ألنھ :ونوقش ھذا االستدالل
  . )٨(َحاِفظ كبیر ال ُیْرِسُل إال ِلِعلٍَّة

: (  وكان استداللھم منھ بما ُرِوَي أن عبد اهللا بن مسعود، رضي اهللا عنھ قال:األثر: ثالثا
  .)١() أو ِذّمة فدیتھ ِدَیُة المسلممن كان لھ َعْھٌد

                                                                                                                                                          

 ).٣١١/ ١٢(الحاوي الكبیر ) (١
: ، برقم )١٤٧/ ٤(م الدارقطني في سننھ  رواه عن ابن عمر رضي اهللا عنھ اإلما: حدیث ضعیف (٢)

َوَلْم َیْرِوِه َعْن َناِفٍع ، َأُبو ُكْرٍز َھَذا َمْتُروُك اْلَحِدیِث : (، وفي إسناده َأُبو ُكْرٍز قال عنھ الدراقطني) ٣٢٤٣(
 ) . ١٦٣٥٢(، برقم )١٧٨/ ٨(ِدَیِة َأْھِل الذِّمَِّة ، : ، ورواه البیھقي في سننھ الكبرى، باب) َغْیُرُه

 ) .٨٠/ ٧(، نیل األوطار )٢٧٨/ ١٠(العنایة شرح الھدایة : ینظر) (٣
 ). ٨٠/ ٧(نیل األوطار ) (٤
 ). ٣١٠/ ١٢(الحاوي الكبیر ) (٥

، )١٦٣٥٤(، برقم )١٧٨/ ٨(ِدَیِة َأْھِل الذِّمَِّة، :  رواه البیھقي في سننھ الكبرى ، باب:حدیث ضعیف(٦) 
وجاء في كتاب بیان الوھم  ،) ِبَكْوِنِھ ُمْرَسًلا، َوِبَأنَّ الزُّْھِريَّ َقِبیُح اْلُمْرَسِل َردَُّه الشَّاِفِعيُّ: ( وقال بعده

قد أْسند َھَذا برَكة بن ُمَحمَّد ، من َحِدیث أبي ) : (٣٢٩/ ٢(واإلیھام في كتاب األحكام البن القطان 
 ) .  َوذكر قصَّة ُمَعاِوَیة مختصرة ، وبركة َمْتُروك ،- َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلَّم -ُھَرْیَرة ، َعن النَِّبي 

 ) . ٨٠/ ٧(، نیل األوطار )١٩٧/ ٤(بدایة المجتھد ونھایة المقتصد : ینظر )(٧
 ) . ٨٠/ ٧( نیل األوطار )(٨
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األثر فیھ أن قول سیدنا عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنھ في دیة :  أقول:وجھ الداللة
  . الذمي أنھا كدیة المسلم 

 بأنھ قد ُروي عنھ ِخَلاُف ھذا القول، فنحمل قولھ في إیجاب الّدیة :ونوقش ھذا االستدالل
  . )٢(كاملة على سبیل الّتغلیظ

 ومقتضاه أن ُوُجوب َكَماِل الدَِّیة َیْعَتِمُد كمال حال القتیل فیما َیْرِجع إلى :المعقول: امساخ
الذُُّكورة والُحرِّیَّة والعصمة وقد ُوِجَد، وُنقصان اْلُكْفر ال ُیَؤثِّر في : أحكام الدُّْنَیا، وھي 

  .)٣(أحكام الدُّنیا

   : وكان استداللھم بھ من وجھین :القیاس: رابعا

القیاس على المسلم فكما نقوم دمھ بالدیة الكاملة فكذلك الذمي ؛ بجامع أن : الوجھ األول
  . )٤(كل منھما حر محقون الدم

 بأن ھذا القیاس فاسد ؛ ألن ھذه العلة موجودة في المرأة :ونوقش ھذا الوجھ من القیاس
  . )٥(فال یقتضي حقن دمھا َكَماَل ِدَیِتھا، َكَذِلَك الذِّمِّيُّ

 قیاس ضمان النفس على ضمان المال فكما أن الّذّمّي یساوي المسلم ِفي :الوجھ الثاني
  . ) ٦(َضَمان مالھ إذا أتلف ففي الّنفس أولى؛ بجامع العصمة في كل

 بأن ھذا قیاس فاسد ؛ ألن ضمان َماِلِھ كاْلُمْسلم ألنھ لما :ونوقش ھذا الوجھ من القیاس
د والخطأ في حّق الّرجل والمرأة فلم یختلف ِفي َحقِّ اْلمسلم لم َیْخَتِلْف َضَماُنھ في العم

والكافر، ولما اختلف ضمان الّدیة في حّق الّرجل والمرأة اختلف في َحّق اْلمسلم 
  .)٧(َوالكافر

  : أدلة أصحاب القول الثاني

                                                                                                                                                          

: وقال بعده) ١٦٣٥٥: (، برقم )١٧٩/ ٨(ِدَیِة َأْھِل الذِّمَِّة، :  أخرجھ البیھقي في سننھ الكبرى ، باب(١)
 ) . ٢٨٠١٥(، برقم )٢٨٦/ ٩( منقطع وموقوف، وابن أبي شیبة في مصنفھ ھذا
  ) .٤٠٠/ ٨(المغني البن قدامة ) (٢
 ) . ٢٥٥/ ٧(بدائع الصنائع ) (٣
، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزین الدین بن إبراھیم بن )٥٧٢٩/ ١١(التجرید للقدوري : ینظر) (٤

الثانیة، دار الكتاب اإلسالمي، بدون : ، الطبعة)ھـ٩٧٠: ت(محمد، المعروف بابن نجیم المصري 
 ) . ٣٧٥/ ٨(تاریخ، 

 ) . ٣١١/ ١٢(الحاوي الكبیر ) (٥
 ) . ٣٧٥/ ٨(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق )٢٧٨/ ١٠(العنایة شرح الھدایة : ینظر) (٦
 ) . ٣١١/ ١٢(الحاوي الكبیر ) (٧
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 نصف دیة المسلم - الذمي–استدل أصحاب ھذا القول على أن دیة المواطن غیر المسلم 
  :  والقیاس بالسنة

  :  استدلوا منھا بعدة أحادیث :السنة : أوال

  . ) ١(»اْلُمْسِلُموَن َتَتَكاَفُأ ِدَماُؤُھْم«:  قال– َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم - أن النبي:الحدیث األول

  . ) ٢( مفھوم الحدیث یدل على أن دماء اْلُكفَّار ال ُتَكاِفُئ دماء المسلمین:وجھ الداللة

  : ش ھذا االستدالل من وجھین ونوق

 بأن ھذا استدالل بَمْفُھوُم الُمَخاَلَفٍة وھو لیس ِبُحجٍَّة ، فالحدیث دلیل على :الوجھ األول
  . )٣(تكافؤ دماء المسلمین وال ینفي غیره 

 لو سلمنا االستدالل بمفھوم المخالفة فإن ھذا یقتضى أن دماء المسلمین :الوجھ الثاني
 ودماء الكفار بخالفھا وكذلك نقول؛ ألن دم الكافر ال یكافئ دم المسلم متكافئة في كل حال

  .  )٤(بكل حال حتى ینضم إلى كفره عھد

َوِفي النَّْفِس اْلُمْؤِمَنِة ِماَئٌة ِمَن : "  قال- َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلَّم- أن النبي :الحدیث الثاني
   . )٥("اْلِإِبِل 

فجعل اإلیمان شرطا ..." النَّْفِس اْلُمْؤِمَنِة: "  اهللا علیھ وسلم  في قولھ صلى:وجھ الداللة 
  .) ٦(في كمال الدَِّیِة، فوجب أن ال َتْكُمل بعدمھ، فكانت النفس غیر المؤمنة بخالف المؤمنة

وھو عام یشمل ) في النفس مائة من اإلبل: ( بأن المشھور قولھ:ونوقش ھذا االستدالل
  . ) ٧(كل نفس

  .  )٨()َعْقُل اْلَكاِفِر ِنْصُف ِدَیِة اْلُمْسِلِم: ( أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال:ثالحدیث الثال

  . ) ١( في الحدیث دلیل على أّن دیة الَكاِفر الّذّمي نصُف دیة اْلُمْسِلِم:وجھ الداللة

                                                           

/ ٤(في السَّریة تردُّ على أھل العسكر، : ، باب: ب أخرجھ أبو داود في سننھ، كتا: حدیث صحیح(١)
، )٦٩١/ ٣(اْلُمْسِلُموَن َتَتَكاَفُأ ِدَماُؤُھْم، : ، وابن ماجھ في سننھ، َأْبَواُب الدَِّیاِت، باب)٢٧٥١(، برقم )٣٧٩
 ) . ١٥٨/ ٩(البدر المنیر : ینظر) َھَذا الَحِدیث َصِحیح: (، وقال ابن الملقن)٢٦٨٥: (برقم 
  ) . ٣٠٩ / ١٢(حاوي  ال(٢)
 ) . ٥٧٣٠/ ١١(، التجرید للقدوري )٢٧٨/ ١٠(العنایة شرح الھدایة (٣)
 ) .٥٧٣٠/ ١١( التجرید للقدوري (٤)
 . سبق تخریجھ في الفرع الثاني من المطلب األول من المبحث األول  (٥)
 ) . ٣٦٥/ ٢(، سبل السالم  ) ٣٠٩ / ١٢(الحاوي الكبیر : ینظر(٦) 
 ) .٥٧٣٠/ ١١(للقدوري  التجرید (٧)
 . سبق تخریجھ في نفس ھذا المطلب  (٨)
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  : وكان استداللھم بھ من وجھین : القیاس: ثانیا

نوثة ، فكما أن وصف األنوثة مؤثر في  قیاس وصف الكفر على وصف األ:الوجھ األول
دیة المرأة فإن دیتھا نصف الرجل ، فكذلك وصف الكفر مؤثر في دیة غیر المسلم ؛ 

  .)٢(بجامع أن كال الوصفین نقص

 بأن ھذا القیاس باطل ؛ ألن النقصان باألنوثة من حیث النُّْقصان :ونوقش ھذا االستدالل 
ون الّنكاح، والذمي یساوي المسلم في الملكیَّة فكذلك في الملكیة، فإن المرأة تملك المال د

  . )٣(في الدِّیة 

قیاس غیر المسلم على المرتد ؛ فكما أن  َأْغَلظ :  ومقتضاه:الوجھ الثاني من القیاس
اْلُكْفِر َوُھَو الرِّدَُّة َأثََّر في إسقاط جمیع الدِّیة، وجب أن ُیَؤثَِّر َأَخفُّھ في تخفیف الدِّیة، ألن 

  .)٤(ض الجملة ُمَؤثٌِّر في بعض أحكامھابع

 بأنھ قیاس باطل ؛ ألن الكفر لم یؤثر في إسقاط بدل نفس الذمي :ونوقش ھذا القیاس 
  . )٥(فكذلك لم یؤثر في نقصانھ بخالف المرتد

  : أدلة أصحاب القول الثالث

اب استدل أصحاب ھذا القول على عدم المساواة بین المسلم والذمي بما استدل بھ أصح
القول الثاني من عموم األحادیث، واستدلوا على أن دیة غیر المسلم الذمي ثلث دیة المسلم 

  : بالسنة واألثر 

دیة الیھودي والنصراني «:  قال- َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم - استدلوا بأن النبي :السنة : أوال
  .)٦(»أربعة آالف درھم

ة على أن دیة الذمي ثلث دیة المسلم ؛ إذ إن دیة في الحدیث داللة واضح: وجھ الداللة 
  .)١(المسلم بالدراھم اثنا عشر ألف درھم

                                                                                                                                                          

 ) .٧٩/ ٧( نیل األوطار (١)
 ) . ٣٩٩/ ٨(، المغني البن قدامة  )٣١٠/ ١٢(الحاوي (٢) 
 ) .٢٧٨/ ١٠(العنایة شرح الھدایة (٣) 
  ) . ٣١٠/ ١٢(الحاوي الكبیر (٤) 
 ) . ٥٧٢٩/ ١١(التجرید للقدوري : ینظر(٥) 
سیدنا عبادة بن الصامت رضى اهللا عنھ، :  راویھ األعلى - كما جاء في كتب الفقھ -یث  ھذا الحد(٦)

َھَذا : (وبحثت عنھ كثیرا فلم أجده حدیثا مرفوعا، وبعد استفراغ الجھد في البحث وجدت قول ابن الملقن 
 احتجاج اْلَأْصَحاب، َوَصاحب الَحِدیث َلا أعلم من خرجھ بعد اْلَبْحث الشَّدید َعنُھ َوَعزاُه الرَّاِفِعّي ِإَلى

البدر المنیر ) عزاُه ِإَلى ِرَواَیة أبي ِإْسَحاق اْلمروِزي ِفي َشرحھ، َوِإنََّما أعرفُھ من َقَضاء عمر» اْلمطلب«
/ ٤(، ووجدت اإلمام ابن حجر العسقالني ذكر نحو ھذا الكالم في كتابھ التلخیص الحبیر )٤٤٣/ ٨(

٤٩ . ( 
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  :ونوقش ھذا االستدالل من ثالثة أوجھ 

  . )٢( أن ھذا خبر ال یعرف ولم یذكر في كتاب من كتب الحدیث:الوجھ األول

ات بني النضیر  أن بني قریظة كانت دیاتھم مختلفة في الجاھلیة ، فكانت دی:الوجھ الثاني
على بني " دیة الذمي على النصف" نصف دیات بني قریظة ، فیحمل ما روي في 

قریظة ، وقد كانت دیات الموالي في الجاھلیة تخالف دیة الصلیب فیجوز أن یكون أوجب 
في الذمي ثلث الدیة اعتباًرا بالموالي من المسلمین فكان ھذا في بدء اإلسالم ، ثم تساوت 

 بني قریظة والعرب والموالي فاستوى - صلى اهللا علیھ وسلم -رسول اهللا الدیات فسوى 
  . )٣(المسلم والذمي

 أن أخبار نقصان الدیة مختلفة فكان الرجوع إلى أخبار كمال الدیة أولى؛ :الوجھ الثالث
  .)٤(ألنھا غیر مختلفة وموافقة لعموم متفق علیھ، وھي زائدة فإثبات الزائد أولى

  : استدلوا بما یأتي  :األثر : ثانیا

ِدَیُة اْلَیُھوِديِّ َوالنَّْصَراِنيِّ : ( ما روي عن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب رضي اهللا عنھ َقاَل  -١
 .)٥ ()َأْرَبَعُة آَالٍف 

 وما روي َأنَّ ُعْثَماَن رضي اهللا عنھ َقَضى ِفي ِدَیِة اْلَیُھوِديِّ َوالنَّْصَراِنيِّ َأْرَبَعَة  -٢
  .)٦(آَالٍف

  : وكان استداللھم بھذین األثرین من وجھین : داللةوجھ ال

  .)٧( أن ھذا انتشر بین الصحابة ولم ینكر فكان إجماعا:الوجھ األول 

  .)٨( أن ھذا التقدیر ال یعقل فال مجال لالجتھاد فیھ فیكون توقیفا:الوجھ الثاني 

ھ لما  بأّن قول الصحابي لیس بُحّجة على فرض عدم معارضت:ونوقش ھذا االستدالل
  . )١( فكیف وھو ھنا ُمَعاِرض للثابت قوال وفعال- َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوسّلم -ثبت عنھ 

                                                                                                                                                          

 ) . ٤٩٣/ ١١(ذھب اإلمام الشافعي البیان في م: ینظر(١) 
 ) . ٥٧٣٠/ ١١(التجرید للقدوري : ینظر(٢) 
 ) . ٥٧٣١/ ١١(التجرید للقدوري (٣) 
 ) . ٥٧٣١/ ١١(التجرید للقدوري (٤) 
/ ٤(، والدارقطني في سننھ ) ٢٨٠٢٥: (، برقم )٢٨٨/ ٩(أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ، (٥) 
 ) . ١٦٣٣٨(، برقم )١٧٥/ ٨(سننھ الكبرى ، والبیھقي في )٣٢٤٧: (، برقم )١٤٩
/ ٨(، والبیھقي في سننھ الكبرى ، )٢٨٠٣٠: (، برقم ) ٢٩٠/ ٩(أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ (٦) 
 ) . ١٦٣٣٩: (، برقم ) ١٧٥
، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج )٤٥٦/ ٨(تحفة المحتاج في شرح المنھاج :  ینظر(٧) 

)٣٠١، ٣٠٠/ ٥. ( 
 ) . ٣٠١/ ٥(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج :  ینظر(٨) 
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 ) .٧٩/ ٧(نیل األوطار (١) 
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ب اطا  

ا رؤمار ا واطنا د دد  

الناظر في مناقشة القائلین بعدم مساواة دیة المواطن غیر المسلم بدیة  في الحقیقة
 قوي، وكذلك الناظر في أدلتھم التي استدلوا بھا یجد المسلم یجد أنھا ال تخلو من رد

مناقشة القائلین بالتسویة لھا قویة ویمكن إضافة مناقشات لھا ، وبالعكس لو نظرنا إلى 
أدلة القائلین بالتسویة في الدیة لوجدناھا قویة ومناقشة الخصم لھا یسھل الرد علیھا؛ لذا 

  : سأقسم ھذا المطلب إلى فرعین 

  . رد المناقشات الواردة على أدلة القائلین بالمساواة في الدیة:ل الفرع األو

  .   بیان وجاھة أدلة القائلین بالمساواة في الدیة  :الفرع الثاني

  .رد المناقشات الواردة على أدلة القائلین بالمساواة في الدیة: الفرع األول 

ر المسلم كدیة سبق في المطلب األول بیان أدلة القائلین بأن دیة المواطن غی
المسلم وذكر مناقشة الخصم لھا وبعض الردود على ھذه المناقشات ، وفي الحقیقة بعد 
قراءة ھذه الردود وجدت أن بعض ھذه المناقشات خالیة من رد ویسھل الرد علیھا، وھذا 

  : الرد یدعم قوة األخذ بھذا الرأي ، وبیان ھذه الردود كالتالي 

 مناقشة أنصار عدم المساواة في الدیة بین المواطن غیر المسلم والمواطن المسلم :أوال
لآلیة التي استدل بھا القائلون بالمساواة بدعوى أن الدیة التي في اآلیة لیست ھي الدیة 

الدیة المتعارف علیھا بین المسلمین ألھل : المعھودة والتي ھي دیة المسلم وإنما المراد
   . الذمة والمعاھدین

أي دیة متعارف علیھا بین المسلمین ألھل الذمة : یسھل الرد علي ھذه المناقشة بقولي 
  !!! .والمعاھدین ، وقد اختلف الصحابة ومن بعدھم في شأن دیتھم؟؟

دیة الكافر : " إن إطالق اآلیة مقید بحدیث :  وأما قولھم في مناقشة اآلیة نفسھا أیضا:ثانیا
 ولماذا ال تكون مقیدة بالحدیث الدال على أن دیتھم ثلث :لھمفأقول ، " نصف دیة المسلم 

القیدان غیر ُمسلم بھما؛ ألن حدیث كونھا نصف دیة : ، وأزید فأقول!!دیة المسلم ؟؟
المسلم مختلف فیھ ما بین قائل بضعفھ وقائل بحسنھ، وحدیث الثلث ال أصل لھ في كتب 

  . الحدیث 

امریین بأنھما قد أسلما بعد الجروح وقبل موتھما ؛  قولھم في مناقشة حدیث دیة الع:ثالثا
  .  ھذا احتمال بعید ال دلیل علیھ :فأقوللذا كانت دیتھما دیة المسلمین دیة كاملة ، 
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أن دیة المواطن غیر المسلم كانت على عھد رسول اهللا صلى "  مناقشتھم لحدیث :رابعا
بأنھ حدیث مرسل أرسلھ " مسلماهللا علیھ وسلم وأبي بكر وعمر رضي اهللا عنھما كدیة ال

 الحدیث المرسل یحتج بھ عند مثل السادة الشافعیة القائلین بعكس ما :فأقولالزھري ، 
ورد في ھذا الحدیث ، ثم إن مرسل الزھري مختلف في قبولھ من عدمھ عند أھل الحدیث 

  .  )١(فإن كان غیر مقبول عند أصحاب القول بعدم المساواة، فھو مقبول عند غیرھم

 مناقشتھم لقیاس غیر المسلم على المسلم وكذلك القیاس على ضمان مال غیر :خامسا
بأن ھذه األقیسة باطلة لوجود نفس العلة في المرأة ومع ذلك دیتھا نصف دیة : المسلم 
 ال أسلم لكم بأن دیة المرأة نصف دیة الرجل على كل األقوال ، بل :فأقول : الرجل 

تھا كدیة الرجل وقد سبق بیان ذلك في المبحث األول من ھناك قول راجح عندي بأن دی
  . ھذا البحث 

  .بیان وجاھة أدلة القائلین بالمساواة في الدیة  : الفرع الثاني

الناظر في أدلة القائلین بالمساواة بین المواطن المسلم وغیر المسلم في الدیة 
الرد علیھا ، كما أننا نجد یجدھا قویة والمناقشات الواردة علیھا قام أصحاب ھذا الرأي ب

  : أنفسنا أمام قول یتفق مع مقتضیات عصرنا وینسجم معھا؛ وذلك لألسباب اآلتیة

 أن ھذا قول لفقھاء عظام من السلف والخلف یتفق مع النظریات القانونیة :السبب األول
 ھذه التي ارتضتھا كثیر من الدول اإلسالمیة أنظمة لھا ، فجریمة القتل العمد عقوبتھا في

 وتنفذ على كل المواطنین ، ال فرق في ذلك بین كون القاتل - القصاص–األنظمة اإلعدام 
 ، - وھذا أیضا لھ سند في فقھ المذاھب كما ھو معلوم -أو المقتول مسلما أو غیر مسلم 

 إذا كان القتیل مواطنا غیر مسلم –فماذا لو أتیحت لنا الفرصة قانونا أن نخیر ولي الدم 
أیعقل : فیذ حكم اإلعدام فیمن قتل أو التنازل إلى الدیة كما ذكر الشرع الحنیف  بین تن–

،أین نحن من المقولة التاریخیة !!!أن نخیره بین القصاص ونصف دیة أو ثلثھا؟؟؟
  .؟؟؟ "لھم ما لنا وعلیھم ما علینا: " الشھیرة

ى أرضھا المسلم أننا نعیش في عصر العالم فیھ عبارة عن دول یتعایش عل: السبب الثاني
وغیر المسلم ، یحكمھم جمیعا قوانین موحدة ال فرق فیھا بین دیانة ودیانة ، فالكل أمام 
القانون سواء ، والمسلمون ارتضوا بھذا األسلوب من التعایش ووافقوا على قوانین 
واتفاقات دولیة تنظم ھذا الشأن وال تتعارض مع تحریم حالل وال تحلیل حرام، فانطالقا 

 یجب علینا الوفاء بھا )٢("المسلمون عند شروطھم: " ول النبي صلى اهللا علیھ وسلم من ق

                                                           

، ٣٣٩/ ٥(سیر أعالم النبالء : لمزید من التفصیل حول اإلمام الزھري ومدى حجیة مراسیلھ ینظر(١) 
 ) .وما بعدھا 

نس بن مالك وعائشة وغیرھم ،  روي ھذا الحدیث من عدة طرق عن أبي ھریرة وأ:حدیث حسن ) (٢
: األقضیة ، باب: أبو داود في سننھ كتاب : وأفضلھا طریق أبي ھریرة ، وقد أخرجھ من ھذا الطریق 

، برقم  )  ٥٧/ ٢( ، والحاكم في المستدرك وسكت عن حكمھ، )٣٥٩٤: (،  برقم  ) ٣٠٤/ ٣(الصلح ،
 " :وقال ابن الملقن ).  ٩٦: (، برقم )٢٧/ ٣( البیوع ،: ، والدارقطني في سننھ ،كتاب ) ٢٣٠٩: (
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 المصطلحات التي كانت واقعا ملموسا في عصر الفقھاء أصحاب كما أنھ لم تعد ھناك، 
 والتي كان لھا عظیم األثر في الحكم عندھم ، - كمصطلح دار اإلسالم مثال –المذاھب 

  .   لقول ھو األنسب لعصرنا وعلى ذلك كان األخذ بھذا ا

 أن المذھب القائل بالمساواة بین دیة المواطن غیر المسلم ودیة المسلم ھو :السبب الثالث
مذھب الحنفیة ، ومعلوم أن ھذا المذھب كان قضاء المحاكم یسیر على أحكامھ وقتا 

غیر المسلم  المساواة بین دیة –طویال من تاریخ األمة اإلسالمیة ، فال شك أن ھذا الحكم 
 ُطبق وُنفذ على مر التاریخ ، فلماذا ال یكون ھو الراجح في عصرنا خاصة –والمسلم 

  . وأنھ یتفق مع النظریات القانونیة الحدیثة كما ذكرت ؟ 

 – أن القائلین بعدم المساواة بین دیة المواطن غیر المسلم والمسلم أجازوا :السبب الرابع 
 لولي األمر إعطاء الدیة كاملة للمواطن غیر –بقة كما ھو واضح في مناقشاتھم السا

المسلم لكن من باب التغلیظ أو من باب تطییب الخاطر ومراعاة المشاعر ، فلماذا ال نعمم 
ھذا ونساوي في الدیة بین المواطن المسلم وغیر المسلم تحت أي علة، المھم المساواة 

  .ا تطییبا للخاطر أو تغلیظاسواء قلنا باألخذ بالقول القائل بالمساواة ، أو قلن

                                                                                                                                                          

وال : " ، وقال الشوكاني بعد أن عدد طرق الحدیث " رواه أبو داود عن روایة أبي ھریرة بإسناد حسن 
یخفى أن األحادیث المذكورة والطرق یشھد بعضھا لبعض فأقل أحوالھا أن یكون المتن الذي اجتمعت 

 ) . ٣٧٩ ، ٣٧٨/ ٥(، نیل األوطار للشوكاني،  ) ٦٩/ ٢(  ، خالصة البدر المنیر:ینظر" . علیھ حسنا 
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  اخلامتة

الحمد هللا في البدء والختام، والصالة والسالم على النبي العدنان صلى اهللا علیھ وسلم، 
   :وبعــــــــــد

  : فھذه أھم النتائج التي استخلصتھا، والتوصیات التي فتح اهللا علي بھا

  : أھم النتائج : أوال

حنفیة ما یدفع بدال عن النفس في حالة القتل  الدیة مصطلح یطلق ویراد بھ عند ال -١
، ویطلق عند غیرھم على ما یدفع بدال عن النفس أو بدال عن ما دونھا ، والمراد 

 . بھا في بحثي ھذا ما كان بدال عن النفس في حال القتل فقط 
 للدیة أصول متعددة ، ولھذه األصول مقادیر بعضھا ال خالف فیھ بین الفقھاء،  -٢

خالف بینھم ، والعمل في دار اإلفتاء المصریة على تقدیر الدیة وبعضھا محل 
 .   بالفضة 

 مقدار دیة المرأة محل خالف بین الفقھاء ، والراجح الذي یتفق في نظري مع  -٣
أن المرأة تتساوى مع الرجل : المقاصد الشرعیة والنظریات القانونیة الحدیثة ھو 

 .   في الدیة 
اطن بغض النظر عن دینھ ولونھ ، وكل مواطن  المواطنة مصطلح یشمل كل مو -٤

 .  أمام القانون لھ نفس الحقوق وعلیھ نفس الواجبات - مسلما كان أو غیره -
 مقدار دیة المواطن غیر المسلم محل خالف بین الفقھاء ، والراجح الذي یتفق  -٥

التي في نظري مع المقاصد الشرعیة والنظریات القانونیة واالتفاقات الدولیة الحدیثة 
أن المواطن غیر المسلم یتساوى مع المواطن : ارتضاھا المسلمون ووافقوا علیھا ھو 

  .   المسلم في الدیة 

  :التوصیات: ثانیا

 أوصي الباحثین في مجال االقتصاد واالجتماع ببحث مقادیر أصول الدیة بما  -١
یتفق مع السیاسات النقدیة المعاصرة واختالفھا عن ما كانت علیھ في عصر 

لنبوة وعصر الفقھاء ، وبما یتفق مع طبیعة األصول المتوافرة في كل بلد ا
 . وُقطر، وكذلك بما یتفق مع الحالة المجتمعیة لكل بلد 

أوصى الباحثین في أثناء بحثھم لمثل ھذه القضایا أن ینظروا إلیھا نظرة تجدیدیة  -٢
  .تتفق مع ظروف العصر ومقتضیاتھ 
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  فھرس المراجع

  .ریم القرآن الك: أوال

  : كتب التفسیر وعلوم القرآن : ثانیا

: الجامع ألحك�ام الق�رآن ألب�ي عب�د اهللا محم�د ب�ن أحم�د األن�صاري القرطب�ي، تحقی�ق                   -١
 الق�اھرة،   –الثانی�ة، دار الكت�ب الم�صریة        : أحمد البردوني وإبراھیم أطف�یش، الطبع�ة      

  . م١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤

لح��سین ب��ن م��سعود البغ��وي   مع��الم التنزی��ل ف��ي تف��سیر الق��رآن، لإلم��ام أب��ي محم��د ا      -٢
األول��ي، دار إحی��اء الت��راث  : عب��د ال��رزاق المھ��دي، الطبع��ة  : ، تحقی��ق)ھ��ـ٥١٠:ت(

 .ھـ١٤٢٠العربي، 

، لإلمام الرازي أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الح�سن  -التفسیر الكبیر-مفاتیح الغیب   -٣
 –العرب�ي  الثالثة، دار إحیاء الت�راث  : ، الطبعة )ھـ٦٠٦: المتوفى(بن الحسین التیمي    

 .  ھـ١٤٢٠بیروت، 

  :كتب الحدیث وشروحھ: ثالثا

أب�ي الف�ضل أحم�د ب�ن عل�ي ب�ن       : تلخیص الحبیر ف�ي أحادی�ث الرافع�ي الكبی�ر لإلم�ام       -١
المدین�ة  : السید عبد اهللا ھاشم الم�دني، طبع�ة       : ، تحقیق ) ھـ٨٥٢:ت(حجر العسقالني   

 .م ١٩٦٤/ ھـ ١٣٤٨المنورة ، 

عم�ر ب�ن   : ب ال�شرح الكبی�ر للرافع�ي ، لإلم�ام     خالصة البدر المنی�ر ف�ي تخ�ریج كت�ا         -٢
: حمدي عبد المجید إسماعیل السلفي ، الطبعة  : علي بن الملقن األنصاري ، تحقیق       

 .ھـ١٤١٠ الریاض ، -األولى ، مكتبة الرشد 

، دار )ھ�ـ ١١٨٢: ت(سبل السالم، لإلمام محمد ب�ن إس�ماعیل ب�ن ص�الح ال�صنعاني            -٣
 .الحدیث، بدون طبعة وبدون تاریخ 

محمد فؤاد عبد : سنن ابن ماجھ، لإلمام أبي عبداهللا محمد بن یزید القزویني، تحقیق      -٤
 .  لبنان –دار الفكر بیروت : الباقي ، طبعة 

محم�د  : سنن أبي داود ، ألبي داود سلیمان بن األشعث السج�ستاني األزدي، تحقی�ق               -٥
 .دار الفكر، بدون تاریخ : محیي الدین عبد الحمید ، طبعة

السید : ارقطني، لإلمام علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، تحقیق       سنن الد  -٦
 .م ١٩٦٦/ ھـ١٣٨٦ بیروت ، -دار المعرفة : عبد اهللا ھاشم یماني المدني، طبعة
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السنن الكبرى، ألبي بكر البیھقي أحمد بن الحسین بن عل�ي ب�ن موس�ى الخراس�اني،                  -٧
الثالث�ة، دار الكت�ب العلمی�ة،    : بع�ة محمد عبد القادر عط�ا، الط     : ، تحقیق )ھـ٤٥٨: ت(

  م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤ لبنان، –بیروت 

س��نن الن��سائي الكب��رى، ألب��ي عب��د ال��رحمن أحم��د ب��ن ش��عیب ب��ن عل��ي الخراس��اني،     -٨
األول�ى، مؤس�سة   : ح�سن عب�د الم�نعم ش�لبي، الطبع�ة         : ، تحقی�ق  )ھـ٣٠٣: ت(النسائي  
 .  م ٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١ بیروت، –الرسالة 

، )ھ��ـ٢٩٤: المت��وفى(هللا محم��د ب��ن ن��صر ب��ن الحج��اج الَم��ْرَوِزي  ال��سنة، ألب��ي عب��د ا -٩
 بی��روت، –األول��ى، مؤس��سة الكت��ب الثقافی��ة   : س��الم أحم��د ال��سلفي، الطبع��ة  : تحقی��ق
  . ه ١٤٠٨

محم�د ب�ن حب�ان ب�ن أحم�د أب�و ح�اتم        / صحیح اب�ن حب�ان بترتی�ب اب�ن بلب�ان، لإلم�ام           -١٠
 -الثانی�ة ، مؤس�سة الرس�الة      : ش�عیب األرن�ؤوط ، الطبع�ة        : التمیمي البستي، تحقی�ق     

 . م ١٩٩٣ - ھـ١٤١٤بیروت ،  

محم�د زھی�ر ب�ن     : صحیح البخاري ، لإلمام محم�د ب�ن إس�ماعیل البخ�اري ، تحقی�ق                 -١١
  . ھـ ١٤٢٢األولى، دار طوق النجاة، : ناصر الناصر، الطبعة

محم�د ف�ؤاد   /  بی�روت ، تحقی�ق      –دار إحی�اء الت�راث العرب�ي        : صحیح مسلم، طبع�ة      -١٢
 .ي، بدون تاریخ عبد الباق

: ت(عمدة القاري شرح صحیح البخاري لإلمام بدر الدین محم�ود ب�ن أحم�د العین�ي                  -١٣
 . بیروت ، بدون تاریخ –دار إحیاء التراث العربي : ، طبعة ) ھـ٨٥٥

ف��تح الب��اري ش��رح ص��حیح البخ��اري، لإلم��ام أب��ي الف��ضل أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر    -١٤
دار : ح��ب ال��دین الخطی��ب ، طبع��ة م: ، تحقی��ق )  ھ��ـ٨٥٢: ت(الع��سقالني ال��شافعي 

 . بیروت -المعرفة 

الكتاب المصنف في األحادیث واآلثار، ألبي بكر ب�ن أب�ي ش�یبة، عب�د اهللا ب�ن محم�د                     -١٥
كمال یوسف : ، تحقیق)ھـ٢٣٥: المتوفى(بن إبراھیم بن عثمان بن خواستي العبسي 

  .ھـ ١٤٠٩ الریاض،–األولى،مكتبة الرشد : الحوت ، الطبعة

لى الصحیحین، ألب�ي عب�د اهللا محم�د ب�ن عب�د اهللا الح�اكم النی�سابوري ،                   المستدرك ع  -١٦
 –األول���ى ، دار الكت���ب العلمی���ة : م���صطفى عب���د الق���ادر عط���ا ، الطبع���ة  : تحقی���ق 

 . م ١٩٩٠/ھـ١٤١١بیروت، 

: مسند اإلمام أحمد بن حنب�ل، لإلم�ام أحم�د ب�ن حنب�ل أب�و عب�داهللا ال�شیباني ، تحقی�ق             -١٧
  . م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١األولى، مؤسسة الرسالة،: طبعةشعیب األرنوؤط وأخرون،ال
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م�صنف عب�د ال��رزاق، ألب�ي بك�ر عب��د ال�رزاق ب��ن ھم�ام ب�ن ن��افع الحمی�ري الیم��اني          -١٨
الثانی�ة،  : حبی�ب ال�رحمن األعظم�ي، الطبع�ة    : ، تحقی�ق  )ھ�ـ ٢١١: المتوفى(الصنعاني  

  . ھـ١٤٠٣ بیروت، –المكتب اإلسالمي &  الھند-المجلس العلمي

محمد ب�ن عل�ي     : ن أحادیث سید األخیار شرح منتقى األخبار، لإلمام         نیل األوطار م   -١٩
األول�ى، دار   : عصام ال�دین ال�صبابطي، الطبع�ة      : ، تحقیق ) ھـ١٢٥٥: ت(الشوكاني  

  . م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣الحدیث، مصر،

  :كتب الفقھ اإلسالمي: رابعا

  : الفقھ الحنفي) أ

م ب�ن محم�د، المع�روف ب�ابن     البحر الرائق شرح كنز ال�دقائق، ل�زین ال�دین ب�ن إب�راھی          -١
  الثانیة، دار الكتاب اإلسالمي، بدون تاریخ: ، الطبعة)ھـ٩٧٠: ت(نجیم المصري 

بدائع الصنائع في ترتیب ال�شرائع لإلم�ام ع�الء ال�دین أب�ي بك�ر ب�ن م�سعود ب�ن أحم�د                -٢
 بی�روت ،  –الثانی�ة ، دار الكت�ب العلمی�ة    : ، الطبعة )  ھـ ٥٨٧: ت  (الكاساني الحنفي   

 .م ١٩٨٦

 البنایة شرح الھدایة، لإلمام أبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین  -٣
األول�ى، دار الكت�ب   : ، الطبع�ة ) ھ�ـ ٨٥٥: المت�وفى (الغیتابى الحنفى بدر ال�دین العین�ى     

 . م ٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠ بیروت، لبنان، -العلمیة 

: ت( الق�دوري   التجرید ألبي الحسین أحمد بن محم�د ب�ن أحم�د ب�ن جعف�ر ب�ن حم�دان           -٤
& محم�د أحم�د س�راج       / د.مركز الدراسات الفقھیة واالقت�صادیة، أ     : ، تحقیق ) ھـ ٤٢٨

  . م٢٠٠٦  - ھـ ١٤٢٧ القاھرة، –الثانیة، دار السالم : علي جمعة محمد، الطبعة/ د.أ

حاشیة رد المحت�ار عل�ى ال�در المخت�ار ش�رح تن�ویر األب�صار لإلم�ام محم�د أم�ین ب�ن                     -٥
 .م ١٩٩٢/ھـ ١٤١٢ لبنان، –یة، دار الفكر بیروت الثان: عابدین، الطبعة

دار الفك�ر،  : ، طبع�ة )ه٧٨٦: المتوفى(العنایة شرح الھدایة، لمحمد بن محمد البابرتي   -٦
 .بدون تاریخ

 –دار المعرف��ة : ، طبع��ة ) ھ��ـ٤٨٣: ت(ش��مس ال��دین السرخ��سي   / المب��سوط لإلم��ام  -٧
 .بیروت ، بدون تاریخ 

  : الفقھ المالكي) ب

د ونھایة المقتصد لإلمام أبي الولی�د محم�د ب�ن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن رش�د                      بدایة المجتھ  -١
  .م ٢٠٠٤/ ھـ ١٤٢٥دار الحدیث، القاھرة، : ، طبعة )ھـ ٥٩٥: ت(القرطبي 



 - ٢٣٣٥ -

 شرح الخرشي عل�ى مخت�صر خلی�ل لإلم�ام أب�ي عب�د اهللا محم�د ب�ن عب�داهللا الخرش�ي                       -٢
 . بیروت ، بدون تاریخ –دار الفكر: ، طبعة) ھـ١١٠١:ت(المالكي 

األول��ى، دار الكت��ب : ، الطبع��ة) ه١٧٩: ت (المدون��ة الكب��رى لإلم��ام مال��ك ب��ن أن��س    -٣
 . م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥العلمیة، 

   :الفقھ الشافعي) ج

البی��ان ف��ي م��ذھب اإلم��ام ال��شافعي لإلم��ام أب��ي الح��سین یحی��ى ب��ن أب��ي الخی��ر س��الم          -١
 –دار المنھاج الثانیة ، : قاسم محمد النوري، الطبعة : ، تحقیق ) ٥٥٨:ت(العمراني 

  .م ٢٠٠٧/ ھـ ١٤٢٨جدة ، 

التھذیب في فقھ اإلمام الشافعي، لإلمام أب�ي محم�د الح�سین ب�ن م�سعود ب�ن محم�د ب�ن                       -٢
: عل�ي مع�وض، الطبع�ة       & ع�ادل عب�د الموج�ود     : ، تحقیق )ھـ٥١٦: ت(الفراء البغوي 

 .م١٩٩٧/ھـ١٤١٨ بیروت،–األولى، دار الكتب العلمیة 

 لإلمام أحمد ب�ن محم�د ب�ن عل�ي ب�ن حج�ر الھیتم�ي،                تحفة المحتاج في شرح المنھاج،     -٣
المكتب��ة : عل��ى ع��دة ن��سخ بمعرف��ة لجن��ة م��ن العلم��اء، طبع��ة       : روجع��ت وص��ححت 

 .  م١٩٨٣ - ھـ ١٣٥٧التجاریة الكبرى بمصر لصاحبھا مصطفى محمد، 

الح��اوي الكبی��ر ف��ي فق��ھ م��ذھب اإلم��ام ال��شافعي لإلم��ام عل��ي ب��ن محم��د ب��ن حبی��ب           -٤
 لبن�ان ،  -األولى ، دار الكت�ب العلمی�ة بی�روت    : فعي، الطبعة الماوردي البصري الشا  

 الشیخ عادل أحمد-الشیخ علي محمد معوض: م ، تحقیق١٩٩٩- ھـ ١٤١٩

: ت(روض��ة الط��البین وعم��دة المفت��ین، لإلم��ام أب��ي زكری��ا یحی��ى ب��ن ش��رف الن��ووي    -٥
 .  م ١٩٩١/ ھـ١٤١٢ بیروت، -الثالثة ، المكتب اإلسالمي : ، الطبعة) ھـ٦٧٦

محم�د ب�ن أحم�د الخطی�ب     / مغني المحتاج إل�ى معرف�ة مع�اني ألف�اظ المنھ�اج ، لل�شیخ         -٦
 .م١٩٩٤/ ھـ١٤١٥األولى، دار الكتب العلمیة ، : ، الطبعة) ھـ٩٧٧: ت(الشربیني 

 النجم الوھاج في شرح المنھاج، ألبي البقاء كمال الدین محمد ب�ن موس�ى ب�ن عی�سى        -٧
، )ج��دة(األول��ى، دار المنھ��اج  : ، الطبع��ة)ھ��ـ٨٠٨: ت(ب��ن عل��ي ال��دَِّمیري ال��شافعي    

 . م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥

  : الفقھ الحنبلي) د

الكافي في فقھ اإلمام أحمد، ألبي محمد موف�ق ال�دین عب�د اهللا ب�ن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن                          -١
، )ھ�ـ ٦٢٠: المت�وفى (قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي     

 .  م  ١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤علمیة، األولى، دار الكتب ال: الطبعة

المبدع في شرح المقنع ألبي إسحاق إبراھیم بن محم�د ب�ن عب�د اهللا ب�ن مفل�ح الحنبل�ي                   -٢
 - ھ�ـ  ١٤١٨ لبن�ان، –األول�ى، دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت          : ، الطبع�ة  )  ھـ ٨٨٤: ت(

 .  م ١٩٩٧



 - ٢٣٣٦ -

مطالب أولي النھى في ش�رح غای�ة المنتھ�ى، لم�صطفى ب�ن س�عد ب�ن عب�ده ال�سیوطي                       -٣
الثانیة، المكتب  : ، الطبعة )ھـ١٢٤٣: ت(ھرة، الرحیبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي       ش

 . م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥اإلسالمي،

المغني في فقھ اإلم�ام احم�د ب�ن حنب�ل لإلم�ام أب�ي محم�د عب�د اهللا ب�ن احم�د ب�ن قدام�ة                          -٤
 . م ١٩٦٨ -ھـ ١٣٨٨مكتبة القاھرة، : ، طبعة) ھـ٦٢٠: ت(المقدسي

  : ى كتب فقھیة أخر) ھـ

ف�ؤاد عب�د   : ، تحقی�ق )ھ�ـ ٣١٩: ت(اإلجماع ، ألبي بكر محم�د ب�ن إب�راھیم ب�ن المن�ذر            -١
 .م ٢٠٠٤/ ھـ١٤٢٥المنعم ، الطبعة األولى ، دار المسلم ، 

، )ھـ٣١٩: المتوفى(اإلقناع ، ألبي بكر محمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري  -٢
األولى، بدون ناشر،  : طبعةالدكتور عبد اهللا بن عبد العزیز الجبرین ، ال: تحقیق
 . ھـ١٤٠٨

اإلقن��اع ف��ي م��سائل اإلجم��اع، ألب��ي الح��سن عل��ي ب��ن محم��د ب��ن عب��د المل��ك الكت��امي      -٣
ح��سن ف��وزي ال��صعیدي ،   : ، تحقی��ق )ھ��ـ ٦٢٨: ت(الحمی��ري الفاس��ي، اب��ن القط��ان    

 . م ٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٤األولى، الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر،: الطبعة

  : ربیةكتب اللغة الع: خامسا

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر،  أحمد بن محمد بن علي المقري الفی�ومي،              -١
  . بیروت ، بدون تاریخ ، بدون طبعة–المكتبة العلمیة 

 المغرب في ترتی�ب المع�رب ، ألب�ي الف�تح ناص�ر ال�دین ب�ن عب�د ال�سید ب�ن عل�ي ب�ن               -٢
األول��ى ، مكتب��ة : ةمحم��ود ف��اخوري و عبدالحمی��د مخت��ار، الطبع��: المط��رز ، تحقی��ق 

 .م ١٩٧٩ حلب،–أسامة بن زید 

  : كتب أخرى ومواقع إلكترونیة : سادسا

إجمال اإلصابة في أقوال الصحابة ، ألب�ي س�عید ص�الح ال�دین خلی�ل ب�ن كیكل�دي ب�ن             -١
: محم�د س�لیمان األش�قر ، الطبع�ة        . د: ، تحقیق )ھـ٧٦١: ت(عبد اهللا الدمشقي العالئي     

 . ه١٤٠٧ الكویت، –اإلسالمي األولى، جمعیة إحیاء التراث 

ال�سادسة  : محم�د الغزال�ي ، الطبع�ة    / السنة النبویة بین أھل الفقھ وأھل الحدیث لل�شیخ   -٢
 . دار الشروق –

الثانی�ة،  : عل�ي جمع�ة محم�د، الطبع�ة       / المكاییل والموازین الشرعیة ، لألستاذ الدكتور      -٣
 . م٢٠٠١/ ھـ١٤٢١ القاھرة، -القدس لإلعالن والنشر

  /https://www.daralifta.org/ar :  إلفتاء المصریةموقع دار ا -٤




