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  العقوبات المالية المترتبة

   المرأة في الفقه اإلسالميعلى الجناية على
  
   )*( محمد جاسم محمد عبداهللا  ٠د                                             

 :مقدمة ال

ليه، ونعوذ باهللا من شرور إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إ
ده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، ، ومن سيئات أعمالنا، من يهأنفسنا

وأشهد أن ال إله إال اهللا، وحده ال شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى 
  . اهللا عليه وعلى أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

  أما بعد،،،،

ف فإن االشتغال بالقرآن الكريم والسنة النبوية والتفقه في الدين من أشر
 إليها في حياته كلها، ومن المقاصد التي ينبغي للعبد أن يسعى الغايات وأسمى

 ىأشرف ذلك، بيان األحكام الشرعية واستنباطها من القرآن الكريم، إذ هو مقدم عل
غيره من العلوم، نظرا لحاجة المسلمين إليه في عباداتهم ومعامالتهم اليومية، فقام 

؛ فحفظوا الدين كتابا ولى بهذه المهمة خير قيامعلماء المسلمين منذ القرون األ
مباركة كما هو مشاهد في تلك اآلثار التي الوسنة، واستنبطوا األحكام الشرعية 

سبحانه  ( بعد اهللا–خلفوها لألمة، وكان لهم فضل عظيم، ومكانة رفيعة، لوالهم 
والمسلمين  لما عرفنا هذا الدين حق المعرفة، فجزاهم اهللا عن اإلسالم – )ىوتعال

  .خير الجزاء
ل، ولم ينقص ، مثلها في ذلك مثل الرجإلسالم المرأة كافة الحقوقلقد منح او

دراسة متعمقة لفهم ، والناس في هذا العصر في حاجة إلى من حقها كونها امرأة
، والسنة النبوية لنرى الرعاية اإللهية لهذا الكائن اللطيف؛ ونرد القرآن الكريم

                                                           

  .ةدكتوراه في الشريعة اإلسالمي )*(
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 قسوة يزعمون خذها بعض أدعياء تحرير المرأة الذين التي اتالشبهات والنداءات
األحكام ورجعيتها تحت دعوى التحرر والمدنية، وكذلك ما فعله أعداء الدين وسيلة 
ٕللطعن في اإلسالم واستقطاب المرأة وابعادها عن تعاليم ربها ونبيها، ومن أجل 

وي النزاع مع تعاليم مهاذلك تراهم يثيرون مطاعن عديدة للزج بالمرأة المسلمة في 
، ولألسف نجد مطاعنهم وأساليبهم تصادف رغبة بعض سفهة العقول، من اإلسالم

أجل ذلك كان هذا الموضوع واجب وقت؛ حيث كان من الواجب تسليط الضوء 
على الدستور القرآني أثناء تشريعه لحقوق المرأة كما بينها الخالق الكريم، وكما 

 الجناية في المترتبة المالية العقوبات" كان بحثي في بيانفسرها خاتم النبيين، لذا 
   ".اإلسالمي الفقه في المرأة ىعل

  :بحث المنهج 

ني بينت حيث إ ،في هذا البحث على المنهج االستقرائي التحليلياعتمدت 
حقوق المرأة من خالل نصوص القرآن والسنة النبوية والفقه اإلسالمي، ووضحت 

  . منها القضاء؛ بعض الحقوقالحكمة من التأكيد على
  :خطة البحث 

 النحو ىلقد قسمت البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة بها أهم النتائج، عل
  :التالي

 النفس الخاصة ى الجناية علىالعقوبات المالية المترتبة عل :المبحث األول * 
  بالمرأة 

 النفسدون   ماىالعقوبات المالية المقررة للجناية عل : المبحث الثاني* 
  "الخاصة بالمرأة "

  .الدية فيما دون النفس 
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  المبحث األول

  العقوبات المالية المترتبة علي الجناية 

  علي النفس الخاصة بالمرأة
قتل العمد ، وشبة العمد ، العقوبات المالية المترتبة علي ال: ول المطلب األ

  .والخطأ
واألصل في وجوب  )١(لقد قام الفقهاء بتعريف الدية تعريفات كثيرة    

  العقوبات المالية 
  :  الكتاب - أوال

ًوما كان لمؤمن َأن يقتل مؤمنا إال خطئا ومن قتل مؤمنا  �  :قال تعالي ًِ ِ ِْ ْ ُْ َ ُ ُ ََ ََ َُ َْ ًََ َ  ِ َ ٍ ِ َ َ
ِخطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى َأهله إال َأن يصدقوا فإن  ِ َِ ُ َ َْ   َ َ َ ِ ِ ٍ ٍْ َ ٌ ٌَ  َ  ِ َِ َ ْْ َ ُ ِ َ ًَ ٍكان من قوم َ ْ َ ِ َ َ

ٌعدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية  َ َ َ َ َِ ِ ٍ ٍَ َ َ ٌَ َ  ْ ُ ْ َ ُ َْ ْ َ ْ َ ْ ٌَ َ َ َُ َ ٍُ ْ َ ِٕ ِ ِْ ْ ِ َ ْ ُ  ُ
ََمسلمة إلى َأهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتا َُ َ َِ ِْ َ َْ ْ َ ُْ َ ُ َ َ َِ ٍ ِ َِ َ َْ ِ  ً َِ ْ  َ ْ ِ ٌ َبعين توبة من َ  ً َ َْ ِ ْ َ ِ

ًالله وكان الله عليما حكيما  ًِ ِ َِ َ ُ ّ َّ َ   )٢(]  ٩٢/النساء [�َ
  : السنة : ثانيا 

في الدية ) صلي اهللا علية وسلم ( فهناك أحاديث كثيرة وردت عن رسول اهللا 
، أنه كتب لعمرو بن ) صلي اهللا علية وسلم (  عن رسول اهللا يرو ولكن اشهر ما

                                                           

إن " ولية وديته ومنه الحديث إذا أعطيت  : هالقتيل بدية وقد ديت) ودي : ( الدية لغة  )١(
لسان العرب " وا الدية ٕ وان شاءوا أخذاأي إن شاءوا اقتصو"  وادوا إ قادوا وان أحيوبواأح
 ط ٧٣١ ص ٥ية ج  م ، مجمع متن اللغة العرب١٨٩١ ،٢٦١ ص ٢٠ ج ورن منظبال

صمعي سميت عقال الدية ، ألن اإلبل كانت تعقل بفناء ، ولي المقتول  م ، وقال األ١٩٦٠
هي اسم : الحا ط ، الدية اص٦ ص ١ / ١٥ ، شرح النبيل ج ٣ ص ٢٦فتح الباري ج 

" المال الواجب بجناية الحر فى نفس أو فيما دونها وذكرت عقب القصاص ألنها بدل عنة 
 ، ٢٠٤ ص ٢ ، اإلقناع ج ٤٤٢ ص ٢ ، بداية المجتهد ج ٣٠١ ص ٨فتح القدير ج 

المختار  الدر ى ، رد المحتار عل٢٧٢ ص ٦لزخار ج  ، البحر ا٤٨٠ ص ٩المغني ج 
  . ٥٣ ص ٤ ج ج ، مغني المحتا٣٦٨ ص ٥ج 

  . )٩٢(  اآلية – سورة النساء )٢(
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  فيٕوان: "  الفرائض ، والسنن ، والديات قال فيه هل اليمن فيحزم كتبا إلي أه
   )١(" النفس الدية مائة من اإلبل 

 : اإلجماع 

وط قولقد أجمع فقهاء المسلمين وجوب الدية في القتل العمد في حاالت س
  : القصاص وشبة العمد ، والخطأ ، وهي تجب في ثالثة أحوال 

  .لية بالدية بدل القصاص رضاء ولي الدم ، أو المجني ع:أوال 
   . القصاص في األطرافاستيفاءتعذر  :ثانيا 
  .وجود شبهة تمنع القصاص مثل قتل الوالد ولده ونحو ذلك  :ثالثا 
ٕقيمة النفس ، وان لها مقدارا معلوما ال " ولقد قال الفقهاء إن الدية هي    
ي كقيم المتلفات  إلي اجتهاد الرأموكولة ير غ ، وأنها هوال ينتقص منه يزاد علي

  )٢(.. ومهور المثل ونحوهما 
أو إذا عفي إليها عند الشافعية  )٣(وتكون حتمية من القصاص عند الحنابلة   

وتستوفي دية العمد من مال الجاني  )٥(، وبرضاء الجاني عند الحنفية والمالكية )٤(
  . ال من مال العاقلة وذلك باتفاق الفقهاء 

                                                           

ُرواه النسائي في سننه ، كتاب )١( َ ُالقسامة،  ذكر ِ ْ ِ ِ َ َ َ ِحديث ْ ِ ِعمرو َ ْ ِبن َ ٍحزم ْ ْ ِلعقول،ا ِفي َ ُ ُ ُواختالف ْ َ ِ ْ َ 
َالناقلين ِِ   ُله، برقم َقال) ٨/٥٧(، ) ٤٨٥٣(َ ُالحاكم َ ِ َ ُإسناده: ْ ُ َ ٌصحيح انظر نصب الراية  ْ ِ َ

 ١٠/٤٢٥، وقد ضعفه األلباني في صحيح وضعيف سنن النسائي ج٢/٣٤١للزيلعي ج
  ٢١١ ص ٣ أحكام القرآن للجصاص ج )٢(
، ١٨ ص ٦ ، كشاف القناع ج ٤٨١ ص ٩ ي ج ، المغن٤٢١ ص ٢ منتهي اإلرادات ج )٣(

  ٢ ص ٩المبدع إبن مفلح ج 
 ، اإلقناع فى حل ألفاظ أبي ٣١٥ ص ٧ ، نهاية المحتاج ج ١١٣ ص ٣ مج ٦ األم ج )٤(

 ص ٢ ، التشريع الجنائي ج ٥٦٤ ، الجريمة والعقوبة أبو زهرة ص ٢٠٥ ص ٢شجاع ج 
١٧٦.   

سي خ ، المبسوط للسر١٢٧  ص ٦زيلعي ج  ، تبين الحقائق لل٢٤٣ ص ٢ شرح الكنز ج )٥(
 ص ٢ ، بداية المجتهد ج ٢٤٦ ص ٦مواهب الجليل مج  _ ٦٨ ص ٢٦ ج ١٣مج 
 ، الموطأ لإلمام مالك ص ٧١،  ٧٠ ص ٧ ، المنتقي شرح الموطأ للباجي ج ٤٤٣
   .١٧٦ ص ٢، التشريع الجنائي ج ٢٢٦
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  : ن أنواع القتل وع من في كل مقدار الدية
 دية العمد مائة إلي أن )١( وهي بديلة ، ذهب الحنفية والمالكية :العمد : أوال 
 خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنات لبون ًرباعاقسم أتمن اإلبل 

  .  وخمس وعشرون جذعة ،وخمس وعشرون حقة
لمذهب دية ، واإلمامية ، وايفعية ومحمد بن الحسن والشيعة الزوذهب الشا

ي العمد مغلظة أن الدية فإلى  ورواية عن اإلمام أحمد :)٢(الظاهري ، واإلباضي
، وثالثون  وثالثون حقة، أربعون في بطونها أوالدها:ثالثاأكشبة العمد فتقسم 

  . جذعة 
 إلي الحديث المروي عن رسول هوالرأي الثاني أرجح وأقوي من األول الستناد

 قتيل خطأ العمد ٕ وهو أال وانهرد ذكريلذي سوف ا)  وسلم ه عليصلي اهللا(اهللا 
 العمد ، فأولي أن يثبت في ه يثبت التغليظ في شبهحيث إن)٣(" بالسوط أو العصا

  .العمد
  :  العمد هشب: ثانيا 

 ال ه، فإن)٤( العمد عند عامة الفقهاء عدا اإلمام مالك هب الدية في شبوتج
  ، والدليل علي ثبوت شبةهدية عند هالعمد وطبقا لذلك ليس ل هيعترف بالقتل شب

                                                           

بن عابدين ج ا ، حاشية ٣٠٤،  ٣٠٣ ص ٨القدير ج ضافة إلي فتح  المراجع السابقة باإل)١(
   . ٣٦١ ص ٥

 ، البحر ١٩٦ ص ٢ ، المهذب مج ١٣٢ ص ٤ المراجع السابقة يضاف زاد المحتاج ج )٢(
 ، المحلي البن حزم ج ٢٨٩ ص ٤ ج ٢ ، شرائع اإلسالم مج ٢٧٣ ص ٦الزخار ج 

 ص ١٠ ، تهذيب األحكام للطوسي ج ٣٥٣ ص ٥ اإلمام جعفر ج ه ، فق٣٨٢ ص ١٠
   ١٢٥ ص ١٥/١ح النيل وشفاء العليل ج  ، شر١٥٨

 ٢ ، سنن الدارمي ج ٣٢٧ ص ٤ ، نصب الراية للزيلعي ج ٢٤١ ص ٧نيل األوطار ج  )٣(
   .  ٨٧٨ ص ٢ سنن اين ماجة ج ١١٨ص 

، حاشية  ) ٢٥٦ص (  ، مواهب الجليل مرجع سابق ٤٤٣ ص ٢ بداية المجتهد ج )٤(
،  وهي التي طعنت فى السنة الثانية:ضخام، ، والمراجع السابقة ٢٣٦ ص ٤الدسوقي ج 

،  وهي التي طعنت فى السنة الرابعة:الحقة  ، وهي التي طعنت فى السنة الثالثة:ون بالل
    .وهي التي طعنت فى السنة الخامسة: الجذعة 
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 هشيم عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة بن جوش ، عن عقبة ىالعمد مارو
 خطب في يوم فتح مكة فقال هبن أوس السدوس عن رجل من أصحاب النبي أن

 الدية هأال و أن قتيل الخطأ العمد بالسوط أو العصا و الحجر في " هفي خطبت
الدية وتقسم علي )١(" نها أربعون خلفة في بطونها أوالدها مغلظة مائة من اإلبل م

  )٢(هثالث سنوات وتعد عقوبة أصلية في
 : القتل الخطأ : ثالثا 

بل التي تؤخذ منها الدية في القتل الخطأ  اختلف الفقهاء في بيان أنواع اإلدوق
  . ال بن تكون إأحيث األصل 

  )٣( : ىلإ الحنابلةافعي، والظاهرية، واإلباضية، ووذهب مالك والش

 وعشرون بنت ليون ، وعشرون ،عشرون بنت مخاض" ها تقسم أخماسا أن
  " . عشرون جذعة ووعشرون حقة ،  ون ذكربابن ل

  وذهب،ون ابن مخاضببذلك ولكن وضعوا مكان ابن ل )٤(وقال الحنفية
ؤدي  لرغبة الم، واإلمامية إلي أنها تقسم أرباعا مع إطالق األصنافالشيعة الزيدية

                                                           

 ص ٧ ، نيل األوطار ج ١١٨ ص ٢ ، سنن الدارمي ج ١٢١٤ ص ٣ سبل السالم ج )١(
 دار الكتب العلمية ٨٧٨ ص ٢نن ابن ماجة ج  ، س٣٢٧ ص ٤ نصب الراية ج ٢٤١

  . لبنان –بيروت 
  . نفس المراجع الفقهية السابقة)٢(
 ص ٢ ، المهذب ج ٧٤ ، ٧٣ ص ٧ ، المنتقي للباجي ج ٤٤٣ ص ٢بداية المجتهد ج  )٣(

١٩٧.  
 ، ٣٨٧ ، ٣٨٣ ص ١٠ ، المحلي ج ١١٣ ص ٦ ، األم ج ٢٠٥ ص ٢اإلقناع ج      

 ، األحكام السلطانية ص ١٢٦ ص ١٥/١ ، شرح النيل ج ٢٨٩  ص٤شرائع اإلسالم ج 
 ، ١٩ ، كشاف القناع مرجع ساق ص ٤٢٩ ، منتهي اإلرادات مرجع سابق ص ٢٧٤

    . ٤٩٢ ٤٩٠ ص ٩المغني ج 
  . ، المراجع السابقة للحنفية٢٥٤ ص ٧ بدائع الصنائع ج )٤(
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 ه الجمهور لقوتهقال ب رجح ماألا وهو دليل عليأللدية، وال يوجد لهذا الرأي مستند 
: " قال  ) وسلم هصلي اهللا علي( عود عن رسول اهللا روي ابن مس ويستند إلي ما

ون ، وعشر، وعشرون بنات مخاضوعشرون جذعة ، في دية الخطأ عشرون حقة
وأخرجة قطني  الدارهيهقي والبزار وأخرج البهروا )١( "ونببنات لبون وعشرون بني ل

ون وقد اتفق الفقهاء علي أن الدية ببدل ل" خاض معشرون بني "األربعة بلفظ 
   .)٢(تجب علي العاقلة إال أنها تنجم أي تقسم علي ثالث سنوات

  العقوبات المالية المترتبة علي قتل المرأة: المطلب الثاني
  : مرأة  دية النفس بين الرجل والهتناول فينو

 سيدنا عمر وعلي فيما روي عن) رضي اهللا عنهم ( أجمع الصحابة لقد    
 )٣( الرجل إن دية المرأة علي النصف من دية ابن ثابت أنهم قالوسعود وزيد موابن 

  عليهم أحد ذلك فيكون إجماعا ، وقال ابن المنذر قال ابن عبد أنكره ينقل أنولم
منهم  )٤(ضافة إلي اتفاق الفقهاء ماعدا النادرإلاالبر أجمع أهل العلم علي ذلك ب

وهو ماحكي خالفا لإلجماع عن أبي بكر األصم وابن علية أن ديتها مثل دية 
إن في النفس مائة من ) : " صلي اهللا عليم وسلم ( الرجل اعتمادا علي قوله 

  )٥(. عام خصص بحديث عمرو بن شعيب ومعاذ بن جبل " اإلبل 
  

                                                           

ُرواه أبو داود في سننه ،  كتاب الديات ، باب )١( ِالدية َ َ  ْكم َهي؟ برقم  َ ِ)٤/١٨٤(، ) ٤٥٤٥ (
  .٩/٢٤وقد ضعفه األلباني في سلسلة األحاديث الضعيفة ، ج

   . المراجع السابق)٢(
 أحمد فتحي بهنسي ص ة ، العقوبة ، دراسة مقارن٢٢٢ ص ٧ نيل األوطار للشوكاني ج )٣(

 ٢ ، من شرح الكنز ج ٣٧٢ الشريعة محمد إسماعيل رشدي ص ي ، الجنايات ف١٥٧
  . ١٢١٨ ص ٣ ، سبل السالم ج ١٨٢ ص ٢ ، التشريع الجنائي ج ٢٤٤ص 

 ، الجريمة ٣٦٨ ص ٥ ، حاشية ابن عابدين ج ٥٣١ ص ٩، المغني ج ) ١( مراجع )٤(
  .  ، سبل السالم مرجع سابق ٥٧٢زهرة ص  والعقوبة  أبو

 ، ٢٠ ص ٦ ، كشاف القناع ج ٥٣٢ ص ٩ ، المغني ج ٢٢٧ ص ٧ نيل األوطار ج )٥(
   . ١٢١٨ ، ص ٣ ، سبل السالم ج ٢٧٥ ص ٦بحر الزخار ج ال
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   :ان ين هناك فريقأي أ
  : الفريق األول 

باتفاق عامة الفقهاء يقول بأن دية المرأة علي النصف من دية الرجل وهذا 
  .من الجمهور

  : الفريق الثاني 

 بكر األصم وابن ى المرأة تساوي دية الرجل وهما أبالنادر منهم بأن دية
  . ، وفيما يلي سوف نعرض آراء الفريقين علية

 :ة في الديةأ بين الرجل و المرةالقول بالمساوا

 ة بين دية المرأةبالمماثلة و المساوا: ولهذا فإننا نؤيد رأي الفريق الثاني القائل 
مستند  و)١(صم بو بكر األأي النفس وهذا ما قاله ابن علية وًو دية الرجل مطلقا ف

ِوما كان لمؤمن َأن يقتل مؤم �  :هذا الرأي هو العموم الوارد في قوله تعالى ِْ ُْ ُ ََ ُ ْ َ ٍ ِ َ َ نا إال َ ِ ً
خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى َأهله إال َأن  ِ ِِ ِ ٍ ٍْ َ ٌ ٌَ ُ َ َ  َ َِ ِ َِ ََ ْ ًْ َْ َ ََ ُ ِ َ ًَ ًَ ََ ََ
ِيصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من  ٍ ٍ َِ ََ ُ َِ ْٕ َ َ ََ ْ ٌِ ِْ ْ َ َ ََ َ َ َ َُ ُ ِْ َ ْ ُ   ُ ٍ ْ ِ  

ٍقوم  ْ ْبينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى َأهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد َ ِ َ َ َ َ َْ َ ُ ُْ ْ َ ََ َ ًَ ََ ْ َ ْ َ ِْ ْ  ٍ ِ ِ ِِ َ َ َْ ِ ٌ ٌَ ٌ َ  ُ
ًفصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما  ً ْ ُِ ِ ِ َِ َ ُ َ َّ َّ ََ َ  ً َ ََِ ِْ َْ ِ َ ْ َ ُ    )٢(]٩٢/النساء[ �َ

يجاب إفي  وةالحرم وةنساني في اإلةل و المرأ بين الرجةوكذلك المساوا
  .ةهو الدين يستويا في بدل عقوبة القصاص وأالقصاص ويجب 

  :راء الفقهاء المعاصرين آ

 ةالمرأن الرجل و بيةيوافق هذا ما قاله بعض الفقهاء المعاصرين في المساوا
  . في الدية 

                                                           

 ص ٤ جةحاشية قليوبي و عمير، ٥٠ ص٦األم ج، ٤٤٧ ص ٩ ج ة المغني البن قدام ( )١(
 ضافة باإل٣٣٣٠ ص٢ جةهل المدينأ هالكافي في فق، ٤٤٩ ص٢ بداية المجتهد ج١٣٢
  .ة المراجع السابقإلى

 .٩٢ية  سورة النساء اآل)٢(
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             ةالتسويلي هذه إ اقدم من دعأوهو  : رأي الشيخ محمد عبده: ًوال أ
         ً بالنسبة لجميع الناس بناءةحديث ورأيه وجوب اتحاد قدر الديفي العصر ال

 ة من هذه الحيثيةالناس في نظر الشريعن الديه في مقابلة الدم فقط ،  وأعلى (
  . )١()سواء 

  .ة كالدم يتساوى فيه الجميع دون تفرقة في الديةفقد جعل المساوا
 من ةنسانية المرأإذا كانت إنه أ محمود شلتوت ، يرى  تابعه الشيخ:ً ثانيا 

كان القصاص هو  من الرجل وة والمرأةنسانية الرجل ودمها والرجل من المرأإ
ب اهللا عليه الخلود فيها وغضم بينهم في االعتداء على النفس وكانت جهنم والحك

قتل الرجل  في يخرو كما هو الجزاء األةخروي في قتل المرألعنته هو الجزاء األو
تلقي تدمنا  ونحن ما ، خطأ هي في قتل الرجل خطأة في قتل المرأةين اآلإف

 يءاألحكام أوال من القرآن فعبارة القرآن في الدية عامة مطلقا لم تخص الرجل بش
 مسلمة إلي  مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة أو ديةلومن قت: " منها عن المرأة 

  .)٢() بالقتل الخطأ بين الذكر واألنثى  الدية  ال تفرقة في وجوبهضح أنو وأهأهل
ينبغي أن تكون دية المرأة : " قالة الشيخ محمد أبو زهرة   ويؤيد ذلك ما:ثالثا 

دي بقتل رجل كالتعدي عكدية الرجل علي سواء ، إذ هي عقوبة للدماء ، وألن الت
، وال  ممكن والجمع بينهاحاد آنصوص أكثرها أخبار بقتل امرأة علي سوار وال

تنصيف دية المرأة بوهو بهذا ينتقد المذهب القائل )٣(" ر بر علي حبيمكن ترجيح خ
   . هوبرد

المماثلة بين الرجل والمرأة : " ر فقال صو قد رجع المستشار علي من:رابعا 
، " ة من اإلبل إن في النفس مائ) "  وسلم هصلي اهللا علي(ادا إلي عموم قوله استن

                                                           

   .٤٣٥ ، ٤٣٤ ص ٥ار ج  تفسير المن)١(
  . ط دار الشروق٢٤٥ اإلسالم عقيدة وشريعة للشيخ محمود شلتوت ص )٢(
 ي دار الفكر العربي ، ضمان العدوان ف٥٧٣ اإلسالمي ص ه الفقي الجريمة والعقوبة ف)٣(

  . دار الثقافة١٩٩٠ ط ٤٧٣محمد أحمد سراج ص .  اإلسالمي دهالفق
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عتداء علي النفس اإلنسانية ، وهي قدير الدية إلي االلي وجوب النظر في تٕاو
واحدة ، وال يكون لألنصبة في الميراث أو لمعني منفعة المرأة واختالفها عن منفعة 

   . فهو يؤيد التسوية في الدية)١("الرجل 
 هأن هذا االتجا: محمد سراج صاحب ضمان العدوان .  ولقد ذكر د:خامسا 

مرأة بما هو واجب للرجل منها عن تبني مشروع في تسوية الواجب في دية ال
قانون العقوبات المصري طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية المساواة في الواجب 

دية المقتول ذكرا كان أو أنثي ، مسلما أو غير مسلم (وفي هذا المشروع أن . لهما
م أربعة آالف ومائتان وخمسون جراما من الذهب الخالص ، ويقوم بالسعر للجرا

وهذا )٢() المحدد وقت ارتكاب الجريمة من مصلحة دفع المصوغات والموازين 
  .يبين اتفاق الفقهاء والمعاصرين علي التسوية في الدية بين الرجل والمرأة

   :الترجيح 
، والعقلية ض لجميع اآلراء باألدلة النقليةسبق من عر يمكننا القول بعد ما

، ومناقشة تلك اآلراء والعرض ين الرد عليهاوبعدما حاولنا جاهدالقائلة بالتنصيف 
 والمعاصرين أن نقول بالمساواة بين ىلمن قال بالتسوية من بعض الفقهاء القدام

 إناث وذكور حيث إن الجميع سواء ،الرجل والمرأة في الدية ، وعدم التفرقة بينهما
ني  فعند ارتكاب جريمة أو معصية يجب علي الفرد الجا،أمام القانون اإللهي

التي تنزل  رارض ويجب أن تكون التعويضات الناجمة عن األ،ل عقابهاحمت
، ألن االعتداء الذي يقع ختلفت منزلتهم، وتباينت منافعهما امباألفراد واحدة منه

علي النفس اإلنسانية وهي مشتركة عند الجميع دون اختالف ، وألن عدم التسوية 

                                                           

  .١٤٠ ص ٢ مقارنا بالقوانين الوضعية لعلي منصور ج  نظام التحريم والعقاب اإلسالمي)١(
 ، ٤٧٣محمد أحمد سراج ص .  اإلسالمي دراسة فقهية مقارنة ده الفقي ضمان العدوان ف)٢(

  . م دار الثقافة١٩٩٠ ، ٢ ط ٤٧٤
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 الهيئات ارضة النسائية من القيادات فيمعبين الرجل والمرأة في الدية يؤدي إلي ال
  .)١(ٕالبرلمانية والي تعطيل تطبيق الشريعة اإلسالمية مثلما حدث في باكستان 

صرت اللجنة التي عهد إليها بصياغة مشروع قانون القصاص والديات أحيث 
 مكثفة حملةبعدها علي تنصيف الدية ، فشنت الحركة النسائية  م وما١٩٨٥عام 

، وعملت علي وسائل اإلعالم والمجالس النيابيةروع في الصحافة وعلي هذا المش
تنظيم المظاهرات واالحتجاجات التي أدت في النهاية إلي تعطيل إقرار هذا 

  . المشروع طيلة السنوات السابقة 
 ا، وأخذوع جديد للقصاص والدياترووقد تألفت لجنة أخري حديثة إلعداد مش

ار ر، رغبة في إضعاف الجبهة المعادية إلقالرجليح التسوية في دية المرأة ببترج
ن  بمعني أ،نها مراعاة لمصلحة مرسلةإسراج .  ، ويقول دههذا المشروع وتطبيق

 اعتبار الشارع هرشدت نصوص كثيرة إلي وجإٔالشارع لم يبين حكم نوعها وان 
ة  المشروع حفظا للدين طبقا للشريعة اإلسالميا، وبذلك أن في تيسير إقرار هذلها

 أساتذة هن اتجاإ، ومما فجتماعية التي تفرض التسويةباإلضافة إلي الضغوط اال
  : ، ونخلص من هذا بقولنا  التسويةع اإلسالمي يرجهالفق

  . أن دية المرأة مساوية لدية الرجل علي السواء دون تفرقة بين ذكر وأنثي 
  . تها وتلك اآلراء سديدة وقوية وموافقة لروح الشريعة اإلسالمية ومرون

*  *  
  

  

  

  

  

  
                                                           

  .نفس المرجع  )١(
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  المبحث الثاني

  العقوبات المالية المقررة للجناية

  "الخاصة بالمرأة " دون النفس علي ما
  : الدية فيما دون النفس 

د امتناع وقد سبق الحديث عن الدية في المبحث السابق وأنها تجب عن
الف ب الدية كاملة بإزالة جنس المنفعة كإتالقصاص لسبب من األسباب، فتج

صبع واحدة ، اليدين ، ويجب األرش بإزالة بمعني المنفعة كإتالف يد واحدة أو إ
والي يدل علي العقوبات المالية المقررة . مقدر، وغير مقدر: واألرش نوعان 
 ه، ذكرقدون النفس عامة حديث أبي بكر بن حزم الذي سب للجناية علي ما

صلي اهللا ( أن رسول اهللا ه عن جدهب عن أبيباإلضافة إلي حديث عمرو بن شعي
 هرنبتإٔ بالعقل كامال ، واذا جدعت هقضي في األنف إذا جدع كل) : "  وسلمهعلي

، واليد نصف نصف العقل ، والرجلن بنصف العقل، وقضي في العيفنصف العقل
  .)١(" ، والمأمومة ثلث العقل والمنقلة خمس عشرة من اإلبل لالعق

 قضي في رجل ضرب هأن: "اب روي عن عمر بن الخط  ماهويضاف إلي
  . )٢("بأربع ديات  : ه ، وعقله ونكاحه ، وبصرهرجال فذهب سمع
  : ي تجب فيها الدية أنواع أربعة تواألعضاء ال
 الذكر – اللسان – يشمل األنف :في البدن ه ماال نظير ل: النوع األول 

 –لغائط  وسلك ا– مسلك البول – الصلب إذا انقطع المني –) العضو التناسلي (
                                                           

 ، سبل ٦٩٣  ص٢ ، المنتقي من أخبار المصطفي ج ٢١٨ ص ٧  نيل األوطار ج )١(
   . ١٢١٨ص  ٣السالم ج 

           واية أبي الحرث وابنه حمد بن حنبل فى رأذكره  ( ٢١٩ ص ٧ نيل األوطار ج )٢(
، وهذا األثر صحيح  ٨٦ ص ٨ ، السنن الكبري ج ٦٩٣ ص ٢المنتقي ج  ، )عبداهللا 

          : الباكستاني قادر غالم بن الفقه، زكريا في الصحابة آثار من صح ما: انظر
 األولى،: بيروت، الطبعة – والتوزيع والنشر للطباعة حزم ابن دار جدة، -الخراز دار

  ) ٣/١٢٩٣(م ،  ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١
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وهذه األعضاء تجب فيها الدية  كاملة ) الرأس، اللحية، الشارب( الشعر –د لالج
  )١(. باتفاق الفقهاء 

 – ان األذن–العينان : ثنان ااألعضاء التي في البدن منها : النوع الثاني 
 – الثديان والحلمتان–الرجالن ودان  الي–)  شعرهتإذا لم ينب( الحاجبان –ان الشفت
خر  فإذا ذهب واحد من العضو وبقى اآل الشفران–ان ي اللح– اإلليتان –ان يياألنث
واستناد  )٢(. الفقهاءباتفاقٕف الدية ، واذا ذهب االثنان ففيهما الدية كاملة ص نهففي

)  وسلمهصلي اهللا علي(حاديث سعيد بن الصيب عن النبي ألألحاديث السابقة و
، وفي الشفتين ة ، وفي الرجلين الديةذنين الديقال في العينين الدية ، وفي األ

 وفي اليد الواحدة نصف الدية ، )٣(" ين الدية ي، وفي اليدين الدية ، وفي األنثالدية
  ."وفي اليد خمسون  " لما روي مالك والنسائي في حديث عمرو بن خزم 

  : ي في البدن منها أربعة تاألعضاء ال: النوع الثالث 
 عند إذا لم تنبت) فار ششعر األ( األهداب  –) الجفون (ن ر العينيفاأش

 دية )٥(إذا فسد منبتها حكومة عدل ، عند الحنفية والحنابلة )٤(المالكية والشافعية 
  ." كمال الديةهأس أفسد المنبت فعليإذا حلق شعر ر" ها ربع الدية حيث وفي أحد

                                                           

 اإلمام جعفر ج هبعدها ، فق  وما٤٤١ ، ٤٤٠ ص ١٠ المحلي ج .  نفس المراجع السابقة)١(
 ص ٦ من تبين الحقائق ج ٣٦٩ ص ٥بعدها حاشية ابن عابدين ج   ، وما٣٦١ ص ٥

   .٣١٣ ص ١٦ ، المدونة ج ١٢٩
 ج ٢بعدها ، المهذب مج   وما٧٢ ص ٦ ج ٣ ، األم للشافعي مج ٣١٥ ، ٣١٤ ، ٣١٣ )٢( 

 ٤بعدها ، اعالم الموقعين ج   وما٨٩ ص ٤بعدها ، زاد المحتاج ج   وما٢٠٧ ص ٢
 ص ٦ ، البحر الزخار ج ٦٢٩بعدها   وما٥٨٥ ص ٩ ، المغني ج ٣٦٣ ، ٣٦٢ص 
 ص ٢ ، تبصرة الحكام البن فرحون ج ٣١١ ص ٧بعدها ، بدائع الصنائع ج   وما٢٨٢
 ص ١ها ، المختصر النافع ج دبع  وما١٣٢ ص ٤ قليوبي وعصيرة ج حاشية ، ٢٦٢
  . ٣٧٧ ص ٨بعدها البحر الرائق ج   وما٦٤٠ ص ٢ ، مجمع األنهر ج ٣١٤

  ٤/٣٧١نصب الراية للزيلعي ج )٣(
 ص ٢لمجتهد ج  ، بداية ا٢٦٧ ص ٦ ، مواهب الجليل مج ٣١٦ ص ١٦ المدونة ج )٤(

 .٣٢٧ ص ٤ ، نهاية المحتاج ج ٢٠٨ ص ٢ ، اإلقناع ج ٤٥٥
 ، بدائع ٧١ ص ٢٦ ج ١٣ ، المبسوط للسرخسي مج ٣٦٩ ص ٥ حاشية ابن عابدين ج )٥(

 ص ٦ ، كشاف القناع للبهوتي ج ٥٨٥ ص ٩ ، المغني ج ٣١١ ص ٧الصنائع ج 
 .)المرجع السابقة(  وما بعدها ٢٧٦األحكام السلطانية ص. ٣٤
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  :ي في البدن منها عشرةتاألعضاء ال 

:  عشر الدية لحديث عمرو بن حزمعإصبأصابع اليدين ، والرجلين في كل 
روي عن أبي  وكذلك ما" وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من اإلبل "

  .)١(قضي في األصابع بعشر من األبل)  وسلمهصلي اهللا علي(أن النبي " موسي 
: ل ، قال رسول اهللا قاه عن جدهأبيروي عن عمرو بن شعيب عن  وكذلك ما

 من اإلبل وفي كل سن خمس من اإلبل واألصابع سواء في كل إصبع عشر"
 . )٢(" سواءواألسنان 

خر فالخنصر والبنصر واإلبهام سواء ، وذلك آتفضيل إلصبع علي  حيث ال
  . في رواية ابن عباس 

  ) : إذهاب المعاني (تعطيل منافع األعضاء 
 –ه مع بقاء هيكله، أو أذهب معناه إذا عطل منفعة عضو غيرب الجانييعاق

كذهاب البصر ، أو السمع ، أو الذوق ، أو الشم ، أو اللمس ، أو المشي ، أو 
البطش ، أو النطق ، أو العقل ، أو شلل اليد ، أو الرجل ، أو القدرة علي 

  . الجماع
والقاعدة في  " )٣(أن المنافع عشرون أو أكثر: " هبة الزحلي . وقد ذكر د

 فإن لم يتمكن وجبت الدية أو األرش محاولة القصاص ،: عقوبة هذه الجنايات 
  . )٤( المقدر شرعا

                                                           

ْمصنف ابن أبي شيبة رقم الحديث، كتاب الديات ، كم  )١( كل ِفي َ ٍُأصبع؟،   ُ ُ ْ)٢٦٩٩٠ ( ،
 نبينا سنة فتح الغفار الجامع ألحكام: بإسناده  انظر بأس ال: ، قال الصنعاني ) ٥/٣٨٦(

   .)٣/١٦٢٣( ، )هـ١٢٧٦ : المتوفى (المختار الصنعاني
َرواه أبو داود ، رقم الحديث، كتا )٢( ُالديات ، باب بِ َ َِ  ِديات ِاألعضاء،   َِ َ ْ َ ْ)٤٥٥٩ ( ،

   .)٧/٣٢٠(، وقد صححه األلباني في إرواء الغليل ، )٤/١٨٨(
 .٦/٣٤٨الفقه اإلسالمي وأدلته ، وهبه الزحيلي ، ج) ٣(
   ١٣ ، المبسوط مج ٨٢٩ ص ٦ ، من تبين الحقائق ج ٢٤٤ ص ٢ من شرح الكنز ج )٤(

   . المراجع السابقة٥٨٤  ص٩ ، المغني ج ٧٣ ص ٢٦ج 
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فإذا لم يمكن التقدير يجب حكومة عند الجمهور ، وعند مالك يقابل بما 
   )١(يناسبة من الدية 

  : الدية في الشجاج والجراحات 

جب فيها ي السابقة للموضحة ال  علي أن جميع الشجاج)٢(قد اتفق الفقهاء 
وتفيد وجوب األرش فيما قيل  )٣(ت رواية عن اإلمام أحمد وجدهأرش مقدر ، إال أن

ن، وفي المتالحمة اريقبل الموضحة قال في الدامية بعير ، وفي الباضعة بع
رضي (  قضاء زيد بن ثابت  وقد استند في ذلك إلي،ثالثة، وفي المسحاق أربعة

 حد منأ تلك الرواية ضعيفة ولم يأخذ بهابهذا ، إال أن هذا الرأي و ) هاهللا عن
 علماء المذهب ، واتفق عامة الفقهاء علي وجوب األرش في الموضحة وما

 : بعدها
 هصلي اهللا علي( د في رسالة النبي فيها خمس من اإلبل بما ور:  الموضحة -١

روي عن  وما" وفي الموضحة خمس من اإلبل : " لعمرو بن حزم ) وسلم 
 هأن)  وسلم ههللا عليصلي ا(  عن جدة عن النبي عمرو بن شعيب عن أبية

    .)٤(" في المواضح خمس خمس : " قال 
ٕب فيها عشر من اإلبل ، ولم يرد تقديرها في الحديث وانما روي تج:  الهاشمة -٢

  . عن زيد بن ثابت ذلك 

                                                           

 ، المهذب ج ٣١٦ ، ٣١٥ ص ١٦ ، المدونة الكبري مج ٢٦٣ ص ٦ مواهب الجليل مج )١(
 .٢٠٨ ص ٢ ، االقناع ج ٢٠٩ ص ٢

  . المراجع السابقة)٢(
 ، كشاف القناع ٤٥٣ ص ٢ ، بداية المجتهد ج ٦٥٨ ص ٦ المغني البن قدامة ج )٣(

   .٣٥ ص ٦للبهوتي ج 
َفي سننه ، كتابرواه أبو داود  )٤( ُالديات،  باب ِ َ َِ  ِديات ِاألعضاء ، رقم الحديث  َِ َ ْ َ ْ)٤٥٦٦( ،

    .)٢/٧٨٢(، قد صححه األلباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته ، ) ٤/١٩٠(
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بي في كتاب عمرو بن نروي عن ال فيها خمس عشرة من اإلبل لما:  المقلة -٣
  .)١( )وفي المنقلة خمسة عشر من اإلبل ( حزم 

وفي " أو المأمومة بقدر أرشها بثلث الدية لما ورد في الحديث :  اآلمة -٤
   ."المأمومة ثلث الدية 

  )٢(قال الفقهاء أنها مثل األمة يقدر أرشها بثلث الدية لشدة خطرها :  الدامغة -٥
  : الدية في الجراحات ، جراح البدن 

صلي اهللا  ( هدية لقولوجب فيها ثلث ال: الجائفة : فة ، أو غير جائفةجائ
فإن : غير الجائفة ، و)٣(باتفاق الفقهاء "ثلث الدية  وفي الجائفة)  وسلم هعلي

  )٤(الواجب فيها حكومة عدل ألنه ال يمكن تقديرها تقديرا دقيقا باتفاق الفقهاء

  .العقوبة المالية المقررة للمرأة في الشجاج والجراح: مطلب األولال

فلقد دونها ،   علي تنصيف دية المرأة في النفس ومافإذا كان الفقهاء اتفقوا
  . عضائها وكذلك الجراح أاختلفوا في ديات الشجاج ، و

 دية إلى المرأة وجراحها بالنسبة جفهناك ثالثة اتجاهات في تقرير دية شجا
  . جراح الرجل وشجاجه 

                                                           

  . ٨٢ ، ٨١ ص ٨ ج ى ، السنن الكبر٢١٨ ص ٧ نيل األوطار ج )١(
 ، ٣٠٦ ، ٣٠٥ ص ٤ ج ٢ ، شرائع اإلسالم مج ٤١٢ ، ٤١١ ص ١٠ المحلي ج )٢(

 ج ٢ ، المهذب مج ٣١٦ ص ١٦ ، المدونة الكبري ج ٣٧١ ص ٥حشاية ابن عابدين ج 
 السيل ٢٨٩ ص ٦ ، البحر الزخار ج ٣٣٥ ص ٧ ، نهاية المحتاج ج ١٩٩ ص ٢

، ٢٥٩ ص ٦الجليل مج مواهب  ، ٩٨ ص ١٥/١ ، شرح النيل ج ٤٤٧ ص ٤الجرار ج 
 بدائع ٢٢٧ ، األحكام السلطانية ص ٧٦ ص ٦ األم مج ٤٥٢ ص ٢بداية المجتهد ج 

  . ٢٢٠٣ ص ٣ ، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ج ٣١٢ ص ٧الصنائع ج 
 .السابقة نفس المراجع )٣(
 .لسابقةا نفس المراجع )٤(
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   :اتجاه فقهاء المدينة:  األول هاالتجا

 ، واألعضاء جالمرأة في عقلها من الشجا بالتسوية بين الرجل واحيث قالو
والجراح إلي أن تبلغ ثلث الدية ، فإذا جاوزت ثلث الدية عادت ديتها إلي النصف 

 قال ه قال عمرو وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وبهمن دية الرجل ، وبهذا االتجا
ن سعيد بن المسبب ، وعمر بن عبدالعزيز ، وعروة بن الزبير والزهري وقتادة ، واب

: البر هرمز ، واألعرج ، وبيعة ، ومالك ، وعبدالملك بن الماجشون ، قال ابن عبد
 روي ثيم ، حي السبعة وحكي عن الشافعي في مذهبة القدالمدينةوهو قول فقهاء 

زاد فعلي  جراحات الرجال والنساء سواء إلي الثلث  فما : هعن زيد بن ثابت قول
تعاقل المرأة :  قال هسعيد بن المسيب أن بن ىولقد روي مالك عن يحي، )١(النصف

فإذا بلغت ثلث الدية ، عه، وسنها كسنهصبكإواصبعها : الرجل إلي الثلث الدية 
وتفسير ذلك أنها تعاقله في : وقال مالك ، كانت إلي النصف من دية الرجل

 بلغت ذلك كان عقلها في ذلك علي النصف من عقل فإذا، ةنقلم ، والةالموضح
قضي أن عقل المرأة ) "  وسلم هصلي اهللا علي( روي أن رسول اهللا ما ك ،)٢(الرجل

 مسلم ، وقال بذلك أيضا هذكر )٣(" مثل عقل الرجل حيت تبلغ الثلث من ديتها 
 الرجل حتي عقلعقل المرأة مثل : " وعن عمر بن الخطاب قوله الليث بن سعد ،

 .)٤(" هيبلغ الثلث من ديت
                                                           

 ٧ ، نيل األوطار للشوكاني ج ٥٣٢ ص ٩ ، المغني ج ٤٥٩ ص ٢ بداية المجتهد ج )١(
 ، تبصرة الحكام البن فرحون ٢٢٠٤ ص ٣ ج الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، ٢٢٥ص 
   ٣٧٣ ص ٢بلغة السالك ألقرب المسالك ج ،  ٢٦٢ ص ٢ج 

  ٥٣٢إلمام مالك ص ل الموطأ )٢(
  ٣٦٣ ص ٤ إعالم الموقعين البن قيم الجوزية ج )٣(
 ، ص ٢٦ ، فتح الباري ج ٩٦ ص ٨ ، السنن الكبري ج ٢٢٥ ص ٧ نيل األوطار ج )٤(

٣٦ ، ٣٥.  
 ، المنتقي من أخبار ١٢١٧ ص ٣ ، سبل السالم ج ٢٢٤ ص ٧وطار ج  نيل األ    

 . ، الجامع لألصول من أحاديث الرسول٦٩٦ ص ٢المصطفي ج 
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 ه عن جدهبيأ عمرو بن شعيب عن هيروي حديث مرفوع هوفي هذا االتجا
ل الرجل حتي عقل المرأة مثل عق)  وسلم هصلي اهللا علي( قال رسول اهللا  " :قال

ولكن صاحب التنقيح يقول إن ، رواة النسائي والدار قطني . هيبلغ الثلث ، من دين
 ، وابن جريح هبن عباس عن ابن جريح عن إسماعيل ههذا الحديث من روات

 عند جمهور ه عن الحجازيين ، وال يحتج بهسماعيل ضعيف في روايتٕحجازي ، وا
وهذا دليل علي أن أرش جراحات المرأة يكون مثل ،  ابن خزيمةهاألئمة ، وصحح

 كانت جراحتها مخالفة لجراحته ، هزاد علي أرش جراحات الرجل إلي الثلث ، وما
قياس علي أن ديتها يلزم في الرجل ، وذلك بال صف مان بأن يلزم فيها والمخالفة

 في حديث هدونها كما سبق ذكر علي النصف من دية الرجل في النفس ، وما
  . ذ بن جبل امع

  : ونرد علي هذا القول 

 في حديث سعيد بن المسبب ه العقل كما يلي تفسيرهبأن هذا األمر مما يحيل
 ، ولكننا نقول إن هذا التنصيف فيما زاد عن الثلث فقط يجعل هفي موضع

نسان في مضيق مخالفا للعدل والعقل ، والقياس يكون بال حجة نبرة ، وال قوة اإل
عارضة سليمة وقد سبق أننا رجحنا الرأي القائل بالتساوي بين دية الرجل والمرأة 

 ال ه، ألنجد حرجا في عدم األخذ بهذا الرأيندونها ، ومن ثم ال  في النفس وما
اديا ف العامة وتللمصلحةحها ، ومراعاة يتوافق مع مرونة الشريعة اإلسالمية ورو

 وكذلك ألنهم ه بعدم تطبيق الشريعة كما سبق ذكر القائلةالجبهاتللمعارضات من 
 علي المراسيل من األحاديث والتي بها انقطاع ، وأنواع هيعتمدون في هذا االتجا

 . من األقيسة 
  :  ابن مسعود وشريح هوهو اتجا:  الثاني هتجااال

 إن دية جراحة المرأة وشجاجها مثل دية جراحة هذا االتجاقول أصحاب هي
 إلي الموضحة ، ثم تكون ديتها علي النصف من دية الرجل وهو األشهر هوشجاج
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 قال شريح وجماعة إن أرش همن قولي ابن مسعود ، وهو مروي من عثمان ، وب
 ) الموضحة( المرأة يساوي أرش الرجل حتي يبلغ أرشها خمسين اإلبل ثم ينصف 

وحكي في البحر أيضا عن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار أنهما يستويان حتي 
 البصري يستويان إلي النصف ثم نيبلغ أرشها خمس عشرة من اإلبل ، وعن الحس

دليل   الهأن: " ولقد قال صاحب نيل األوطار معلقا علي هذه األقوال  )١(ينصف 
روة البارقي من عند عمر أن آتاني ع : "هولقد  روي عن شريح قول )٢(عليها 

فوق ذلك فإن المرأة  جراحات الرجال ، والنساء تستوي في السن والموضحة ، وما
 للجرح حدا ا نجد أنهم جعلوه وفي هذا االتجا)٣("علي النصف من دية الرجل 

 عدت دية المرأة إلي النصف من دية الرجل ، وهذا الحد هو أرش ه تجاوزإذامعينا 
  . حة السن أرس والموض

 رسول اهللا هقضي ب استدالال علي ما: ولقد استند ابن مسعود في ذلك 
في الجنين حيث قضي بغرة عبد أو أمة قيمتها خمسمائة )  وسلمهصلي اهللا علي(

 في المبحث الثالث الفصل هق عرضبوي بين الذكر واألنثى  في ذلك وسدرهم ويس

                                                           

 ، نيل األوطار ٤٥٩ ص ٢ ، بداية المجتهد ج ٥٣٣ ص ٩ المغني البن قدامة ج )١(
          ، ٢٢٠٤ ص ٣ ، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ج ٢٢٦ ص ٧للشوكاني ج 

  .٣٦ ص ٢٦ ، فتح الباري ج ٩٦ ص ٨، السنن الكبير ج بعدها ماو
  . ٢٢٧ ص ٧ نيل األوطار ج     
 ابن هخرجأبراهيم وإ هشيم عن مغيرة عن ه فيذكر ( ٩٦ ص ٨ للبيهقي ج ى السنن الكبر    

  ).براهيم إ عن جرير عن مغيرة عن هأبي شبية فى مصنف
  .)صل األول فراجع المبحث الثالث الم ( ٧٩ ص ٢٦ ج ١٣ للسرخسي مج المبسوط     

  .٢٢٧ ص ٧ نيل األوطار ج )٢(
 ابن هخرجأبراهيم وإ هشيم عن مغيرة عن ه فيذكر ( ٩٦ ص ٨ السنن الكبري للبيهقي ج )٣(

  ).براهيم إ عن جرير عن مغيرة عن هأبي شبية فى مصنف
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هما في مقدار نصف عشر األول ، ويدل الجنين نصف عشر الدية فلهذا سوي بين
  .)١(أرش السن وأرش الموضحةوالدية ، وذلك يساوي 

الموضحة ، تسوية بين الرجل والمرأة في أرش فلهذا قال ابن مسعود بال
 . وتكون علي النصف بعد ذلك 

  : ونرد علي ذلك قائلين 

قضي بذلك ألنه يتعذر الوقوف علي )  وسلم هصلي اهللا علي( أن رسول اهللا 
ورة واألنوثة في الجنين خصوصا إذا لم يتم خلقه ، وألن الوجوب هناك صفة الذك

  . باعتبار قطع السر فقط والذكر األنثى  في ذلك سواء 

 ما ءل ونتسا،هستند إليا ابن مسعود ، وما هاستدل علي وبهذا قد تقوض ما
الفرق بين هذا االتجاه ، واالتجاه األول ؟ نجيب أنه حدد بداية التنصيف 

  . ة ولذا فإننا ال نجد حرجا من عدم األخذ بهذا الرأي الموضح

  . ي وأبي حنيفة ، والشافعي والثوريوهو اتجاه منقول عن عل: االتجاه الثالث 

دية المرأة في جراحها ، وأطرافها ، وشجاجها علي النصف دية  : ه فياقالو
سيرين وابن ) رضي اهللا عنه (  ، حيث روي عن علي هرثيلك وكذ يلالرجل في قل

، وابن شبرمة ، وأبو حنيفة وأصحابه، وبه قال الثوري والليث وابن أبي ليلي ، ذلك
وأبو ثور ، والنعمان وصاحباه ، والشافعي في ظاهر مذهبه ، واختاره ابن المنذر 

، وروي ذلك عن اا فاختلف أرش أطرافهما وجراحاتهممألنهما شخصان تختلف ديته
   .)٢(أوال ذكرناه   مإ مسعود ، واال أن األشهر عنهنبأ

                                                           

   .)ألول صل افمراجع المبحث الثالث ال ( ٧٩ ص ٢٦ ج ١٣ للسرخسي مج المبسوط )١(
  . نفس المراجع السابقة)٢(
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ء جراحات النسا: " ولقد أخرج البيهقي والشعبي عن علي أنه كان يقول  
 وقال عنه الشوكاني والبيهقي )١(" ل أو كثر علي النصف من دية الرجل فيما ق

   . اًنقطاعا هوالزيعلي أن في
 : دلتهم أو

 حيث إن ، من قبلحديث الذي ذكرناهالل هذا القول هو ئقاة ج وح:أوال 
ن دية الرجل ، فواجب التمسك بهذا مة علي النصف أاألصل هو أن دية المر

األصل حتي يأتي دليل من السماع الثابت راد القياس في الديات ال يجوز 
  . وبخاصة يكون القول وبالفرق بين القليل والكثير مخالف للقياس 

 وهو الدية كان القليل  علي الكثيراجمعوأ احتجوا أيضا بأنهم لما :ثانيا 
  .)٢(مثله

 مراسيل ، وما وري عن سعيد عتماد للطاعة األولي إالا ال ه أن :ثالثا
قول الصحابي إذا خالف القياس "  وقد رأي قوم أن ÷ب وعمرو بن شعيبيالمس

 عارضه هٕ لم يترك القول به إال عن توقيف ، واما ألنه يعلم أنهوجب العمل به ألن
  )٣(" أو قلد في ذلك غيره في ذلك قياس ثان ، 

   : هتجاوقبل الرد علي هذه األقوال نأخذ مثاال علي ذلك لنتصور هذا اال
 ى أن النفس فيها مائة من اإلبل والمرأة على الفقهاء في تفريعهم علىحيث ير

إال .  لكل عضو مقدارا محددا من الدية االنصف أي خمسين من اإلبل ، جعلو
وقفو أمام حالة يكثر فيها قوات بعض األعضاء التي  . أنهم لوقائهم بهذا التقسيم

حددت مقادير كل منها في الدية حتي تجاوزت مقادير الديات الجزئية في الجسد 

                                                           

 ص ٨ ، السنن الكبري ج ٢٢٥ ص ٧ل األوطار ج ي ، ن١٢١٨ ص ٣ سيل السالم ج )١(
٩٦ .   

   ٢٢٠٤ ص ٣ الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ج )٢(
   ٤٥٩ ص ٢ بداية المجتهد ج )٣(
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الواحد دية كاملة ومن ثم اضطر الفقهاء إلي القول بأكثر من الدية الكاملة في 
  . جسد واحد 

ي هذه الحالة  جميعا ، وكان الواجب فهخر فسقطت أسنانآفلو ضرب رجل 
الدية المتناع القصاص لشبعة أو كانت الجريمة غير عمدية فإنها ستكون الدية ، 

  لماذا ؟ . . . . وثالثة أخماس الدية 
ألن األسنان عدتها اثنتان وثالثون سنا ، ولكل سن نصف عشر الدية أي 

 ١٦٠( أي  )١(خمس من اإلبل، وأن جملة ذلك تكون دية ، وثالثة أخماس دية 
  .)  اإلبل من

وتكون )٢(ا وثالثين ت سه أربعة ، فتكون أسنانذ نواجهلمجني عليلوقد تكون 
 . )٣() من اإلبل ١٨٠(كاملة وأربعة أخماس دية أي  الدية جملة دية 

 امرأة حيث سقطت أسنانها جميعا ، ىٕواذا فرض أن هذه الجناية وقعت عل
و دية وأربعة أخماس ، ، أحالة ستكون دية وثالثة أخماسفإن الدية في هذه ال

) ٥٠( نصف الرجل أي خمسين من اإلبل – في النفس –وحيث إن ديتها الكاملة 
ثمانين من  ) ٨٠( بين – ذلك ى بناء عل– ستتراوح –فإن دية أسنانها الكاملة 

أسنانها ستكون أكثر من دية  ذلك ؟ أن دية ىتسعين ، ومعن) ٩٠(، أو إبل
  !! أليس هذا غريبا حقا . نفسها

نحتاج إلي أدلة للرد علي أصحاب هذا  وبعد هذا العرض للمثال السابق ال
 عقل فطن هن قضاء هم يقول بمنطق ال يقبلإ حيث ، من هذاىلرأي أبلغ ، أو أقوا

                                                           

 ٣١٢ ص ٧بدائع الصنائع للكاساني ج  )١(
   .٣١٣ ص ٧بدائع الصنائع ج  ، ٣٧١ ص ٥ماشية اين عابدين ج  )٢(
 قد سبق تقدير الدية بالذهب فى عصرنا الحالي وهي العملة المتداولة فى عصرنا الحالي )٣(

  .  هذا األساس ىجرام ذهب وتحسب عل¼ ٤ثقال يساوي يساوي مثقاال والمر حيث الدينا
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وسليم ، فكيف تكون دية األسنان وهي عضو من األعضاء أكثر من دية النفس ؟ 
   . هفإننا نرد ذلك القول وال نأخذ ب

 مادام هة في قلوبهم بالتصنيف في كل األحوال أيضا ، إلي أنويستند الحنفي
دون النفس ألن المنصف في  بدل النفس باإلجماع وهو الدية ، فكنا يدل ما

 ، أي هدون زاد علي الثلث ، فكذا ما الحالين واحد ، وهو األنوثة ولذلك ينصف ما
ل منهما ، وألن  دية الجراح نقاس علي تنصيف دية النفس بجامع األنوثة في كهأن

لي أن تبلغ إجراح القول بما قال أهل الدينة من مساواة المرأة بالرجل في دية ال
لي النصف يؤدي إلي القول بقلة األرش عند كثرة الجناية وهذا إالثلث ثم يعود 

   . غير ذلكى عقل كل عاقل ، ثم اإلجماع علهغير معقول ، ويحيل
  : ونرد علي هذا القول 

، وهو روايات التنصيف ىالروايات كان األخذ بالقياس أول  عند اختالفهأن
، ومعني هذا أن تنصيف الدية في جراحات المرأة مأخوذ بالقياس علي بإطالق

 استنادا علي القول بالتنصيف عامة  عنروي  تنصيف في النفس ، فنقول أن ما
 وقدبه  معاذ عن رسول اهللا التنصيف ليس ثابتا وال يصلح لالحتجاج هقال  ماىإل

عقل المرأة مثل عقل "ن يمكن الجمع بينه ، وبين حديث  ، ولكبيناهسلف أن 
 علي الدية الكاملة كما هو ظاهر هإما بحمل )١(" الرجل حتي يبلغ الثلث عن دينه 

 حيث ، كما حكاه البحر في موضعين حكي في أحدهماهاللفظ ، وذلك مجمع علي
 وهو أن يقال هذا العموم مخصوص إن لفظ الدية يصدق علي دية النفس ومأخوذة

بحديث عمرو بن شعيب المذكور فتكون ديتها كنصف دية الرجل فيما جاوز 
 .الثلث فقط  

قدرته السنة النبوية   سوف يأتي بحقائق غريبة علي ماهونقول إن هذا االتجا
مثلما حدث في المثال الذي سقناه ، ونقول بناء علي ذلك بعدم األخذ بهذا االتجاه 

  . ا لغرابة حقائقه ونتائجه أيض

                                                           

  .٢٢٤ ص ٧ نيل األوطار ج  )١(
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بينها من اختالف أو اتفاق  بعد أن عرضنا لالتجاهات السابقة وأظهرنا ما
وتمكنا من الرد عليها ووجدنا أنها ال يوجد أساس فقهي للوقوف عند حدوث الثلث 

  . و الكثير أحالة االلتزام بالنصف في القليل أو الموضحة ، أو في 
 األقوال حول مسألة كهذه المسألة ، ولم نجد أنه عند اختالف : ىفإننا نر

ي خر ، بل كلها في مستورجع بعض هذه األقوال عن بعضها اآلأدلة ثابتة وقوية ت
، وال فال داعي لألخذ بأحدها دون اآلخرحاد واحد تعتمد علي المراسيل أو اآل

 ترجيح لبعضها علي اآلخر ، ومن ثم فال نجد حرجا في عدم األخذ بهذه اآلراء ،
ولكننا نقول وفقا لما سقناه من أدلة سابقة بالتسوية بين المرأة والرجل في دية 
الشجاج والجراح حيث ال تفرقة بينهما ، ومراعاة للمصلحة العامة ، وألن المرأة 

 كما سبق ،ألعضاء ومنافعهان في ااسانية والرجل نفس إنسانية متساوينفس إن
في تعطيل تطبيق أحكام الشريعة ، وحتي ال يكون هذا األمر سببا عرض ذلك

  . اإلسالمية كما حدق في باكستان وسيف عرضه 
ت به من مستجدا ، ويواكب أحداث العصر ماالئم الشريعةيوالقول بالتسوية 

 أنحاء العالم من استخفاف بالنساء مختلفن في ونري التسوية أيضا لما يحدث اآل
نا نقول إن معاملة المرأة كالرجل نإٕواهدار لحياتهن وكرامتهن باالعتداء عليهن ، ف

  . في ذلك يحفظ لها مكانتها كما سبق عرضه 

  : والجراح للمرأةجمثلة التطبيقية لتصور دية الشجابعض األ : لمطلب الثانيا

نذكر هنا أمثلة تطبيقية لنتصور دية الشجاج والجراح الخاصة بالمرأة لنري 
   نقول فيها أمرا أم ال ؟ لنا؟ وهل ات السابقة ، أم تخالفها هل تتوافق مع االتجاه

  :اليدان واألصابع: صابع ديات األ: وال أ

 تفويت منفعة كاملة ، ومن ثم ففيها دية كاملة ، وفي هإن قطع اليدين في
) صلي اهللا عليه وسلم(واحدة منها نصف الدية ، وذلك مأخوذ من كتاب رسول اهللا



  

  

  

  

  

  محمد جاسم محمد عبداهللا ٠د                                                        

-٣٨٧-  

 " في اليد خمسون من اإلبل: "  علي نجران حيث روي همرأن لعمرو بن حزم حي
 كانت ، فإذا فقد جزئت الدية علي هذه األجزاء،ولما كانت األصابع أجزاء اليد

 هصلي اهللا علي(أن النبي: "موسى، حيث روي عن أبي الدية كاملة مائة من اإلبل
اود والنسائي وابن  رواه احمد وأبو د)١(قضي في األصابع بعشر من اإلبل) وسلم

  . ن ابماجة ، وابن ح

صلي (قال رسول اهللا: " ل قاه عن جدهرواه عمرو بن شعيب عن أبي كذلك ما
في كل إصبع عشر من اإلبل ، وفي كل سن خمس من اإلبل )  وسلم هاهللا علي

  )٢(" واألصابع سواء واألسنان سواء 

  علي إصبع ، ويؤيد ذلك أيضا ماعونجد أن السنة لم تفاضل بين إصب  
هذه وهذه : " قال )  وسلم هصلي اهللا علي(  أن النبي بن عباسرواه عكرمة عن ا

 رواه الجماعة إال مسلما وفي )٣(سواء سواء يعني الخنصر والبنصر واإلبهام 
  . الزوائد إسناده حسن 

  .)٤(" من اإلبل لكل إصبعةالرجلين عشردية أصابع اليدين و: "واية قالوفي ر
ميع فقهاء  قال جهعلم ، وبالعمل بهذا متعبين عند أهل ال: وقال الترمذي 

  : يعارض هنا  حد ماأولكننا . . . األمصار 
في اإلبهام : " ب عن عمر ي أبي شبية من رواية سعيد بن المس ابنهما أخرج

، وفي البنصر تسع ، وفي الخنصر  ، والوسطي عشر السبابةخمس عشرة وفي 
                                                           

 ، سنن ٦٩٤ ص ٢ر المصطفي ج   المنتقي من أخبا٢١٨ ص ٧ نيل األوطار ج )١(
          أخبرنا أبو داود ثنا شعبة  (٩٢ ص ٨ ، السنن الكبري ج ١١٥ ص ٢ي ج مالدار

    بن أوس عن أبي موسي األشعريثنا أوس بن مسروق أو مسروق  لتمارعن غالب ا
   .٤٩ ص ٢٦فتح الباري ج . . . ) قال 

  . المراجع السابقة)٢(
 ، ١٢١٤ ص ٣ ، سبل السالم ج ٦٩٤ ص ٢، المنتقي ج  ٢١٨ ص ٧ نيل األوطار ج )٣(

 ٨ ، السنن الكبري ج ٤١ ص ٨ ، صحيح البخاري ج ١١٥ ص ٢١سنن الدارمي ج 
  ٨٨٦ ، ٨٨٥ ص ٢ سنن ابن ماجة ج ٩٢ص 

  .  المراجع السابقة )٤(
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تاب عمرو كما يروي أن عمر بن الخطاب ظل يقول بذلك حتي وجد في ك " ّتس
 قال سعيد فصارت األصابع إلي هفرجع عن قول" في كل إصبع عشر  " :بن حزم 

: جل فسألة فقال  رهكتب عن شريح فجاء:  طريق الشعبي وعن )١(" عشر عشر 
! !اإلبهام والخنصر ؟!! هذه وهذه سواء !! سبحان اهللا ! ؟ في كل إصبع عشر 

 ه ابن المنذر وسنده أخرج)٢( تبتدع القياس ، اتبع والتقال ويحك ، إن السنة منع
  . صحيح 

ة عن بع سنصانة ، وجعل أساس المساواة بين األ إلي السهفلقد رد شريح سائل
  .  باالبتداع ه وال تجوز مخالفتهيوجب اتباع)  وسلم هصلي اهللا علي( " رسول اهللا 

 عام في السنة هٕوالتسوية بين األعضاء المتشابهة وان اختلفت منافعها اتجا
             : س احيث جرت علي التسوية بين األسنان أيضا مثل األصابع عن ابن عب

           األسنان سواء الشية والضرس : "قال )  وسلم هصلي اهللا علي(أن النبي "
  ." أبو داود وابن ماجة ، وأن في كل سن خمس من اإلبل هروا )٣(سواء 
  .ما روي عن عمرو بن شعيب في الحديث السابقأ

 ابن ى أبا لطفان إلثأن مروان بن لحكم بع )٤(ولقد أخرج مالك من الموطأ 
  ماذا في الضرس ؟ :  قال هعباس ليسأل
  . خمس من اإلبل : فقال 

                                                           

          ، فتح الباري ٩٣ ، السنن الكبري ص ٤٠ ص ٨ المراجع السابقة صحيح البخاري ج )١(
   .٤٩ ص ٢٦ج 

  . ٤٩ ص ٢٦ فتح الباري ج )٢(
 ص ٨ ، صحيح البخاري ج ١٢١٤ ص ٣ ، سبل السالم ج ٢١٨ ص ٧ نيل األوطار ج )٣(

 ص ٢ ، سنن ابن ماجة ج ٩٢ ص ٨ ، السنن الكبري ج ٦٩٤ ص ٢ المنتقي ج ٤١
٨٨٥.   

أخبرنا أبو سعيد بن أبي  (٩٠ ص ٨ ، السنن الكبري ج ٢٢٩ الموطأ لإلمام متلك ص )٤(
أبو العباس محمد يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أنبأ مالك عن عمرو ثنا 

 إلي عبد اهللا هريق العري أن مروان بن الحكم بعثداود بن الحصين عن أبي غطفان بن ط
  ." بس عباس 
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   مروان قال أتجعل مقدم الفم مثل األضراس ؟ هفردني إلي: قال 
  .  ذلك إال في األصابع عقلها سواء تعتبرلو لم : فقال 

  .خالف عند ابن عباس ومروان في األصابع   الهوهذا يعني أن
ال تضبط كميتها ، ) التسوية (هذا أصل في كل جناية : وقد قال الخطابي 

ختلفت ا ٕسم فتتساوي ديتها وانفإذا ضبطها من جهة المعني اعتبرت من حيث اال
  )١(ومبلغ فعلها حالها ومنفعتها 

فهذا إصبع وذاك  ليس للمنفعة هنا اعتبار مع اتحاد االسم ، هفنالحظ أن
 المنفعة معوال للتفرقة بين إصبع ا هذا االتجاه فجعلواإصبع ، ولكن الفقهاء خالفو

، نفعة الرجل أرجح من منفعة المرأة واصبع المرأة علي اعتبار أن م-الرجل 
في : " عبدالرزاق، مثلما ذكر وأخرج ذلك ترجيح أحد األصابع علي اآلخروك
وكما أخرج ابن أبي " واحدة عشر اليد ، وفي كل هام والتي تليها نصف دية باإل
  .)٢(ة سابقا يبش

فنحن إذا أمام أقوال مختلفة حول دية األصابع إن اتفقت علي مقدار في 
، فإنها غير متفقة علي توزيعها علي كل إصبع من أصابع اليد يندمجموع الي

 رثا علي سائتكون أثالف هبع الواحد تنقسم علي عدد أناملصًالواحدة بل إن دية اإل
 هأنملتية من ملدية اإلبهام فتكون في كل أن صفناألصابع إال اإلبهام حيث ت

   .)٣(خمس من اإلبل
 : أصابع الرجل وأصابع المرأة 

ألصابع إذا كانت هي أصابع  اة يتحقق لنا من العرض السابق لديهفإن
ات أكثر  يتسع الجتهادات كثيرة وتعليمهة فإنأابع المرصة أ، أما في ديالرجال

  : نعرضها فيما يلي 

                                                           

             ٤ ج ٢ ، السيل الجرار مج ٤٩ ص ٢٦ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج )١(
  .٤٤٧ص 

  . ٩٣ ، ٩٢ ص ٨رجع السابق ، السنن الكبير ج  الم)٢(
  . جميع المراجع السابقة للفقه)٣(
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  . دية الرجل في النفس وفيما دونها القول بأن دية المرأة علي النصف من- 
علي أن في  )١( الرجل لقد أجمع الفقهاءعباصأفدية إصبع المرأة نصف دية 

ع من المرأة فصاعدا نصف ما في ذلك من الرجل بال خالف ، ومعني أربعة أصاب
، في اإلصبع الواحد في األربع للرجل ن نصف ماذلك وجوب أن يكون في إصبعي

، وقد قال بذلك كما عهدنا من قبل علي بن )٢(  االثنينفي اإلصبعين نصف ما
  . )٣(أبي طالب وبمعني فقهاء الحنفية 

، والقول بتنصيف ي قياس دية الجراح علي دية النفسواستناد هذا الرأي عل
لى بعض إ هستنادارجع إلى يألحوال فيما قل أو كثر دية الرجل علي كل ا

 النصف من عقل الرجل ىلععقل المرأة : النصوص غير المقطوع بثبوتها مثل 
   .)٤( منقطع هإن: حيث قال البيهقي " دونها  في النفس وما

 هل بانقطاعيق ، وّي، وروي موقوفا على عل" دية المرأة نصف دية الرجل "
 البيهقي هوقال عن )٥( " هبقي من ساى بأعلهوليست درجت" وحديث معاذ بن جبل 

  .  ال يثبت هإسناد
 ، فإذا تجاوزت الثلث من دية هإن المرأة تساوي الرجل إلي ثلث ديت: القول 

  . الرجل عادت إلي النصف بعد تجاوزها الثلث 

                                                           

  . ٤٤٠ ص ١٠ مراجع الفقة السابقة باإلضافة المحلي ج )١(
 ٤، حاشية قليوبي وعميرة ج ٢٦٦ ص ٢، التشريع الجنائي ج ٤٤١ ص ١٠ المحلي ج )٢(

دائع الصنائع ج ، ب٣٧٤ ص ٢، بلفة السالك ج ٢٦٢ ص ٢، تبصرة الحكام ج ١٣٧ص 
 .١٤ ص ٩بعدها، المبدع ج   ، وما٣١٤ ص ٧

 ٢ ، مجمع األنهر ج ٣٠٦ ص ٨ ، فتح القدير ج ٧٩ ص ٢٦ المبسوط للسرخسي ج )٣(
 .٦٤١ص 

  .٩٦ ص ٨ ج ى ، السنن الكبر٢٢٥ ص ٧ نيل األوطار ج )٤(
   . ٣٦٣  ص ٤ نصب الراية للزيلعي ج )٥(
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 عمرو هفإن )١( إلي حديث عمرو بن شعيب وهو معضل هواستند هذا االتجا
  . سطتان  وبين الرسول واهبن شعيب تابعي وبين

  : وتفصيل هذا 
صابع الرجل في مقدار الدية ، وهي ابع المرأة الثالثة األولي مثل أصأن في أ

 دفق قطعت للمرأة أربعة أصابع ، لكل إصبع عشر من اإلبل ، فإن: ن ثالثو
تجاوزت بذلك الثلث ، ومن ثم فإن دية هذه األصابع األربعة تعود إلي النصف ، 

بل ال أربعون تطبيقا لبدأ التنصيف ، وقد كانت ثالثين فيكون فيها عشرون من اإل
ثة تطبيقا لمبدأ المساواة ، ويحدث ذلك أيضا في أنامل المرأة حيث لو قطع لها ثال

 واحدة فقد وأنملة، ولو قطع لها ثالثة أصابع أصابع ففيها ثالثون من اإلبل
قطع  ع له ماتجاوزت ثلث الدية ، وحينئذ تكون ديتها نصف الدية الرجل اذا قط

  . لها، وتكون ديتها ستة عشر بعيرا وثلثا بعير 
ثنان وثالثون ونصف من اة لكان لها ملولو قطع لها ثالثة أصابع ونصف أن

  . تجاوز الثلثت ألنها حينئذ لم )٢(اإلبل، حيث تكون مساوية لدية أصابع الرجل 
لها وفي حالة قطع إصبعين من يد لها ، ثم حدث تراخ بعد ذلك ، وقطع 

أصبعين آخرين من نفس اليد كان لها في األولين عشرون ، وفي اآلخرين عشر 

                                                           

  .حديث بأثنتين فصاعدا علي التوالي توالي السقط فى اسناد ال:  المفصل )١(
 ، نبيل األوطار ج ٢٦٦ ص ٢ ، التشريع الجنائي ج ٧٩ ص ٢٦المبسوط للسرخسي ج  )٢(

 ، البحر ٣٦٩ ص ٥ ، حاشية ابن عابدين ج ٣٦٣ ص ٤ ، نصب الراية ج ٢٢٦ ص ٧
 ص ١٦ ج ٦ المدونة مج ٢٦٥ ص ٦ ، مواهب الجليل مج ٢٨٤ ص ٦الزخار ج 

 ص ٤بعدها، حاشية قليوبي وعميرة ج   وما٢٨٦، ص ٤٣كالم ج ، من جواهر ال٣١٨
بعدها ،   وما٩٩ ص ١٥/٢١ ، شرح كتاب النيل ج ٤١٢ ص ١٠ المحلي ج ٨٣٧
بعدها الجامع ألحكام القرآن   وما٥٧٨ ص ٩لي المراجع السابقة ، المغني ج إضافة وباإل

  . ١٤ ص ٩ ، المبدع ج ٢٢٠٤٥ ص ٣القرطبي ج 
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ولين مساوية لدية إصبعي الرجل ، وفي األخيرين ، حيث في األ)١(التحاد المحل 
، وقد قال )٢( "إلي جميع األرش " تجاوزت الثلث فديتها النصف ، ولذلك يرجع 

علي الثلث ال باعتبار  زاد ار مابذلك سعيد بن المسيب ولو جعل التنصيف باعتب
 هو الذي جاوز الثلث ، فإذا ه لكان في اإلصبع الرابع خمس من اإلبل ألنهدون ما

عة أصابع ، كام فيها خمس وثالثون من اإلبل ، فالتنصيف في ربقطع للمرأة أ
صابع الثالثة التي  اإلصبع الرابع والثالثون في األاإلصبع الرابع ، فالخمسة من

 إذا حصلت المجاورة للثلث يلزم  وليس في ذلك دليل)٣(ية أصابع الرجلتساوي د
  . التنصيف 
  .  ومناقشة لربيعة بن عبدالرحمن مسيب مثاال لذلك حديث سعيد بن الردونو

            قال لسعيد بن المسيب كم في هأن: " عن ربيعة ابن أبي عبدالرحمن 
عشرون من : ؟ قال كم في إصبعين  : هعشر من اإلبل ، قلت: إصبع المرأة قال

عشرون من اإلبل ، قلت حين عظم : ربع أصابع ؟ قال أفكم في : اإلبل، قلت 
بل : سعيد أعراقي أنت ؟ قلت : ص عقلها ؟ قال قصبيتها نمجرحها، واشتدت 

رواة مالك في )٤(" ابن أخي  هي السنة يا: ل متعلم قال هعالم متثبت، أو جا
   .الموطأ
  

                                                           

 . ٢٦٥ ص ٦ ، مواهب الجليل مج ٣١٨ ص ١٦ ج ى المدونة الكبر)١(
 .١٢١٨ ص ٣ ، سبل السالم ج ٢٢٦ ص ٧ نيل األوطار ج )٢(
           ١٦ ، المدونة ج ١٢١٨ ص ٣ج  ، سبل السالم ٢٢ ٦ ص ٧ نيل األوطار ج )٣(

 ، المراجع ٢٤٣ ص ٢ية مج  ، العقود الدر٢٦٥ ص ٦، مواهب الجليل مج ٣١٨ص 
  .السابقة

         ٨ ، صحيح البخاري ج ٦٩٦ ص ٢ ، المنتقي ج ٢٢٥  ص٧نيل األوطار ج  )٤(
أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو  ( ٩٦ ص ٨ السنن الكبير ج ٥٣٦، الموطأ ص ٤١ص 

زكريا بن أبي اسحاق وأبو سعيد بن أبي عمر قالو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا 
د الليثي وسفيان الثوري عن بحر بن نصر ثنا عبداهللا بن وهب حدثني مالك وأسامة ابن زي

 . ، عامة كتب الفقة السابقة٤٩ ص ٢٦فتح الباري ج . . " ربيعة 
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   : ويكشف هذا الحوار عن اآلتي

إبراز "غرض ربيعة من السؤال عن دية اإلصبع واإلصبعين والثالثة هو) أ(
تنصيف الواجب للمرأة فيما زاد عن الثلث في الدية ، ولذا بتناقض القائلين 

: ه سؤاله فيما يدل عليه علي قصده والمه من مالحظته أستاذربيعةغضب أ
  .)١(أعراقي أنت 

 يطرد الواجب مع الضرر زيادة ونقص  أاله عبارتهيذكر ربيعة فيما تبدي) ب(
 العموم اللفظي في قوة هيستنبط من النصوص الشريعة بعموم معنوي يشب" فيما 

بنصها في كتب الشيعة ، ولكن بين ونجد أن هذه المناقشة مروية   )٢("االحتجاج 
ين أبان بن تغلب أبي عبداهللا ، ب ، فهي بية وابن المسثنين آخرين غير ربيعا
إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق ، فنبرأ ممن قاله ،  : همناقشة أبان بقوللختم ايو

 يا أبان إن هذا حكم المه: أبو عبداهللا :  شيطان فيقول هإن الذي جاء ب: ونقول 
  ) .... وسلم ه صلي اهللا علي( رسول اهللا 

ن أونري  )٣(ا قيست انمحق الدين ذيا أبان ، إنك أخذتني بالقياس ، والسنة إ
كليتهما   هاتين القصتين بهذا التفصيل الجزئي الدقيق بأن إحديهما أوهشابت

 . متجولتان 
دل ي من السنة ه البيهقي عن سعيد ، وقال علي تسليم أن قولهولقد أخرج

 عن البيهقي أن قول سعيد هخرجأهو مرسل ، وقد قال الشافعي فيما علي الرفع ف
 من أو عن عامة)  وسلم ه عليصلي اهللا(  أن يكون عن النبي همن السنة يشب

                                                           

  ٤٧٠ ، ٤٧١ سراج ص أحمد ضمان العدوان )١(
  .٤٧١ص ) ٣( مرجع )٢(
 ، السيل ١٢ ص ١٥/١ ، شرح كتاب النيل ج ١٨٤ ص ١٠تهذيب األحكام للطوسي ج  )٣(

 ص ١٠ ، المحلي ج ٣٤٢ ص ٥دق ج  اإلمام جعفر الصاه ، فق٤٤٠ ص ٤الجرار ج 
٦١٠.  



  

  

  

  

  

  العقوبات المالية المترتبة         

-٣٩٤-  

  

:  يشبه يدع مجاال للشك في الحديث ، وقال صاحب فتح القديره فقول)١( هصحابأ
 فغير )٢( النادربالشاذ هثباتإٕ، واال يمكن  عقل كل عاقلهأن هذا الحكم يحيل"

صابع ال مرأة ، فتكون الدية أ ثالثة ٍإذ ال يتصور أن يقطع أن يقطع جان: معقول
 حيث )٣(م يعمد إلي قطع الرابع لتهبط إلي عشرين فهذه حيلة باطلة ثالثين ، ث

رشها ؟ أكثرت جروحها ، وعظمت مصيبتها قل لما : "  ذلك ربيعة يقولإلىأشار 
فهذا المعني   ، هسقاطإيجاب األرش ال في إ ين يكون فأألن تأثير القطع يجب 

 وهل )٤(جة نبرة يضع اإلنسان  في مضيق مخالف للعدل والعقل والقياس ال بح
  ! يعقل أن يقل األرش إذا كان مصابها أكثر ، وألمها أشد ؟

 ال يجوز هذا ألن من المحال، هفكيف ذلك ؟ وحكمة الشارع تنشأ وتقضي بأن
  . أن تكون الجناية فأوجب بغيرها 

 هصلي اهللا علي( رسول اهللا لمقصود بالسنة في الحديث ؟ أهي سنةا ما
: ما حكاه ابن المسيب عن السنة نة ، قال الشافعي في؟ أم سنة أهل المدي)وسلم

 وأسأل اهللا الخيرة من قبل إنا قد نجد ه علي هذا المعني ثم وقفت عنهنإكنا نقول "
صلي اهللا ( ا بأنها عن النبي  السنة نفاذه من يقول السنة ، ثم ال تجد لقولمنهم
ري القياس في هذه  أي أن الشافعي ي)٥("  أولي بنا فيها والقياس) وسلم  هعلي

 . ب عن السنة ي ابن المسهالمسألة األولي من العمل بما حكا
 وفي ه عليهتابعأ السنة ، وكنت همالك يذكر أن" ويقول الشافعي أيضا كان 

ويذكر  )٦( ه يريد سنة أهل المدينة ، فرجعت عنه ، ثم علمت أنيء شهنفسي من

                                                           

  . ٣٢٥ ص ٧نيل األوطار ج  )١(
  .٧٩ ص ٢٦ ، المبسوط للسرخسي ج ٣٠٦ ص ٨ العناية علي الهداية فتح القدير ج )٢(
  .بعدها   وما٦٤٠ ص ٢ مجمع األنهر ج )٣(
  .٢٢٦ ص ٧ ، نيل األوطار ج ٣٠٣ ص ٣عالم الموقعين ج إ )٤(
   .٢٢٥ ص ٧نيل األوطار للشوكاني ج  ، ٩٦ ص ٨ ج ى السنن الكبر)٥(
ص     ٧ ، نيل األوطار ج ٢٠٧ ص ٢رازي ج ي مرجع سابق ، المهذب للشىالسنن الكبر )٦(

٢٢٦ .  
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نة فليس يفإن أراد سنة أهل المدشار إليها ، أتقدم من السنة ، التي  أيضا أن ما
فنعم ولكن )  وسلم هصلي اهللا علي(ة الثابتة عن الني ٕفي ذلك حجة ، وان أراد السن

وال سيما بعد قول . )١( همع االحتمال ال ينتهي إطالق تلك السنة لالحتجاج ب
 هومع ذلك فالمرسل ال تقوم ب.  أراد سنة أهل المدينة اً علم أن سعيدهالشافعي أن

 هؤالء األعالم ، قال ابن هلم يكن علي رأي واحد من"  السنة  ، وأن معنيحجة
أو عن عامة )  وسلمهصلي اهللا علي( أن يكون عن النبي هالمسيب هي السنة أشب

وهذا القول مدعاة للشك بأنه ليس المقصود سنة النبي بل أهل  )٢( " همن أصحاب
 ب حيث ينسب مايبن المسواه ر نة ، نجد أن كبار الصحابة أفتوا بخالف مايالمد
 هصلي اهللا علي( الرسول هقال ٕوالي أهل المدينة ال إلي ما )٣( زيد بن ثابت هروا

  ) . وسلم
بمساواة دية المرأة )  وسلمهصلي اهللا علي( الرواية عن النبي ومعني هذا أن

 الحديث هبالرجل إلي الثلث ، وتنصيفها بعد ذلك لم تصح، ولو صحت لما اشتب
  .  خالفوها ، وهو عالم جليل اكانو  ابن المسبب ، وماعلي مثل

" السنة"ستند في هذه الجزئية كان ومن مجمل هذا العرض أن المرجع والم
 هصلي اهللا علي(  سنة الرسول –حكم  عدد األخذ بن بهذا ال–عند القائلين بها 

" سنة أهل البلد"ولكن حينما ظهر أن المقصود بالسنة في هذا المجال) وسلم
 بعدم األخذ بها ، وفي االنتقال مندوحةفكان لبعض األئمة ، والفقهاء ) المدينة(

 . إلي القياس ، وهو مجهود عقلي 

                                                           

 . ٢٢٦ نيل األوطار ص )١(
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمر وثنا أبو العباس األصم أنبأ  (٩٦ ص ٨ السنن الكبري ج )٢(

  . . . " قال ابن المسيب هي السنة الربيع قال الشافعي رحمه اهللا لما 
 ص ٨ ، فتح القدير ج ٧٩ ص ٢٦ ، المبسوط للسرخسي ج ٩٦ ص ٨ السنن الكبري ج )٣(

  . المراجع السابقة٣٠٦
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" سنة أهل البلد "  الشافعي حينما علم أن المقصود بالسنة هذكر ويكفي ما
           هنا صريح في هأن قول"  اإلمام جعفر هرجع عن هذا الحكم ، ويقول عن

تعبدي " را لذلك إال أنه قال  ال تدرك لهذا الحكم سرا ولم يجد مبرأن عقولنا
  .)١(" محض

جد غضاضة في الرجوع عن هذا الحكم ، وال سيما بعد أن نونحن ال 
ألنه لو صحت أن السنة عن " سنة أهل المدينة " المقصود بالنسبة هنا هي 

 في هذا الغضاضةلكانت دليال معتبرا لنا ، بل )  وسلم هصلي اهللا علي(الرسول 
 ، وهذا أيضا ألن الشريعة مرنة ، فاألولي ه وسندهالتمسك بحكم لم يصح دليل

بالترجيح هو جعل أحكام المرأة في ديات الشجاج والجراح مثل أحكام الرجل في 
 من عدم المعارضة ، ومراعاة للمصلحة العامة ، هذلك ولما سبق أن ذكرنا

  . من االعتداءات التي تقع عليهنوللحفاظ علي النساء وكرامتهن وللحد 
 – أن قوات المنفعة الكاملةهلقد ذكرنا انتقاع المرأة باألعضاء مثل الرجل أم ال

 منفعتهما البصر، – مثال –العينان في الجسم يؤدي إلي وجوب الدية الكاملة ، ف
 الكالم ه، منفعت، واللساننخران منفعتهما الشممال، وواألذنان منفعتهما السمع

  لخ إ. . . تذوق وال
 ليست كعيني الرجل في المقدار وذلك بناء علي –ولكننا نجد أن عيني المرأة 

 يعادلها  وهي خمسون من اإلبل أو ما–ففي عيني المرأة ديتها  )٢( الفقهاء هيرا ما
  .يعادلها وفي عيني الرجل مائة ، أو ما

                                                           

 ٢٨٥ ص ٤٣سالم ج  ، جواهر الكالم شرح شرائع اإل٣٤٣ ص ٥ اإلمام جعفر ج هفق )١(
 . بعدها  وما

 ص ١٦ ، المدونة ج ٢٦٤ ص ٦ليل مج بعدها ، مواهب الج  وما٥٨٥ ص ٩ المغني ج )٢(
 ، نهاية المحتاج ٨٢ ص ٤ ، زاد المحتاج ج ٣٠٧ ص ٤ ج ٢ شرائع اإلسالم مج ٣١٨

، من تبين ٣١٢ ، ٣١١ ص ٧ البائع ج ٢٤٣ ص ٢  ، العقود الدرية مج٣٢٧ ص ٤ج 
  ،٢١١ ص ٢ ، اإلقناع ج ٣٦٨ ص ٥ حاشية ابن عابدين ج ١٢٨ ص ٦الحقائق ج 
  = ، المحلي٧١ ص ٦ ، األم ج ٣٤ ص ٦ ، كشاف القناع ج ٢٠٧ ص ٢المهذب ج 
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رأة أقل من نه إذا كانت الخسارة الناجمة عن قتل الم لماذا ؟ ألءلونتسا
 تكون الخسارة – بناء علي ذلك – هلناجمة عن قتل الرجل كما سبق ذكرالخسارة ا

الناجمة عن فقدان عيني المرأة أقل من الخسارة الناجمة عن فقدان عيني الرجل 
من : "تمسهما النار ان عيني الرجل هما العينان اللتان ال: حيث يقول الفقهاء 

سهام " أما عينا المرأة  )١(" حرس في سبيل اهللا بكت بخشية اهللا ، وعين باتت ت
  لخ إ. . . هما موضع الفتنة والغواية و" إبليس 

  : دية الثديين في كل من المرأة والرجل 

 إال في الثديين في كل من الرجل والمرأة يءوال يختلف هذا التصور في ش
 ثدياها ففيها الدية اصطلموكذلك إسكتا المرأة فإذا أصيبت  حلمتا ثدي المرأة ، أو 

وقيل فيهما  )٣( ففيهما حكومةهٕواذا أصيب حلمتا ثدي الرجل أو قطع ثديا)٢(تامة 
وات ف – بناء علي –، ولقد زادت هنا دية ثديي المرأة عن ثديي الرجل الدية

                                                                                                                                             

، جواهر ١٥ ص ٩ ، المبدع ج ٣٦ ص ١٥/١ل ج  ، شرح كتاب الني٤٣١ ص ١٠ج =
       ٤ة قليوبي وعميرة جي حاش٣٧٤ ص ٢ ، بلغة السالك ج ٣٤٥ ص ٤٣الكالم ج 

، ٣٢٥ ص ١ ج ع ، المختصر الناف٦٤٢ ، ٦٤١ ص ٢ ، مجمع األنهر ج ١٣٢ص 
يجعل المنفعة أو الحجم  : ةراء السابق اآلهونحسب أن مثل هذ . ١١٩ص  ١٩المجموع ج 

 الرد عليها وعدم األخذ بها ي آراء ال نجد حرجا فهأساسا للمفاضلة بين الرجل والمرأة ، هذ
  .هتمامو االأ

  . ١٠٢ ص ٢٤ فتح الباري ج )١(
البحر  ، ١٢٩ ص ٦ ، األم ج ٢٠٩ ص ٢ ، المهذب ج ٣٢٤ ص ٧ بدائع الصنائع ج )٢(

    ، حاشية قليوبي وعميرة ٦٤٢ ، ٦٤١ ص ٢ ، مجمع األنهر ج ٢٨٣ ص ٦الزخار ج 
 .بعدها  وما٣٩٣ ص ٨ ، البحر الرائق ج ١٣٢ ص ٤ج 

 ، مواهب ١٢٨ ص ٦ ، من تبين الحقائق ج ٢١٣ ص ٢ ، اإلقناع ج ١٢٩ ص ٦ األم )٣(
 ، ٦٩ ص ١٥/١ ، شرح النيل ج ٣١٤ ص ١٦ ، المدونة ج ٢١٦ ص ٦الجليل مج 

 ص ٤ ، زاد المحتاج ج ٣٣٢ ص ٧ ، نهاية المحتاج ج ٢٤٣ ص ٢العقود الدرية مج 
 ٦ ، كشاف القناع ج ٥٨٦ ص ٩ ، المغني ج ٣٠٧ ص ٤ ، شرائع اإلسالمي ج ٨٢

 ص ٥ ، الحاشية ج ٤٤٧ ص ١٠ ، المحلي ج ٤٥١ ص ٤ ، السيل الجرار ج ٤٩ص 
 ص ٢بصرة الحكام ج  ، ت١٥ ص ٩ المبدع ج ٨٥ ص ٧ ، المنتقي للباجي ج ٣٧٠
  .١٢١ ص ١٩ ، المجموع ج ١٣٢ ص ٤ة قليوبي وعميرة ج ي ، حاش٢٦٢
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المنفعة المترتبة علي قطع ثدييها ، ففيهما منفعة الرضاع ، وليس في ثديي 
في ثدي المرأة نصف : "بيمنفعة ، وقال سعيد بن المسا  حيث لولدها فيه)١(الرجل

  . )٢("الدية ، وفيهما الدية 
كما أن في " رضاع لتفويت منفعة اإل" وفي هذا تبرير لزيادة دية ثدي المرأة 

  " . هصارت بحال ال يمكن جماعها في" الفرج الدية ألنها 
أة ال منفعتها أن المنفعة المقصودة هي فوات منفعة غير المر: ونالحظ هنا 

وات فسمع أو البصر أو الشم مبينة علي  أن دية ال–هي ، حيث نري منذ مثال 
 في ، والعكسهغير المنفعة في كل منها ، والمنفعة هنا هي منفعة المجني علية ال

، والفرج  لغيرها ، فالثديان إلرضاع الطفلوات منفعتهاف" ثديي المرأة ، أو فرجها " 
  . إلمتاع الرجل 

هنا تقررت الدية كاملة عند الفقهاء ؟ والدية هنا لفوات االنتقاع بالمرأة ومن 
عت الجناية علي الثديين ، أما من أجل غيرها ، ال بالنظر إلي نفسها ، هذا إذا وق

، ولكن حينما وجبت الدية كاملة إن انقطع اللبن وقعت علي الحلمتين أيضا فقد إذا
  .)٣(هاء لم ينقطع اللين ففيها حكومة عند الفق

نقطاع اللبن ال لقطع والدية هنا ال: " . . . د ذلك صريحا فيما يلي ونج
 الدية ، ولو قطعها فلم يفسد اللبن هالحلمتين ، حيث لو أبطل اللبن بدون قطع ففي

 بهما تتعطل منفعة ٕوايذاؤهاففيها الحكومة ، ألن الصبي بهما يمص اللبن ، 
  .)٤( " الثديين 

                                                           

  . جميع المراجع  السابقة )١(
  .. .  . ) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسبب  (٩٧ ص ٨ ج ى السنن الكبر)٢(
، ٣١٤ ص ١٦ ، المدونة ج ٣١٢ ص ٨ ج  ، فتح القدير٢٦١ ص ٦ مواهب الجليل مج )٣(

  . ٢٨٣ ص ٦ر ج البحر الزخا
 ٩ ، المبدع ج ٢٨٣ ص ٦ ، البحر الزخار ج ٣١٤ ص ١٦ المراجع السابقة، المجونة ج )٤(

، مجمع ١٣٢ ص ٤، حاشية قليوبي وعميرة ج ٢٦٢ ص ٢ ، تبصرة الحكام ج ١٥ص 
 ، ١٢١ ص ١٩موع شرح المهذب ج  ، المراجع السابقة المج٦٤٢ ص ٢األنهر ج 

١٢٣، ١٢٢.  
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 اتا ، وال يعرف موتهما إال بأن ال يألما إذا أصابها مإواذا ضربا ثدياها فم
سترخيا ففيهما اما نصف الدية ، و امهجسد ففيهما ديتها تامة ، وفي إحديؤلم ال

 مع حلمتي – في القيمة –أن حلمتي المرأة تتساويان : ومعني هذا  )١(حكومة 
  . الرجل ، مادام لم يترتب علي فسادهما فساد اللبن 

 : ن هذا االتجاه ويبدو لنا م
نه يجب علينا االنتظار إلة صغيرة ، فف علي حلمتي طةأنه لو وقعت الجناي

  . ٕاس من اللبن ، فإن أيس فقد وجبت دية ، واال فقد وجبت حكومة يلزمن اإل
 بالضرورة تفويت منفعتها، هياها عليثدونجد هنا أن قطع حلمتي المرأة ، أو 

ومن ثم ففي  )٢(، والمارن مع األنف ذكررضاع ، وهذا مثل قطع النا اإلوهي ه
 حيث رأينا أن الجناية – الدية الكاملة –قطع حلمتي المرأة بناء علي هذا االتجاه 

، ، بدليل أن الكبيرة الدية الكاملةهب فيتي المرأة تعطيل لمنفعة كاملة تجعلي حلم
 لم تعرف ، والصغيرةالكبيرة قد أيس من نزول لبنها : والصغيرة تتساويان في ذلك

حالتها بعد من حيث استمرار المنفعة أو فواتها ، ويبدو لنا في هذا االتجاه أن 
  .  اعتبارا ال يقل عن اعتبار المنفعة هللجمال في حد ذات
، وهو بمنزلة في ثدي المرأة سداد لصدرها، وثمال لولدها: " ة لقد قال ربيع

 الجرح الشديد في المصيبة المال في الغني وبمنزلة األثاث في الجمال ، وبمنزلة
   )٣(" نصف دية المرأة هفأري في

                                                           

  .سابقة  جميع المراجع ال)١(
 ، المبدع البن ٨٥ ص ٧  المنتقي للباجي ج ٧٠ ص ٢٦ ج ١٣ المبسوط للسرخسي مج )٢(

، ٢٦٣ ص ٢ تبصرة الحكام ج  ،٣٤١ ، ص ٤٣ ، جواهر الكالم ج ١٥ ص٩مفلح ج 
    ، حاشية قليوبي وعميرة ٣٧٤ ص ٢ ، بلغة السالك ج ٤٣ ص ٨حاشية الرهوني ج 

  . ١٢١ ص ١٩ المجموع ج ٦٤١ ص ٢ ، مجمع األنهر ج ١٣٢ ، ص ٤ج 
  . ٩٧ ص ٨ السنن الكبري للبيهقي ج )٣(
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ألن" في األم : قال الشافعي  َ َثدييها ِفي ِ َْ َمنفعة َْ َ َ ْ ِالرضاع َ َ َوليس َْ َذلك َ ْثديي ِفي َِ َ َْ 
ِالرجل ُ  َولثدييها َْ َْ ِ ٌجمال َ َ َولولدها َ َِ َ َفيهما َِ ِ ٌمنفعة ِ َ َ ْ َوعليها َ َْ َ َبهما َ ِ ٌشين ِ ْ َيق َال َ َذلك ُعَ َالموقع َِ ْ َِ ْمن ْ ِ 
ِالرجل ُ  ِجماله ِفي ِ َ َشين ََوال َ ْ ِعليه َ َْ َكهي َ ِ َ " )١(.   

ونري أن هذه األقوال األخيرة تأخذ اعتبار الجمال في المرأة ، وهذا يعيد 
للمرأة حقها في أن تكون المنفعة لها ال لغيرها فقط ، ومن ثم فإن ذلك يجعل للمرأة 

 وكذلك يوافق هذا القول اعتبار ،كون أقل من كيان الرحلكيانها المستقل وال ي
   .)٢(" ألن فيها جماال " الجمال في إسكتا المراة 

ها تيها ، واسكمتيديي المرأة وحلثة في لامكومعني هذا قال الفقهاء بالدية 
  . هحمال الذي هي في أشد االحتياج إلي العتبار المنفعة لها وال

ميع األعضاء متساوية بين المرأة والرجل مثلما فلماذا ال تجعل الدية في ج
  حدث هنا ؟ 

ابعة للرجل وهي لها كيانها المستقل كما أمرنا تولماذا تجعل دائما المرأة 
  الشارع ؟ 

لك إلي  واختالف الفقهاء في ذجراحلعرض السابق لديات الشجاج والوبعد ا
 األخذ بها ، وكذلك  الرد علي هذه االتجاهات وعممكنأثالثة اتجاهات مختلفة ، و

بالتطبيق عليها من خالل عرض ديات األصابع للرجل والمرأة وقول الفقهاء 
بالتساوي في الدية بين الرجل والمرأة في الثديين والحلمتين وكذلك القول بالدية 
الكاملة في إسكتا المرأة ، فإننا لو أخذنا بالقياس هنا نقيس جميع األعضاء للمرأة 

دييها في الدية ، فهي بذلك تتساوي مع الرجل ، إذ ال يعقل علي حلمتيها ، وث
التفرقة بين عضو وعضو آخر في الجسد له منفعته ، ونري أن القول بالتساوي 

                                                           

 .١٢٣ ص ١٩، المراجع السابقة المجموع شرح المهذب ج ١٢٩ ص ٦ األم للشافعي ج )١(
                ٢ ، المهذب ج ١٢٩ ص ٦ ، األم ج ٢٦١ ص ٦ ص ج ٦ مواهب الجليل مج )٢(

  .٢٦٣ ص ٢ ، تبصرة الحكام ج ١٥ ص ٩ ، المبدع ج ٢٠٩ص 
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ق مع روح وافتيعامة بين الرجل والمرأة األولي بالترجيح والقبول ألنه رأي سديد ، و
، نة تتعارض مع هذاالسالشريعة اإلسالمية ، وال توجد أية نصوص في الكتاب أو 

وكذلك نقول . ولو ثبت لدينا نص من السنة صريح في التنصيف لكان دليال علينا 
بالمساواة في ديات الجراح والشجاج واألعضاء جميعها لما عرضناه من قبل من 

  . عدم المعارضة والضغوط االجتماعية 
* *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  

  

  

  العقوبات المالية المترتبة         

-٤٠٢-  

  

  الخاتمة
  :ى النتائج التاليةوبعد االنتهاء من البحث تم التوصل إل

يعد التشريع اإلسالمي أفضل تشريع من حيث معاملته حيث أعطى لها  -١
حقوقها الجنائية فقد حفظ لها حقها في حالة االعتداء عليها بالقتل، أو القطع، 
أو السب والقذف فمنحها حقوقا وامتيازات لم تمنحها شريعة أخرى غير 

حها حقوقها الجنائية وحملها من اإلسالم، ولم يبخس المرأة حقا واحدا ، ومن
 .المسئوليات ما يتناسب مع الحقوق التي حصلت عليها

، والرجل يقتل بالمرأة دون رد ر القائل بأن المرأة تقتل بالرجليعد رأي الجمهو -٢
ة  حيث يرى الرأي الذي قال به الظاهري،هو األولى بالقبول والترجيح
ن الرجل إذا قتل المرأة قتل بها مع بأ:" مامية واإلباضية والشيعة الزيدية واإل

 جانب القصاص يعد رد ما زاد على الثلث أي يأخذ أولياؤه نصف الدية إلى
ن القول بأ، حيث يترتب على هذا الرأي أمرا غير مقبول، وال يمكن التسليم به

فسه ، وأيضا تؤخذ الدية مع ، وأن نفسها أدنى من نالمرأة ال تكافئ الرجل
والقصاص ال يجتمعان على شخص لعلماء على أن الدية ، وقد أجمع االقتل
، ولذا فاألولى العمل برأي الجمهور ورده الفقهاء وقالوا هذا وهم محض، واحد

 .ألن األخذ برأي غيرهم يعطل العمل بأحكام الشريعة اإلسالمية 
يعتبر رأي الجمهور القائل بجريان القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون  -٣

لنصوص وألن العدل والزجر يقتضيان التسوية بين أطراف النفس لعموم ا
الرجل ، وأطراف المرأة في القصاص لهو األولى بالترجيح ، ألنه ال يوجد 
مبرر للقول بعدم المساواة ، وما قاله الحنفية بوجوب القصاص في النفس 
وضعوا القصاص فيما دون النفس بين الرجل والمرأة يعد أمرا غير مقبول، 

طقي ألنهم سلكوا في المماثلة فيما دون النفس مسلك األموال ، ونرد وغير من
ما قال به جمهور الشيعة أيضا بعدم المساواة في القصاص فيما دون النفس 
بين الرجل والمرأة ولهذا يعد ما قاله الجمهور رأيا سديدا وغاية في الدقة وأقرب 
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بيق الشريعة اعد على تطإلى المعاني اإلسالمية ، واألخذ برأيهم يس
 .، أو جمهور الشيعة يعطل هذا التطبيق اإلسالمية، ولكن األخذ برأي الحنفية

راء ال  المرأة على النصف من دية الرجل آراء الفقهاء القائلة بأن ديةتعد آ -٤
يمكن التسليم بها ألن فيها تفرقة بين نفس إنسانية ، ونفس إنسانية أخرى 

بو بكر وابن علية لهو األولى قال به أالرأي الذى مساوية لها ، ولهذا فإن 
 ألنه رأى يحقق العدالة التسوية فكما تتساوى المرأة بالرجل ؛بالترجيح والقبول

 بعموم اًفي القصاص فينبغي أن تتساوى به في الدية في النفس أخذ
 في ذلك لحفظ اعاة حيث لم تفرق اآلية بين دية الرجل والمرأة ومر،النصوص

عة ولما فيه من مراعاة للمصلحة العامة ، فاألولى الدين وتطبيق الشري
 . في دية النفس بين الرجل والمرأةبالترجيح هو التسوية

 والجراح تساوى الرجل إلى الثلث القائلة بأن دية المرأة في الشجاجتعد اآلراء  -٥
فماذا على ذلك تكون فيه على النصف ، أو تساوى المرأة الرجل في أرش 

تصف ، أو القول بأنها على النصف فيما نوق ذلك تالسن والموضحة وما ف
حاد في األحاديث ، نها تعتمد على المراسيل ، أو اآلقل أو كثر غير مقبولة أل

 وألن ذلك يخالف ما أوردناه من أدلة سابقة ،قسية المختلفةواعتمدوا على األ
منها خر ، فلذلك لم نرجح دليال ال قويا يرجع أحد األقوال على اآلفلم نجد دلي

ولكننا نقبل بالتسوية بالرجل والمرأة في دية الشجاج والجراح ونقول أن هذه 
مصلحة مرسلة ، حيث أنه ثبت بالتطبيق العلمي على تلك االتجاهات عندما 

هل المدينة  أيث سعيد بن المسيب أنه يريد سنةعلم الشافعي من خالل حد
ن التسوية بت لنا أ وبرجوعه يث، ديات األصابعرجع عن الحكم بالتفرقة في

 المرأة في أولى بالعمل من تركها ، وكذلك حينما تعلق األمر بالمنفعة لغير
ا الدية كاملة فهذا تناقص ، والفرج إلمتاع الرجل جعلوالثديين إلرضاع الطفل

مرأة والرجل في ديات ننا لم نجد غضاضة في القول بالمساواة بين الولذا فإ
يم ، واالعتماد على المراسيل افق مع العقل السلح ، ألن هذا يتوالشجاج والجرا
  .حاديث ال يصلح حجة في بعض األحيانواآلحاد من األ

* *  
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  المصادر والمراجع

 الحنفي، )هـ٣٧٠ت(ّ الجصاص أحكام القرآن، أحمد بن علي أبو بكر الرازي -١
دار   عضو لجنة مراجعة المصاحف باألزهر،تحقيق محمد صادق القمحاوي
 .  هـ١٤٠٥إحياء التراث العربي، بيروت 

أحكام القرآن، القاضي محمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي المعافري  -٢
 تحقيق، محمد عبد القادر عطا دار الكتب هـ٥٤٣: المتوفي(شبيلي المالكي األ

   . م٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٤، ٣ لبنان ط–العلمية، بيروت 

 أبو الحسن الطبري، الملقب بعماد أحكام القرآن، علي بن محمد بن علي، -٣
موسى : ، تحقيق)هـ٥٠٤: المتوفي(الدين، المعروف بالكيا الهراسي الشافعي 

:  عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعةلي عيد عتمحمد علي وعز
  .م١٩٨٥ -   هـ١٤٠٥الثانية، 

) هـ٨٦٤: المتوفي (المحلي أحمد بن محمد الدين جالل الجاللين، تفسير -٤
دار  ،)هـ٩١١: المتوفي (السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد الدين لوجال

  .م ١٩٨٤ –ه ١٤٠٤المعرفة ، الطبعة الثانية ، 
 محمد بن رضا علي بن رشيد محمد ،)المنار تفسير (الحكيم القرآن تفسير -٥

  الحسيني القلموني خليفة علي منال بن الدين بهاء محمد بن الدين شمس
  .، الطبعة الثانية ، لبنان للنشر والتوزيع ، بيروتدار المعرفة) هـ١٣٥٤: ت(

 البصري القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو العظيم، القرآن تفسير -٦
 للنشر طيبة دار سالمة، محمد بن سامي تحقيق ،)هـ٧٧٤: ت (الدمشقي ثم

 .م١٩٩٩ -  هـ١٤٢٠ ،٢ط والتوزيع،
 فرح بن بكر أبي بن أحمد نب محمد اهللا عبد أبو القرآن، ألحكام الجامع -٧

 بن اهللا عبد د تحقيق ،)ه٦٧١ت ( القرطبي الدين شمس الخزرجي األنصاري
 .م٢٠٠٦- هـ١٤٢٧ ،١ط الرسالة، مؤسسة التركي، المحسن عبد
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: المتوفي (اليمني الشوكاني اهللا عبد بن محمد بن علي بن محمد القدير، فتح  -٨
: الطبعة بيروت، شق،دم - الطيب الكلم دار كثير، ابن دار ،)هـ١٢٥٠
 .ه ١٤١٤ -  األولى
  الحديث : ثانيا 

التاج الجامع لألصول في أحاديث الرسول ، منصور على ناصف ، الطبعة  -٩
 .م ١٩٧٥ - ١٣٩٥الرابعة ، 

 الكحالني الحسني، محمد بن صالح بن إسماعيل بن محمد السالم، سبل - ١٠
: المتوفي (ميرباأل كأسالفه المعروف الدين، عز إبراهيم، أبو الصنعاني، ثم

  .  الحديث دار ، تحقيق إبراهيم نصر ، )هـ١١٨٢
 محمد: تحقيق ،سنن الحافظ أبي عبد اهللا محمد بن زيد القزويني بن ماجة  - ١١

  .الحلبي البابي عيسى فيصل العربية، الكتب إحياء دار الباقي، عبد فؤاد
 بن مَبهرا بن الفضل بن الرحمن عبد بن اهللا عبد محمد سنن الدارامي ، أبو - ١٢

 ، تخريج )هـ٢٥٥: المتوفي (السمرقندي التميمي الدارمي، الصمد عبد
وتحقيق السيد عبد اهللا هاشم المدني ، حديث أكاديمي نشاط آباد ، فيصل 

 .م ١٩٨٤ –ه ١٤٠٤آباد ، باكستان ، 
ِالخسروجردي موسى بن علي بن الحسين بن أحمد الكبرى، السنن - ١٣ ْ َ ْ ُ 

           محمد: ، تحقيق)هـ٤٥٨: متوفيال (البيهقي بكر أبو الخراساني،
 الثالثة،: الطبعة ،لبنان – بيروت العلمية، الكتب دار عطا، القادر عبد

 .م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤
 تحقيق الجعفي، البخاري اهللا عبد أبو إسماعيل بن محمد البخاري، صحيح - ١٤

المكتبة اإلسالمية ، محمد أوزدمير  الناصر، ناصر بن زهير محمد
 .م١٩٧٥ ،١ط  تركيا ،ستانبول ،إ

 النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو بشرح النووي ، مسلم صحيح - ١٥
 .تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، الطبعة المصرية ومكتبتها  ،)هـ٦٧٦: ت(
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 الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد البخاري، صحيح شرح الباري فتح - ١٦
عبد الرؤوف سعد ، ه ، راجعه طه ٨٥٢المتوفي سنة  الشافعي، العسقالني

مصطفي محمد الهواري ، السيد محمد عبد المعطي ، مكتبة القاهرة ، طبعة 
    .م ١٩٨٧ – ـه١٣٩٨

َاإلمام مسند - ١٧  هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد أبو حنبل، بن أحمد ِ
المكتب اإلسالمي  شاكر، محمد أحمد تحقيق) هـ٢٤١:ت(الشيباني، أسد بن

   .  م١٩٨٧ – ه١٣٩٨ت ،للطباعة والنشر، بيرو
 الدين مجد الحراني تيمية بن السالم المنتقى من أخبار المصطفي ،  عبد - ١٨

فتاء ، فقي ، الرئاسة العامة للبحوث واإلال حامد البركات، تحقيق محمد أبو
 . م ١٩٨٣ – ـه١٤٠٣المملكة العربية السعودية ، 

 المدني األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك موطأ اإلمام مالك ، - ١٩
 بن زايد مؤسسة األعظمي، مصطفي محمد: تحقيق ،)هـ١٧٩: المتوفي(

 ،١ط اإلمارات، – ظبي أبو -  واإلنسانية الخيرية لألعمال نهيان آل سلطان
 .م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥

الزيلعي،   تخريج في األلمعي بغية حاشيته مع الهداية ألحاديث الراية نصب - ٢٠
: المتوفي (الزيلعي محمد بن سفيو بن اهللا عبد محمد أبو الدين جمال
 .م ١٩٧٣ - ه١٣٩٣ ، المكتبة اإلسالمية ، الطبعة الثانية ، )هـ٧٦٢

 علي بن نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار ، محمد - ٢١
 الجيل ،  دار)هـ١٢٥٠: المتوفي (اليمني الشوكاني اهللا عبد بن محمد بن

  .م١٩٧٣بيروت، لبنان ، 
   :فقهالأصول 

 بالشاطبي الشهير الغرناطي اللخمي محمد بن موسى بن الموافقات ، إبراهيم - ٢٢
 . ، طبعة دار الفكر )هـ٧٩٠: المتوفي(
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   :مراجع فقهية
   :الفقه الحنفي–أ 

 المعروف محمد، بن إبراهيم بن الدين زين الدقائق، كنز شرح الرائق البحر - ٢٣
لطباعة ، بيروت ، المعرفة ل دار ،)هـ٩٧٠: المتوفي (المصري نجيم بابن
 .الطبعة الثانية  ، لبنان

 بن مسعود بن بكر أبو الدين، عالء الشرائع، ترتيب في الصنائع بدائع - ٢٤
 الثانية، الطبعة العلمية، الكتب دار ،)هـ٥٨٧: ت (الحنفي الكاساني أحمد

 . م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦
الشلبي، وحاشية الدقائق كنز شرح الحقائق تبين - ٢٥ ِ ْ  محجن نب علي بن عثمان 

 شهاب: ،الحاشية)هـ ٧٤٣: المتوفي (الحنفي الزيلعي الدين فخر البارعي،
الشلبي يونس بن إسماعيل بن يونس بن أحمد بن محمد بن أحمد الدين ِ ْ  

 ،١ط القاهرة، بوالق، -  األميرية الكبرى ،المطبعة)هـ ١٠٢١: المتوفي(
 .هـ ١٣١٣

 الكتب العملية ، بيروت ، تقريرات الرافعي على حاشية ابن عابدين ، دار - ٢٦
  .لبنان

 عبد بن عمر بن أمين محمد عابدين، ابن المختار، الدر على المحتار رد - ٢٧
 بن أمين محمد تحقيق ،)هـ١٢٥٢: ت (الحنفي الدمشقي عابدين العزيز
دار إحياء التراث العربي ،  الحنفي الدمشقي عابدين العزيز عبد بن عمر

 .م ١٩٨٧ – ـه١٤٠٧، لطبعة الثانية لبنان، ا،للطباعة والنشر، بيروت
، طبع ف العالمة أبي محمد محمود العيني، مصر، تأليالكنزشرح  - ٢٨

، طبعة مصطفي البابي الحلبي (بالمطبعة الميمنية على نفقة أصحابها
 .ه ١٣٠
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 عمر بن أمين محمد عابدين، الحامدية ، ابن الفتاوى تنقيح في الدرية العقود - ٢٩
المعرفة   دار)هـ١٢٥٢: المتوفي (الحنفي يالدمشق عابدين العزيز عبد بن

  . ـه١٣٠٠للطباعة والنشر ، الطبعة الثانية ، 
 اهللا عبد أبو الدين أكمل محمود، بن محمد بن الهداية ، محمد شرح العناية - ٣٠

: المتوفي (البابرتي الرومي الدين جمال الشيخ ابن الدين شمس الشيخ ابن
 . )هـ٧٨٦

 بابن المعروف السيواسي الواحد عبد بن محمد الدين كمال القدير،  فتح - ٣١
، مع تكملته نتائج األفكار في كشف الفكر دار ،)هـ٨٦١: المتوفي (الهمام

الرموز واألسرار للمولى شمس الدين بن قودر المعروف بقاضي زاده 
، ببوالق ،  ، طبع بمصر، بالمطبعة الكبرى األميريةـه٩٨٨المتوفي سنة 

  .ـه١٣١٦
 السرخسي األئمة شمس سهل أبي بن حمدأ بن لمحمد المبسوط - ٣٢

، ، الطبعة الثالثةبيروت -للطباعة والنشر  المعرفة دار ،)هـ٤٨٣ت(
  .م١٩٩٣/ـه١٤١٤

 محمد بن الرحمن عبد الفقيه للمحقق األبحر، ملتقى شرح في األنهر مجمع - ٣٣
 بداماد ويعرف، الحنفي زاده بشيخي المدعو الكليبولي سليمان بن

  .ه ١٣٢٨حياء التراث العربي ، طبعة ، دار إ)هـ١٠٧٨ت(أفندي
 بكر أبي بن علي الحسن أبو الدين برهان المبتدي، بداية شرح في الهداية - ٣٤

 دار يوسف، طالل: تحقيق) هـ٥٩٣ت(المرغيناني الفرغاني الجليل عبد بن
  .لبنان -  بيروت العربي، التراث حياءإ
  :الفقه المالكي  

 بن محمد بن أحمد بن محمد ليدالو أبو المقتصد، ونهاية المجتهد بداية - ٣٥
 محمد تحقيق ،)هـ٥٩٥ت(الحفيد رشد بابن الشهير القرطبي رشد بن أحمد
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 ، القاهرة ، األزهرية الكليات مكتبة ، إسماعيل محمد وشعبان ، محسن سالم
  .م١٩٨٣ – ه١٤٠٢

 الصغير الشرح على الصاوي بحاشية المعروف المسالك ألقرب السالك بلغة - ٣٦
 المسالك أقرب المسمى لكتابه الدردير الشيخ شرح وه الصغير الشرح(

 بالصاوي الشهير الخلوتي، محمد بن أحمد العباس أبو ،)مالك لمذهب
  .بيروت الفكر ، دار ،)هـ١٢٤١ت(المالكي

 بن علي بن األحكام، إبراهيم ومناهج األقضية أصول في الحكام تبصرة - ٣٧
 ، دار الكتب )هـ٧٩٩: المتوفي (اليعمري الدين برهان فرحون، ابن محمد،

 .العلمية  ، بيروت ، لبنان 
 الدسوقي عرفة بن أحمد بن محمد الكبير، الشرح على الدسوقي حاشية - ٣٨

 .الفكر، بيروت  دار ،)هـ١٢٣٠ت(المالكي
حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل ، للشيخ محمد بن أحمد  - ٣٩

ي الزرقاني لمتن بن محمد بن يوسف الرهوني ، على شرح الشيخ عبد الباق
اإلمام الجليل أبي العودة خليل المدني ، طبعة مصورة عن طبعة المطبعة 

 –ه ١٣٩٨، طبعة دار الفكر ، بيروت ١٣٠٦األميرية ببوالق مصر ، 
 .م ١٩٨٧

الخرشي على مختصر خليل ، ألبي عبد اهللا محمد الخرشي على مختصر  - ٤٠
 .أبي الضياء سيدي خليل ، دار الفكر للطباعة والنشر

 عبد بن محمد بن اهللا عبد بن يوسف عمر أبو المدينة، أهل فقه في الكافي - ٤١
 محمد محمد: تحقيق الثانية، ط ،)هـ٤٦٣ت(القرطبي النمري عاصم بن البر
 المملكة - الرياض الحديثة، الرياض مكتبة الموريتاني، ماديك ولد أحيد

  .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠السعودية العربية
 عبد اإلمام عن التنوخي سعيد بن سحنون اماإلم رواية الكبرى، المدونة - ٤٢

 أنس بن مالك اهللا عبد أبي الهجرة دار إمام عن العتقي القاسم بن الرحمن
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 اإلسالمية الشؤون وزارة ،)ه١٧٩ت(المدني الحميري األصبحي مالك بن
 السعادة، مطبعة السعودية، العربية المملكة واإلرشاد، والدعوة واألوقاف

  .ـه١٣٢٤ مصر
 بن أيوب بن سعد بن خلف بن سليمان الوليد أبو الموطأ، شرح المنتقى - ٤٣

 مطبعة األولى، ط ،)هـ٤٧٤ت(األندلسي الباجي القرطبي التجيبي وارث
ه ، طبعة مصورة عن الطبعة األولى لموالي عبد ١٣٣٢ السعادة، القاهرة

 .، الناشر دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنانـه١٣٣٢الحفيظ 
 بن محمد اهللا عبد أبو الدين شمس خليل، مختصر رحش في الجليل مواهب - ٤٤

 الرعيني بالحطاب المعروف المغربي، الطرابلسي الرحمن عبد بن محمد
  .مكتبة النجاح ، ليبيا ،)هـ٩٥٤ت(المالكي

  :الفقه الشافعي  

اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ، للشيخ محمد خطيب الشربيني ، مطبعة  - ٤٥
، حابها عيسى البابي الحلبي وشركاهمصر ، ألصدار إحياء الكتب العربية ب

  .ـه١٢٧٢طبعة 
، أشرف على طبعه )ـه٢٠٤ت(الشافعي إدريس بن محمد لإلمام األم، - ٤٦

وباشر تصحيحه محمد زهري النجار ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، 
 . م ١٩٧٣ – ـه١٣٩٣بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية ، 

اب الدين القليوبي ، والشيخ عميرة على حاشية قليوبي وعميرة ، للشيخ شه - ٤٧
شرح العالمة جالل الدين المحلي على منهاج الطالبين ، مكتبة ومطبعة 

 . م ١٩٤٩ – ـه١٣٦٣، طبعة  على صبيح، بميدان األزهر، مصرمحمد
، تحقيق ) هـ٢٠٤: المتوفي (دريس الشافعي بن إالرسالة ، اإلمام محمد  - ٤٨

 . م ١٩٣٩ – ـه١٣٥٨أحمد محمد شاكر ، 
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-٤١١-  

وهجي ، زاد المحتاج بشرح المنهاج ، للشيخ عبد اهللا بن الشيخ حسن الك - ٤٩
براهيم األنصاري ، المكتبة العصرية للطباعة حققه وراجعه عبد اهللا بن إ

 . م ١٩٨٨ – ـه١٤٠٩والنشر ، صيدا ، بيروت ، طبعة 
: ت (النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو المهذب، شرح المجموع - ٥٠

 .الفكر  ردا ،)هـ٦٧٦
 بن محمد الدين، شمس المنهاج، ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني - ٥١

مطبعة القاهرة ، مكتبة  ،)هـ٩٧٧: ت (الشافعي الشربيني الخطيب أحمد
 – ـه١٣٧٧، طبعة طفي البابي الحلبي وأوالده ، مصرومطبعة مص

 .م ١٩٥٨
 يوسف بن علي بن إبراهيم سحاقإ الشافعي ، أبو اإلمام فقه في المهذب - ٥٢

، للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، دار المعرفة )هـ٤٧٦: المتوفي (الشيرازي
 . م ١٩٥٩ – ـه١٣٧٩

 أحمد العباس أبي بن محمد الدين شمس: المنهاج شرح إلى المحتاج نهاية - ٥٣
طبعة مصطفي البابي  ،)هـ١٠٠٤: المتوفي (الرملي الدين شهاب حمزة بن

ود الحلبي وشركاه ، الطبعة األخيرة ، الحلبي وأوالده ، مصر ، محمد محم
 . م ١٩٦٧ – ـه١٣٧٦

 :الفقه الحنبلي   

 محمد بن الحسين بن محمد يعلى، أبو القاضي للفراء، السلطانية األحكام - ٥٤
 حامد محمد: عليه وعلق صححه ،)هـ٤٥٨: المتوفي (الفراء ابن خلف بن

 . م ١٩٨٣ –ه ١٤٠٣لبنان ، طبعة  بيروت، -  العلمية الكتب دار الفقي،
 سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد العالمين رب عن الموقعين إعالم - ٥٥

 عليه محمد ، حققه وفصله وعلق)هـ٧٥١: ت (الجوزية قيم ابن الدين شمس
حارة  ، سة جواد للطباعة والنشر والتصوير، مؤسمحي الدين عبد الحميد

 .حريك ، لبنان 
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 سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد العباد، خير هدي في المعاد زاد - ٥٦
، القاهرة ، دار الريان )هـ٧٥١: المتوفي (الجوزية قيم ابن الدين شمس

 . م ١٩٨٧ – ـه١٤٠٧للتراث ، الطبعة األولى ، 
 قدامة بن أحمد بن محمد بن الرحمن عبد المقنع، متن على الكبير الشرح - ٥٧

 ،)هـ٦٨٢: المتوفي (الدين شمس الفرج، أبو الحنبلي، الجماعيلي المقدسي
  .من كتاب المغني ض

 بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تيمية ، تقي البن الكبرى الفتاوى - ٥٨
 الحنبلي الحراني تيمية ابن محمد بن القاسم أبي بن اهللا عبد بن السالم عبد

، طبعة الشيخ فرج اهللا زكي الكردي األزهري  )هـ٧٢٨: المتوفي (الدمشقي
 .ه ١٣٢٩ ، مصر ، طبعة بمطبعته ، مطبعة كردستان العلمية

قناع ، الشيخ منصور بن يونس بن إدريس كشاف القناع عن متن اإل - ٥٩
 .البهوتي ، عالم الكتب ، بيروت

 مفلح، ابن محمد بن اهللا عبد بن محمد بن إبراهيم: المقنع شرح في المبدع - ٦٠
، المكتب اإلسالمي ، بيروت ، )هـ٨٨٤: المتوفي (الدين برهان إسحاق، أبو

 .م ١٩٧٩ – ـه١٣٩٩عة األولى ، دمشق ، الطب
 بن محمد بن أحمد بن اهللا عبد الدين موفق محمد قدامة ،  أبو البن المغني - ٦١

 قدامة بابن الشهير الحنبلي، الدمشقي ثم المقدسي الجماعيلي قدامة
، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، طبعة )هـ٦٢٠: ت (المقدسي
 .م١٩٨٣ – ـه١٤٠٣

وزيادات، تقي الدين بن أحمد  التنقيح مع المقنع جمع اإلرادات في  منتهى - ٦٢
          ن النجار، تحقيق عبد الغني بالفتوحي الحنبلي المصري الشهير با

 .عبد الخالق ، عالم الكتب 
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-٤١٣-  

 :الفقه الزيدي   

 المجتهد اإلمام األمصار، علماء لمذاهب الجامع الزخار البحر  - ٣٠٨ - ٦٣
 جواهر كتاب وبهامشه ،)ه٨٤٠ت(المرتضى بن يحيى بن أحمد اهللا لدين

 محمد المحقق للعالمة الزخار، البحر لجة من المستخرجة واآلثار األخبار
، راجعه علق عليه القاضي عبد اهللا )ه٩٥٧ت (الصعدي بهران يحيى بن

 .عبد الكريم الجوافي ، دار الكتاب اإلسالمي ، القاهرة
 بن محمد بن ليع بن محمد األزهار، حدائق على المتدفق الجرار السيل - ٦٤

 تحقيق محمود إبراهيم زايد ، دار )هـ١٢٥٠: ت (اليمني الشوكاني اهللا عبد
 –ه ١٤٠٥الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة األولى الكاملة ، 

 .م ١٩٨٥
 :الفقه اإلمامي أو الجعفري   

تهذيب األحكام في شرح المقدمة للشيخ المفيد رضوان اهللا عليه ، تأليف  - ٦٥
ه حققه ٤٦٠ئفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفي شيخ الطا

وعلق عليه الحجة السيد حسن الخرسان ، دار األضواء بيروت ، لبنان، 
 .م١٩٨٥ –ه ١٤٠٢الطبعة الثالثة ، 

جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم ، تأليف محمد حسن النجفي ،  - ٦٦
ي ، دار إحياء ه ، تحقيق وتعليق وتصحيح محمود القوجان١٢٦٦المتوفي 

   .م١٩٨١ ، السابعة التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة
شرائع اإلسالم في الفقه اإلسالمي الجعفري ، للمحقق الحلي جعفر بن  - ٦٧

الحسن بن أبي زكريا بن سعيد الهزلي بإشراف العالمة الشيخ محمد جواد 
 . م١٩٨٧مغنية ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ، لبنان ، طبعة 

الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ، السيد محمد الكاظمي الفروسي ، دار  - ٦٨
 . م ١٩٧٧ –ه ١٣٩٧الزهراء ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 
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فقه اإلمام جعفر الصادق ، عرض واستدالل محمد جواد مغنية ، دار  - ٦٩
 . م ١٩٨٤ –ه ١٤٠٤الجواد ، بيروت ، الطبعة الخامسة ، 

مامية ، تأليف الشيح المحقق أبو القاسم نجم المختصر النافع في فقه اإل - ٧٠
ه القاهرة ، طبعة األوقاف ، ٢٧٢الدين جعفر بن الحسن الحلي المتوفي 

  . ـه١٣٧٧الطبعة الثانية ، 
 :الفقه الظاهري   

 القرطبي األندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو المحلى، - ٧١
ار التراث ، طبعة ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، د)هـ٤٥٦: ت (الظاهري
    .ـه١٣٥٢

 :الفقه اإلباضي   

، حقيق العالمة محمد بن يوسف أطفيششرح كتاب النيل وشفاء العليل ، ت - ٧٢
،  ، دار السنة المحمدية ، القاهرةسلطة عمان ، وزارة التراث القومي والثقافي

 . م ١٩٨٩ – ـه١٤٠٩طبعة 
 :مراجع فقهية حديثة 

ود شلتوت ، دار الشروق ، القاهرة ، اإلسالم عقيدة وشريعة ، للشيخ محم - ٧٣
 .م ١٩٧٥

 دار عودة، القادر عبد الوضعي، بالقانون ًمقارنا اإلسالمي الجنائي التشريع - ٧٤
 .بيروت العربي، الكتاب

الجرائم في الفقه اإلسالمي ، دراسة فقهية مقارنة ، أحمد فتحي بهنسي ،  - ٧٥
 .م ١٩٨٣ –ه ١٤٠٣دار الشروق ، الطبعة الخامسة ، 

 الفكر دار زهرة، أبو محمد" الجريمة "اإلسالمي، الفقه في والعقوبة الجريمة - ٧٦
 .العربي
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-٤١٥-  

الجنايات في الشريعة اإلسالمية ، محمد رشدي محمد إسماعيل ، دار  - ٧٧
 .١٩٨٤ – ـه١٤٠٣األنصار ، عابدين ، 

ضمان العدوان في الفقه اإلسالمي ، دراسة فقهية مقارنة بأحكام المسئولية  - ٧٨
، محمد أحمد سراج ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، التقصيرية في القانون 

 .م ١٩٩٠ – ـه١٤١٠الطبعة الثانية 
العقوبة في الفقه اإلسالمي ، أحمد فتحي بهنسي ، دار الشروق ، الطبعة  - ٧٩

 .م ١٩٩٠ - ـ ه١٤٠٣الخامسة ، 
ه إعداد ٧٢٨فتاوى الخمر والمخدرات،  أحمد بن تيمية المتوفي سنة  - ٨٠

 .عة والنشر الطبعة األولىحرك ، دار الكوثر للطباوتعليق أبو المجد أحمد 
ُالفقه - ٨١ ْ ُوأدلته اإلسالمي ِ ُ) الشامل الشرعية ّلألدلة  المذهبية واآلراء ّوأهم 

النظريات  الفقهية النبوية األحاديث وتحقيق   ،َوهبة وتخريجها ْ ّالزحيلي، َ ِ ْ َ  أستاذ 
الشريعة،  ّكلية -  دمشق بجامعة وأصوله ّاإلسالمي الفقه قسم ورئيس
 .م١٩٨٤ - ـه١٤٠٤، الطبعة األولى دمشق – سورية - الفكر دار: الناشر

فلسفة العقوبة في الشريعة اإلسالمية والقانون ، فكري أحمد عكاز ، شركة  - ٨٢
 م  ١٩٨٢ – ـه١٤٠٢مكتبات عكاظ ، الطبعة األولى 

،  ، أحمد على طه ريانعة اإلسالميةالمسكرات آثارها وعالجها في الشري - ٨٣
 .ستاذ مساعد باألزهر ، دار االعتصام أ

نظام التحريم والعقاب في اإلسالم مقارنة بالقوانين الوضعية ، على على  - ٨٤
منصور ، مؤسسة الزهراء لإليمان والخير بالمدينة المنورة ، الطبعة األولى 

 .م ١٩٧٦ – ـه١٣٩٦
   

*  *  * 

  


