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الدية فيما دون النفس

 -2الدية فيما دون النفس
 الدية فيما دون النفس :هي المال الذي يلزم الجاني أو عاقلته دفعه إلى
المجني عليه مقابل االعتداء عليه.
ويسمى باألرش أحياناً.
فإن كان الشرع قد حدد مقداره ابتداء فهو األرش المقدر ،وإن ترك
الشرع تقديره للقاضي عن طريق حكومة العدل ،فهو األرش يير
المقدر.

 أنواع الجنايات على ما دون النفس:
الجناية على ما دون النفس أربعة أنواع:
األول :قطع األطراف كاليد و الرجل واألصبع واللسان ونحوها.
الثاني :إذهاب منافع األطراف كإذهاب البصر مع بقاء العين ،وإذهاب السمع
مع بقاء األذن ،وشل الرجل مع بقائها.
الثالث :جرح البدن كجرح اليد أو الصدر أو البطن.
الرابع :كسر العظام ككسر عظم اليد أو الساق ونحوهما.
عقوبة الخطأ وشبه العمد الدية ،وعقوبة جناية العمد القصاص ،أو الدية
إذا عفا المجني عليه.

 حكم الدية فيما دون النفس:
 -1إذا كانت الجناية فيما دون النفس عمدا ً ففيها القصاص ،وإن عفا المجني
عليه إلى الدية أو أكثر منها ،أو عفا مطلقا ً فله ذلك.
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 -2إن كانت الجناية خطأ أو شبه عمد ففيها الدية وال قصاص.
 -1قال هللا تعالى( :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ)

[المائدة.]45 :

س َرت ث َ ِنـيَّةَ
عنـهُ َّ
أن ُّ
ي هللاُ َ
َ -2و َ
ي ابنَةُ النَّض ِرَ -ك َ
عن أنَس َر ِ
الربَ ِـي َع َ -و ِه َ
ض َ
ش َو َ
اريَة ،فَ َ
ي ﷺ فَأ َم َرهُـم
طلَبُوا األَر َ
َج ِ
طلَبُوا العَف َو فَأبَوا ،فَأت َُوا النَّبِـ َّ
سو َل ا٬؟ ال
الربَ ِـي ِع يَا َر ُ
س ُر ث َنِـيَّةُ ُّ
ص ِ
اص ،فَقال أن ُ
َس ب ُن النَّض ِر :أتُك َ
ِبال ِق َ
َاب ا٬
َسِ ،كت ُ
س ُر ث َنِـيَّتُـ َها ،فَقال« :يَا أن ُ
ق ال تُك َ
َوالَّذِي بَعَثَكَ ِبال َح ِ
ي ﷺِ « :إ َّن ِمن ِعبَا ِد اَ ٬من لَو
ص ُ
ي القَو ُم َو َ
اص» .فَ َر ِ
ال ِق َ
عفَوا ،فَقال النَّ ِبـ ُّ
ض َ
علَـى ا ٬ألَبَ َّرهُ» .متفق عليه(.)1
س َم َ
أق َ

 أقسام الدية فيما دون النفس:
تنقسم الدية فيما دون النفس إلى ثالثة أقسام:
األول :دية األعضاء ومنافعها:
 -1ما كان في اإلنسان منه شيء واحد ففيه دية النفس كاملة ،وهو األنف،
واللسان ،واللحية ،والذكر ،والصلب ،والجلد.
وتجب الدية كاملة في ذهاب منفعة العضو كالسمع ،والبصر ،والكالم،
والعقل ،وشل العضو كاليد والرجل كما لو ضرب عينه فذهب بصره،
أو ضرب يده فشلَّت ونحو ذلك.
 -2ما كان في اإلنسان منه شيئان ،ففي كل واحد منهما نصف الدية ،وفيهما
معا ً الدية كاملة.

( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)2703واللفظ له ،ومسلم برقم (.)1675
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وما في اإلنسان منه شيئان هو:
العينان ،واألذنان ،والشفتان ،واليدان ،والرجالن ،والحاجبان ،واللَّحيان،
واألليتان ،والخصيتان ،والثديان ،وأسكتا المرأة ونحو ذلك.
ومن كان له عضو واحد من هذه األعضاء كفاقد إحدى عينيه أو يديه أو
رجليه ،فإنه يستحق الدية الكاملة بإتالف العضو الباقي.
وإذا ذهبت منفعة أحد العضوين ففيه نصف الدية ،وإن ذهبت منفعتهما
معا ً وجبت الدية كاملة.
 -3ما كان في اإلنسان منه أربعة أشياء كأجفان العينين ،ففي كل واحد إذا
قطع ربع الدية ،وفي جميعها الدية كاملة.
 -4ما كان في اإلنسان منه عشرة كأصابع اليدين ،وأصابع الرجلين.
عشر من اإلبل ،وفي العشرة جميعا ً الدية
ففي كل أصبع ُ
عشر الديةَ :
كاملة.
وفي أنملة كل أصبع ثلث دية األصبع ،وفي أنملة اإلبهام نصف ديته.
وإذا ذهبت منفعة األصابع ففيها الدية كاملة ،وإذا ذهبت منفعة أصبع ففيه
عشر الدية.
 -5األسنان:
أسنان اإلنسان اثنان وثالثون سناً:
أربع ثنايا ،وأربع رباعيات ،وأربع أنياب ،وعشرون ضرساً ،في كل
جانب عشرة ،خمسة أعلى ،وخمسة أسفل.
فيجب في إتالف كل سن من هذه األسنان خمس من اإلبل ،وإذا أتلف
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األسنان كلها و جب عليه أكثر من دية النفس ،مائة وستون من اإلبل.
 -6تجب الدية كاملة في كل واحد من الشعور األربعة إذا ذهبت ،وهي:
شعر الرأس ..وشعر اللحية ..وشعر الحاجبين ..وأهداب العينين ،وفي
الحاجب الواحد نصف الدية ،وفي الهدب الواحد ربع الدية.
 كل عضو أشل فليس فيه دية ،بل فيه حكومة إال األنف واألذن.
وكل من جنى على عضو فأشله فعليه دية ذلك العضو إال األنف واألذن؛
ألن جمالهما باق ولو ُ
شال.
 في قطع اليد نصف الدية ،سواء قطعها من الكف ،أو المرفق ،أو الكتف.
 في قطع الرجل نصف الدية سواء قطعها من الكعبين ،أو الركبة ،أو
الورك.
 العضو الباطن كالعضو الظاهر في وجوب الدية ففي الكبد الدية كاملة،
وفي الكليتين الدية كاملة ،وفي الكلية الواحدة نصف الدية.
 في المنخرين ثلثا الدية ،وفي الحاجز بينهما ثلث الدية.
 في كل حاسة دية كاملة ،وهي:
السمع ،والبصر ،والشم ،والذوق ،واللمس.
فإذا جنى على أحد فصار ال يسمع ،أو ال يبصر ،أو ال يشم ،أو ال يذوق،
أو ال يحس باللمس فعليه دية كاملة.
 تجب في عين األعور الدية كاملة؛ لذهاب منفعة البصر ،وإذا قلع
األعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا ً فعليه دية كاملة وال
قصاص ،وإن قلع الصحيح عين األعور الصحيحة عمدا ً فعليه
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القصاص ،وإن كان خطأ أو شبه عمد فعليه الدية كاملة.
 إذا سرت الجناية فمات المجني عليه ،ففيه دية النفس مائة من اإلبل.
الثاني :دية الشجاج والجروح:
الشجة :اسم لجرح الرأس والوجه خاصة.
والجروح سواء كانت في البدن أو الرأس عشر:
خمس فيها دية شرعية مقدرة ..وخمس فيها حكومة.
 -1الخمس التي فيها حكومة ،هي على الترتيب:
 -1الحارصة :وهي التي تحرص الجلد وتشقه وال يظهر منه دم.
 -2البازلة :وهي التي يسيل منها الدم القليل.
 -3الباضعة :وهي التي تشق اللحم.
 -4المتالحمة :وهي الغائصة في اللحم.
 -5السمحاق :وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة تسمى السمحاق.
فهذه الشجاج الخمس ليس فيها دية مقدرة شرعاً ،بل فيها حكومة.
والحكومة :كل ما ال قصاص فيه من الجناية فيما دون النفس ،وليس له
أرش مقدر مثل كسر السن إال العظم.
ُقوم أهل الخبرة والمعرفة المجني عليه كأنه عبد ال جناية
والحكومة :أن ي ِ
يقوم وهي به قد برئت ،فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من
به ،ثم َّ
الدية.
كأن تكون قيمته قبل الجناية عشرة آالف ،وقيمته بعد البرء من الجناية
تسعة آالف ،فديته العشر من كامل ديته.

This file was downloaded from QuranicThought.com

كتاب القصاص والديات

88

الدية فيما دون النفس

 -2أما الخمس التي فيها مقدر شرعي فهي على الترتيب:
 -1الموضحة :وهي التي وصلت إلى العظم وأوضحته.
وديتها المقدرة شرعا ً خمس من اإلبل.
 -2الهاشمة :وهي التي توضح العظم وتهشمه ،وفيها عشر من اإلبل.
 -3المنقلة :وهي التي تهشم العظم وتنقله ،وفيها خمس عشرة من اإلبل.
 -4المأمومة :وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ ،وفيها ثلث الدية.
 -5الدامغة :وهي التي تخزق جلدة الدماغ ،وفيها ثلث الدية أيضاً.
والجرح إذا وصل إلى باطن الجوف أو الظهر أو الصدر أو الحلق ففيه
ثلث الدية ،ويسمى الجائفة ،وإن لم يصل الجرح إلى الباطن ففيه حكومة.
الثالث :دية العظام:
تجب الدية في كسر العظام كما يلي:
 -1الضلع :إذا ُكسر ثم ُجبر مستقيماً ،فديته بعير.
 -2الترقوة :إذا كسرت ثم جبرت مستقيمة ،ففيها بعير ،وفي الترقوتين
بعيران.
 -3الذراع ،أو العضد ،أو الساق ،أو الفخذ :إذا ُكسر ثم َجبر مستقيما ً
بعيران ،وإذا لم تنجبر العظام السابقة مستقيمة ففيها حكومة.
 -4الصلب :إذا كسر ثم جبر مستقيما ً فيه حكومة ،وإذا لم ينجبر ففيه الدية
كاملة.
 -5بقية العظام ليس فيها شيء مقدر بل فيها حكومة.
 -1قال هللا تعالى( :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
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[المائدة.]45 :

ي هللاُ
عن أَبي ِه َ
عم ِرو ب ِن َحزم َ
عن أَبي بَك ِر ب ِن ُمـ َحـ َّم ِد ب ِن َ
َ -2و َ
عن َج ِد ِه َر ِ
ض َ
سن َُن
ض َوال ُّ
عنـ ُهـم أ َ َّن َر ُ
َب ِإلَـى أَه ِل اليَـ َم ِن ِكت َابًا ِفـي ِه الفَ َرا ِئ ُ
سو َل ا ٬ﷺ َكت َ
َ
علَـى أَه ِل اليَـ َم ِن َه ِذ ِه
َو ِ
عم ِرو ب ِن َحزم فَقُ ِرئ َت َ
الديَاتُ َوبَعَث ب ِه َم َع َ
نُس َختُـ َها ِمن ُمـ َحـ َّمد النَّبي ِ ﷺ ِإلَـى ُ
عب ِد
عب ِد ُكالَل َونُعَي ِـم ب ِن َ
ش َرحبي َل ب ِن َ
عين َو َمعَافِ َر َوهَـمدَانَ أ َ َّما بَعدُ
ار ِ
عب ِد ُكالَل قَي ِل ِذي ِ ُر َ
ث ب ِن َ
ُكالَل َوال َح ِ
َو َكانَ فِـي ِكت َاب ِه أ َ َّن َم ِن اعتَبَ َ
عن بَ ِـينَة فَإِنَّـهُ قَ َودٌ إِالَّ أَن
ط ُمؤ ِمنًا قَتالً َ
ف
ضى أَو ِلـيَا ُء ال َمقتُو ِل َوأَ َّن فِـي النَّف ِس ِ
الديَةَ ِمائَةً ِمنَ اإلب ِل َوفِـي األَن ِ
يَـر َ
الديَةُ َوفِـي
الديَةُ َوفِـي ال َّشفَت َـي ِن ِ
ان ِ
عهُ ِ
الديَةُ َو ِفـي ِ
ب َجد ُ
ِإذا أُو ِع َ
الل َ
س ِ
الديَةُ
الديَةُ َوفِـي العَينَـي ِن ِ
صلب ِ
الديَةُ َوفِـي الذ َك ِر ِ
ضت َـي ِن ِ
الديَةُ َوفِـي ال ُّ
البَـي َ
الديَ ِة َو ِفـي ال َجا ِئفَ ِة
الديَ ِة َو ِفـي ال َمأ ُمو َم ِة ثلُث ِ
ف ِ
الرج ِل ال َو ِ
احدَ ِة ِنص ُ
َو ِفـي ِ
عش َرة َ ِمنَ اإلب ِل َوفِـي ُك ِل أُصبُع ِمن
ثلُث ِ
س َ
الديَ ِة َوفِـي ال ُمن َِقلَ ِة خَـم َ
س ِمنَ اإلب ِل َوفِـي
عش ٌر ِمنَ اإلب ِل َوفِـي الس ِِن خَـم ٌ
الرج ِل َ
أَ َ
ابع اليَ ِد َو ِ
ص ِ
علَـى أَه ِل الذهَب
س ِمنَ اإلب ِل َوأ َ َّن َّ
وض َح ِة خَـم ٌ
الر ُج َل يُقت َ ُل بال َمرأَةِ َو َ
ال ُم ِ
لف دِينَار .أخرجه النسائي والدارمي(.)1
أَ ُ

 مقدار دية المرأة:
دية المرأة إذا قُتلت خطأ أو شبه عمد نصف دية الرجل.
ودية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية الرجل وجراحاته فيما
زاد عن ثلث دية الرجل ،ويستوي الرجل والمرأة فيما دون الثلث.
عن ُ
الرجا ِل
مر :أ َ َّن جراحا ِ
ارقي ِمن ِعن ِد ُ
شريح قَا َل :أ َتاني ُ
َ
ع َ
ت ِ
عروة َ البَ ِ
( )1صحيح /أخرجه النسائي برقم ( ,)4853وأخرجه الدارمي برقم (.)2277
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على
الس ِن َو
ساء ت َست َوي في ِ
َوالنِ ِ
الموضح ِةَ ،و َما فَوقَ ذَلكَ فَديَةُ ال َمرأةِ َ
ِ
الر ُج ِل .أخرجه ابن أبي شيبة(.)1
الن ِ
ِ
صف ِمن ِدي ِة َّ

 ما تحمله العاقلة من الدية فيما دون النفس:
إذا بلغ أرش الجناية فيما دون النفس ثلث الدية الكاملة حملته العاقلة،
ويكون مؤجالً على ثالث سنين كما في دية النفس ،وإن كان األرش أقل
من ثلث الدية فيحمله الجاني وحده.

 مقدار الدية فيما دون النفس:
دية األطراف والجراح تقدَّر من دية الرجل أو المرأة ،والمسلم ويير
المسلم.
فالمرأة ديتها نصف الرجل ،ودية الكافر نصف دية المسلم ،ونساء الكفار
ديتهن نصف دية رجالهم.
ويتساوى الرجال والنساء فيما دون الثلث في دية ما دون النفس ،وتقدَّر
الدية حسب المجني عليه.

( )1صحححيح /أخرجههه ابههن أبههي شههيبة فههي «المصههنف» بههرقم ( ,)27487انظههر «إرواء الغليههل» رقههم
(.)2250
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