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 دية النفس - 4

 عليهالدية ٍّ  أو وليه بسبب جناية.  ،: هي المال المؤدى إلى مجني 

 :أصل دية المسلم 

 دية المسلم مائة من اإلبل، فإن غلت اإلبل أخذ بدلها: 

َّْ مَّهد   ا :قهال:..أَّ  إِب ا بَه عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنهه أههه مهاط بطيبها

ُر عَّلَّ  ا ُعمَّ هَّ ضَّ : :َّفَّرَّ ، مَّالَّ َرَ  غَّلَّت  َْ اله َّ ه عَّلَّهى أَّه  ، وَّ َْ الههِهََّب أَّل هدَّ َدينَّهارٍّ ه ى أَّه 

ها ٍّ،  َْ أَّل فَّهي  َّ َْ الِشها ه عَّلَّهى أَّه  َْ البَّقَّهَر َمهاتَّتَّي بَّقَّهرَّ ٍّ، وَّ عَّلَّى أَّه  ا، وَّ اث نَّي عَّشَّرَّ ألفا

:َّع   م  يَّر  ِمة لَـّ َْ اله َ كَّ َديةَّ أَّه تَّرَّ : وَّ َْ َماتَّتَّي ُحلِةٍّ مَّالَّ َْ الُحلَّ عَّلَّى أَّه  :َّه َّ وَّ ها رَّ هها :يمَّ

يَة. أبرجه أب  داود والبيهقي  .(1)َمنَّ الد َ

  .األصْ :ي الدية ا بْ، واألجناس األبرى أبدال عنها 

  = ا.  4250ألد دينار من الههب  جراما

 :مقدار دية المرأة المسلمة 

 دية المرأ  المسلمة على النصد من دية الرجْ. 

 :حكم الدية 

ن  أتلد إه ا،تجب الدية على كْ مَّ بمبا هر  أو بهبب، به اْ كهاب الجهاهي  سهاها

ا، و ا، متعمهداا أو مخطًها به اْ كهاب التهالد صغيراا أو كبيراا، عامالا أو مجن هها

ا أو معاهداا  ا مستأمنا ا، أو ذميا  .مسلما

 .:إب كاهت الجناية عمداا وجبت الدية حالِة من مال الجاهي

لهة الجهاهي مؤجلهة وإب كاهت الجناية  به عمد أو بطأ وجبت الدية علهى عام

                                                           

(، اهظر إرواْ الغليْ رمهم 16171(، وأبرجه البيهقي برمم )4542/أبرجه أب  داود برمم )حسن( 1)

(2247.) 
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 ثالث بنين.

ُب لُ  عن أبي هرير  رضي هللا عنه مال: مَّالَّ  -1 ن  ... »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا رَّ مَّ َّْ  وَّ ْ   لَّهُ  مُتَ  مَّتَيه

ي رَ  :َُّه َّ  ي نَ  بَخَّ إَِما يُف دَّى أَّب   إَِما النِظَّرَّ َّْ  أَّب   وَّ تَّ  .(1)متفق عليه .«يُق 

أَّتَّي نَ  أَّبِ  :عن أبي هرير  رضي هللا عنه -2 رَّ ٍّْ  َمن   ام  ت   ُههَّي  مَّ ا رَّ دَّاُهمَّ ى إَح  رَّ ُب   األ 

ت   حَّ ا :َّطَّرَّ نَينَّهَّ ُب لُ  :َّقَّضَّى ،جَّ ا ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا رَّ ب دٍّ  بَغُِر ٍّ  :َيهَّ ةٍّ  أَّو   عَّ  .(2)متفق عليه. أَّمَّ

 :مقدار دية أهل الكتاب 

الرجههْ مههنهم ديتههه هصههد ديههة المسههلم، والمههرأ  مههنهم هصههد ديههة المههرأ  

اف، أو الجههرا ، وبهه اْ كههاب المسههلمة، بهه اْ كاهههت ديههة الههنفس، أو األ ههر

 القتْ عمداا أو بطأ. 

 :مقدار دية الكفار 

 .دية المشرك وال ثني والمج بي ثلثي عشر دية المسلم

 وهساؤهم على النصد.

 :مقدار دية الجنين 

ا بجناية على أمه ُغِر  عبد أو أمة، ميمتها بمهس مهن  دية الجنين إذا بقط ميتا

 ل ت أو كثرت. ـمَّ  ،ميمتها بْ، ُعشر دية أمه، ودية الرميق 

 :من تلزمه الدية في الحوادث 

ا عههن تعههد أو  إذا اهقلبههت بههيار ، أو اصههطدمت مهه  غيرههها، وكههاب ذلههد هاتجهها

تفريط من السهاتق :إههه يضهمن كهْ مها ههتل عهن ذلهد، وإب مهات أحهد ل متهه 

 .الدية والكفار 

                                                           

 واللفظ له. (1355(، ومسلم برمم )6880، أبرجه البخاري برمم )متفق عليه( 1)

 (.1681( واللفظ له، ومسلم برمم )6904جه البخاري برمم )، أبرمتفق عليه( 2)
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وإب ومهه  الحههادث بغيههر تعههد منههه و  تفههريط، كمهها لهه  كاهههت عجلههة السههيار  

 بليمة ثم اهفجرت :ال دية عليه و  كفار .

  الدية:يتحمل من 

 الدية يتحملها أحد ثالثة وهم:

القاتْ: وتجب :ي ماله باصهة :هي متهْ العمهد، إذا تنهالل أوليهاْ المقته ل عهن  -1

 القصاص.

 :ي متْ  به العمد، ومتْ الخطأ. العاملة: وتجب عليهم الدية -2

 بيت المال:  -3

 بيت المال الديون والديات في األحوال اآلتية:ويتحمل 

إذا مات أحد المسلمين وعليه دين ولم يخل َد و:اْ، :علهى ولهي األمهر مضهاؤ   -1

 من بيت المال.

إذا متْ أحد بطأ أو  به عمهد، ولهم تكهن لهه عاملهة م بهر ، :الديهة تؤبهه مهن  -2

 اهي، :إب كاب معسراا أُبهت من بيت المال.الج

كْ مقت ل لم يُـعلم ماتله كمن مهات :هي لحهاط، أو  ه اف، أو هح همها، :ديتهه  -3

 من بيت المال.

إذا حكم القاضي بالقسامة وهكْ ال رثة عن حلد األيماب ولهم يرضه ا بيمهين  -4

 المدعى عليه :دا  ا ماط من بيت المال.

 أ ولي األمر :يما ه  من ابتصاص وظيفته.إذا وجبت الدية :ي بط -5

  ،إذا أدب السلطاب رعيته، أو أدب الرجْ ولد ، أو معلم صهبيه، ولهم يسهرف

 لم يضمن ما تلد به. 

  ْا ليحفهر لهه بًهراا، أو يصهعد  هجر  وهح هها، :فعه ا مكلفها ن  ابتأجر  خصها مَّ

 :هلد بسبب ذلد لم يضمنه اآلمر. 
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 :حكم قتل الذمي 

ا، لق له يحرط متْ الهمي مستأ ا عظيما ن  متله :قد ارتكب إثما ا أو معاهداا، ومَّ منا

ها »عليه الصال  والسالط:  هَّ إِب َريحَّ نِهَة، وَّ هةَّ الجَّ اتَحَّ هداا لَّهـم  يَّهرَّ   رَّ َّْ ُمعَّاهَّ ن  مَّتَّ مَّ

ا  َعينَّ عَّاما بَـّ َسيرَّ َ أَّر  دُ َمن  مَّ جَّ  .(1)أبرجه البخاري«. يُ  

  ي:جانالالدية إذا مات حكم 

ا  عمداا، ثم مات الجاهي، :يسقط القصاص، ويبقهى حهق أوليهاْ من متْ  خصا

 المقت ل :ي الدية. 

                                                           

 (.3166برمم ) أخرجه البخاري( 1)
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