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 الدية فيما دون النفس -2

 هي المال الذي يلزم الجاني أو عاقلته دفعه إلى الدية فيما دون النفس :

 المجني عليه مقابل االعتداء عليه. 

 ويسمى باألرش أحياناً.

فإن كان الشرع قد حدد مقداره ابتداء فهو األرش المقدر، وإن ترك 

رش يير الشرع تقديره للقاضي عن طريق حكومة العدل، فهو األ

 المقدر. 

  :أنواع الجنايات على ما دون النفس 

 الجناية على ما دون النفس أربعة أنواع: 

 : قطع األطراف كاليد و الرجل واألصبع واللسان ونحوها.األول

: إذهاب منافع األطراف كإذهاب البصر مع بقاء العين، وإذهاب السمع الثاني

 مع بقاء األذن، وشل الرجل مع بقائها. 

 : جرح البدن كجرح اليد أو الصدر أو البطن.الثالث

 : كسر العظام ككسر عظم اليد أو الساق ونحوهما.الرابع

طأ وشبه العمد الدية، وعقوبة جناية العمد القصاص، أو الدية عقوبة الخ

 إذا عفا المجني عليه.

  :حكم الدية فيما دون النفس 

القصاص، وإن عفا المجني إذا كانت الجناية فيما دون النفس عمداً ففيها  -1

 عليه إلى الدية أو أكثر منها، أو عفا مطلقاً فله ذلك.
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 إن كانت الجناية خطأ أو شبه عمد ففيها الدية وال قصاص.  -2

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ) قال هللا تعالى: -1

 .[45المائدة: ]  (  ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

بَـي ِعَ  ن ـهُ ِضَي هللاُ عَ رَ  أنَس   َوَعن   -2 رِ  َوِهَي اب نَةُ - أنَّ الرُّ ةَ نِـيَّ َكَسَرت  ثَ  -النَّض 

َش َوَطلَبُوا  ، فََطلَبُوا األَر  ا، فَأتَُوا النَّ الَجاِريَة   ُهـم  فَأَمرَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ عَف َو فَأبَو 

َسُر ثَ البِ  ِر: أتُك  ؟ ال ٬عِ يَا َرُسوَل ابَـي ِ ةُ الرُّ نِـيَّ ِقَصاِص، فَقال أنَُس ب ُن النَّض 

َسُر ثَ الَوالَِّذي بَعَثََك بِ  ِ ال تُك   ٬يَا أنَُس، ِكتَاُب ا»ا، فَقال: تُـهَ نِـيَّ َحق 

ا، فَقال النَّ الفََرِضَي «. ِقَصاصُ ال ُم َوَعفَو  َمن  لَو   ٬إِنَّ ِمن  ِعبَاِد املسو هيلع هللا ىلص: »بِـيُّ قَو 

هُ  ٬ا لَـىأق َسَم عَ   .(1)متفق عليه .«ألَبَرَّ

 لدية فيما دون النفس: أقسام ا 

 تنقسم الدية فيما دون النفس إلى ثالثة أقسام: 

 األول: دية األعضاء ومنافعها:

ما كان في اإلنسان منه شيء واحد ففيه دية النفس كاملة، وهو األنف،  -1

 واللسان، واللحية، والذكر، والصلب، والجلد. 

ر، والكالم، وتجب الدية كاملة في ذهاب منفعة العضو كالسمع، والبص

والعقل، وشل العضو كاليد والرجل كما لو ضرب عينه فذهب بصره، 

 أو ضرب يده فشلَّت ونحو ذلك.

ما كان في اإلنسان منه شيئان، ففي كل واحد منهما نصف الدية، وفيهما  -2

 معاً الدية كاملة.

                                                 

 . (1675)ومسلم برقم واللفظ له، (, 2703أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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 وما في اإلنسان منه شيئان هو:

يان، العينان، واألذنان، والشفتان، واليدان، والرج الن، والحاجبان، واللَّح 

 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.

نفعتهما وإذا ذهبت منفعة أحد العضوين ففيه نصف الدية، وإن ذهبت م

 معاً وجبت الدية كاملة.

ما كان في اإلنسان منه أربعة أشياء كأجفان العينين، ففي كل واحد إذا  -3

 قطع ربع الدية، وفي جميعها الدية كاملة.

 ما كان في اإلنسان منه عشرة كأصابع اليدين، وأصابع الرجلين. -4

 ً الدية  ففي كل أصبع ُعشر الدية: َعشر من اإلبل، وفي العشرة جميعا

 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.

 األسنان: -5

 أسنان اإلنسان اثنان وثالثون سناً:

في كل أربع ثنايا، وأربع رباعيات، وأربع أنياب، وعشرون ضرساً، 

 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. 

 تجب الدية كاملة في كل واحد من الشعور األربعة إذا ذهبت، وهي: -6

الحاجبين.. وأهداب العينين، وفي  شعر الرأس.. وشعر اللحية.. وشعر

 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 

  ،سواء قطعها من الكف، أو المرفق، أو الكتف. في قطع اليد نصف الدية 

  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.

 الحاجز بينهما ثلث الدية.  في المنخرين ثلثا الدية، وفي 

 :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

ور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمداً فعليه دية كاملة وال األع

قصاص، وإن قلع الصحيح عين األعور الصحيحة عمداً 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:

 : اسم لجرح الرأس والوجه خاصة.الشجة

 والجروح سواء كانت في البدن أو الرأس عشر:

 خمس فيها دية شرعية مقدرة.. وخمس فيها حكومة.

 هي على الترتيب:، الخمس التي فيها حكومة -1

 : وهي التي تحرص الجلد وتشقه وال يظهر منه دم.الحارصة -1

 : وهي التي يسيل منها الدم القليل.البازلة -2

 : وهي التي تشق اللحم.الباضعة -3

 : وهي الغائصة في اللحم.المتالحمة -4

 : وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة تسمى السمحاق. السمحاق -5

 فهذه الشجاج الخمس ليس فيها دية مقدرة شرعاً، بل فيها حكومة.

الجناية فيما دون النفس، وليس له والحكومة: كل ما ال قصاص فيه من 

 أرش مقدر مثل كسر السن إال العظم.

م أهل الخبرة والمعرفة المجني عليه كأنه عبد ال جناية ِ  والحكومة: أن يُقو 

م وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من  به، ثم يقوَّ

 الدية.

البرء من الجناية  كأن تكون قيمته قبل الجناية عشرة آالف، وقيمته بعد

 تسعة آالف، فديته العشر من كامل ديته. 
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 أما الخمس التي فيها مقدر شرعي فهي على الترتيب: -2

 : وهي التي وصلت إلى العظم وأوضحته. الموضحة -1

 وديتها المقدرة شرعاً خمس من اإلبل.

 : وهي التي توضح العظم وتهشمه، وفيها عشر من اإلبل. الهاشمة -2

 : وهي التي تهشم العظم وتنقله، وفيها خمس عشرة من اإلبل.لةالمنق    -3

 : وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، وفيها ثلث الدية.المأمومة -4

 : وهي التي تخزق جلدة الدماغ، وفيها ثلث الدية أيضاً.الدامغة -5

والجرح إذا وصل إلى باطن الجوف أو الظهر أو الصدر أو الحلق ففيه 

 سمى الجائفة، وإن لم يصل الجرح إلى الباطن ففيه حكومة.ثلث الدية، وي

 الثالث: دية العظام:

 تجب الدية في كسر العظام كما يلي:

 : إذا ُكسر ثم ُجبر مستقيماً،  فديته بعير.الضلع -1

: إذا كسرت ثم جبرت مستقيمة، ففيها بعير، وفي الترقوتين الترقوة -2

 بعيران.

: إذا ُكسر ثم َجبر مستقيماً ق، أو الفخذأو العضد، أو السا، الذراع -3

 بعيران، وإذا لم تنجبر العظام السابقة مستقيمة ففيها حكومة.

ً فيه حكومة، وإذا لم ينجبر ففيه الدية الصلب -4 : إذا كسر ثم جبر مستقيما

 كاملة.

 بقية العظام ليس فيها شيء مقدر بل فيها حكومة. -5

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ )قال هللا تعالى:  -1
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  [.45المائدة: ] (  ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

ِر ب ِن  َوَعن   -2 م  َعن  أَبيهِ ِد ب ِن ُمـَحـمَّ أَبي بَك  ِرو ب ِن َحز  ِه  َعم  َرِضَي هللاُ َعن  َجد ِ

ِل  لَـىَكتََب إِ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أَنَّ َرُسوَل ان ـُهـم  عَ  َرائُِض َوالسُّنَُن فَ الِه فِـيِن ِكتَابًا اليَـمَ أَه 

م  فَقُِرئَت  عَ  ِرو ب ِن َحز  يَاُت َوبَعَث بِه َمَع َعم  ِل  لَـىَوالد ِ ِن َهِذِه اليَـمَ أَه 

ِ ُمـَحـمَّ ا ِمن  تُـهَ نُس خَ  بيَل ب ِن َعب ِد ُكالَل  َونُعَ  لَـىإِ  ملسو هيلع هللا ىلصد  النَّبي  ب ِن َعب ِد  ي ـمِ ُشَرح 

ا بَع دُ َهـم  قَي ِل ِذيِ ُرَعي ن  َوَمعَافَِر وَ َحاِرِث ب ِن َعب ِد ُكالَل  الُكالَل  وَ  دَاَن أَمَّ

ِمنًا قَت الً َعن   فِـيَوَكاَن  تَبََط ُمؤ  هُ نَة  فَإِ بَـي ِ ِكتَابِه أَنَّ َمِن اع  قََودٌ إِالَّ أَن   نَـّ

يَةَ ِمائَةً ِمَن اإلبِل وَ  فِـيَمق تُوِل َوأَنَّ الاُء ِلـيَ َضى أَو  يَـر   األَن ِف  فِـيالنَّف ِس الد ِ

يَةُ وَ  يَةُ وَ  ِفـيإِذا أُوِعَب َجد ُعهُ الد ِ فَ  فِـيالل َِساِن الد ِ يَةُ وَ تَـي  الشَّ  فِـيِن الد ِ

يَةُ وَ تَـي  ضَ البَـي   يَةُ وَ  فِـيِن الد ِ يَةُ وَ لالصُّ  فِـيالذَكِر الد ِ يَةُ نَـي  عَي  ال فِـيب الد ِ ِن الد ِ

ِل  فِـيوَ  ج  فُ الالر ِ يَِة وَ  َواِحدَةِ نِص  يَِة وَ ال فِـيالد ِ َجائِفَِة ال فِـيَمأ ُموَمِة ثلُث الد ِ

يَِة وَ  لَِة ال فِـيثلُث الد ِ َرةَ ِمَن اإلبِل وَ َخـم  ُمنَق ِ بُع  ِمن   فِـيَس َعش  ُكل ِ أُص 

ٌر ِمَن اإلبِل وَ الأََصابعِ  ِل َعش  ج  ن ِ  فِـييَِد َوالر ِ  فِـيٌس ِمَن اإلبِل وَ َخـم  الس ِ

ُجَل يُق تَُل بَخـم  ِة ُموِضحَ ال أَةِ َوعَ الٌس ِمَن اإلبِل َوأَنَّ الرَّ ِل الذَهب َمر  لَـى أَه 

 .(1)أخرجه النسائي والدارمي  .أَلُف ِدينَار  

  :مقدار دية المرأة 

 دية المرأة إذا قُتلت خطأ أو شبه عمد نصف دية الرجل.

يما ودية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية الرجل وجراحاته ف

 زاد عن ثلث دية الرجل،  ويستوي الرجل والمرأة فيما دون الثلث.

 جالِ الر ِ  جراحاتِ  نَّ أَ  :مرَ عُ  ندِ عِ  نمِ  قيارِ البَ  روةَ عُ  تانيأَ  :الَ قَ  ريح  َعن  شُ 

                                                 

 . (2277)برقم وأخرجه الدارمي (, 4853ي برقم )ئانسأخرجه ال /صحيح( 1)
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 لىعَ  رأةِ المَ  ةُ ديَ فَ  لكَ ذَ  وقَ فَ  امَ وَ  ،حةِ الموض ِ وَ  ن ِ الس ِ  في ويستَ تَ  ساءِ الن ِ وَ 

 .(1)أخرجه ابن أبي شيبة .لِ جُ الرَّ  يةِ دِ  نمِ  صفِ الن ِ 

  :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. 

  دون النفس: مقدار الدية فيما 

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 

 عليه.الدية حسب المجني 

 

                                                 

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

(2250). 
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