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 الدية فيما دون النفس - 5

 إذا كانت الجناية فيما دون النفس عمداً ففيها القصاص. 

 وإن كانت الجناية ليست عمداً فال قصاص، وتجب الدية. 

  :الدية فيما دون النفس من األطراف والجراح تنقسم إلى ثالثة أقسام 

 القسم األول: دية األعضاء ومنافعها:  -1

: ففيههد ديههة الههنفس كههالنا، وال سههان، شاااء وا ااد مااا نااان فااا امنسااان مناا  -1

 والج هد، والذكر، وال حية، ومث ها ذهاب السمع، والبصر، والكهال،، والققه ،

 والصُّ ب ونحوها. 

: كهالقيني،، والذنهي،، والتهفتي،، والبينهتي، ما نان فا امنسان من  شاياان -2

حوهها والثهديي، ون المرأة، يواإلليتي،، وأسكت ،واليدي،، والرج ي،، وال حيي،

 .ففي ك  واحد منهما نصا الدية، وفيهما مقاً الدية كام ة

فإن ذهبت منفقة أحدهما ففيد نصا الديهة، وإن ذهبهت منفقتهمها مقهاً فالديهة 

 كام ة، وفي عي، العور الصحيحة إذا ذهبت الدية كام ة. 

ي كهه  : كأجفههان القينههي، الر قههة، ففههمااا نااان فااا امنسااان مناا  أ  عااة أشااياء -3

 واحد ر ع الدية، وفي جميقها الدية كام ة. 

: كأصها ع اليهدي، والهرج ي،، ففهي كه  أصهبع ما نان فا امنسان من  عشار  -4

ُعتههر الديههة، وفههي القتههرة جميقههاً الديههة، وفههي أنم ههة كهه  أصههبع   هه  ديههة 

الصبع، وفي أنم ة اإل ها، نصا ديتد، وإن ذهبت منفقة أصهبع ففيهد ُعتهر 

 ت منافع الصا ع ففيها الدية كام ة. الدية، وإن ذهب

: أسنان اإلنسان ا نان و ال ون، أر ع  نايا، وأر ع ر اعيات، وأر قة األسنان -5

أنيههاب وعتههرون ًرسههاً فههي كهه  جانههب عتههرة، ويجههب فههي كهه  واحههد مهه، 

 السنان خمس م، اإل  . 

  تجب الدية كام ة في ك  واحد مه، التهقور الر قهة إذا ذهبهت، وههي:  هقر
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أس، و ههقر ال حيههة، و ههقر الحههاجبي،، وأهههداب القينههي،، وفههي الحاجههب الههر

 الواحد نصا الدية، وفي الهدب الواحد ر ع الدية. 

وفي اليد التالء، والقي، التي ال تبصر، والس، السهوداء، فهي كه  واحهدة إذا 

 ذهبت     ديتها. 

 القسم الثانا: دية الشجاج والجروح:  -2

 جههد خاصههة، والتههجا  عتههر: خمههس فيههها : اسههل لجههرر الههرأس والوالشااجة

 حكومة، وخمس فيها مقدر  رعي م، الدية.

 فالخمس التا فيها  كومة ها: 

 : وهي تحرص الج د وتتقد وال يظهر مند د،. الحا صة -1

 : وهي التي يسي  منها الد، الق ي . البازلة -2

 : وهي التي تتق ال حل. الباضعة -3

  حل. : وهي الغائصة في الالمتال مة -4

 : وهي التي  ينها و ي، القظل قترة رقيقة تسمى السمحاق. السمحاق -5

  .هذه التجا  الخمس المتقدمة ليس فيها دية مقدرة    فيها حكومة 

: أن يقّو، المجني ع يد كأند عبد ال جناية  د،  ل يقّو، وههي  هد قهد والحكومة

د الحهاكل فهي  رئت، فمها نقهم مه، القيمهة ف هد مثه  نسهبتد مه، الديهة، ويجتهه

، ويراعى في الحكومة حصول التَّي،، وحصول النرر، وحصول تقديرها

 . اللل

 وأما الخمس التا فيها مقد  شرعا فها: 

: وهي التي وص ت إلى القظل وأوًحتد، وديتهها المقهدرة  هرعاً: الموضحة -1

 خمس م، اإل  . 

  . : وهي التي توًح القظل وتهتمد، وفيها عتر م، اإل الهاشمة -2

: وهي التهي توًهح القظهل وتهتهمد وتنق هد، وفيهها خمهس عتهرة مه، الُمنَق ِّلَة -3
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 اإل  .

 : وهي التي تص  إلى ج دة الدماغ، وفيها     الدية. المأمومة -4

 : وهي التي تخرق ج دة الدماغ، وفيها     الدية أيناً. الدامغة -5

     الدية إذا كان الجرر في سائر البدن، فإن   غ الجوف ففيد. 

 وإن لل يب غ الجوف ففيد حكومة. 

 هي الجرر الذي يص  إلهى  ها ، الجهوف، أو الظههر، أو الصهدر، الجائفة :

 أو الح ق ونحوها، وفيها     الدية. 

 القسم الثالث: دية العظام:  -3

 تجب الدية فا نسر العظام نما يلا:

 الن ع إذا ُكسر  ل ُجبر مستقيماً ففيد  قير.  -1

 ة إذا كسرت  ل جبرت مستقيمة ففيها  قير، وفي الترقوتي،  قيران. الترقو -2

 وفي كسر الذراع، أو القند، أو الفخذ، أو الساق إذا جبر مستقيماً  قيران. -3

 .ا، السا قة مستقيمة ففيها حكومةإذا لل تجبر القظ -4

 والصُّ ب إذا ُكسر ف ل ينجبر ففيد الدية. 

 فيها حكومة.   قية القظا، ليس فيها  يء مقدر    

  لو   ب المجني ع يد م، الجاني تكاليا القال   دالً م، الدية ف يس م، حقد

ذلهه ،  هه  يقايههد المقههدر  ههرعاً مهه، الديههة، ق ههيالً كههان أو كثيههراً، وع يههد أن 

 يرًى  حكل هللا ورسولد.

  ،وفي أحكا، ما سبق روى أ و  كر  ، محمد  ، عمرو  ، حز، ع، أ يد عه

أنههد كتههب إلههى أههه  الههيم،  كتههاب فيههد الفههرائ  والسههن،  ×جههده عهه، النبههي 

ههِا إذَا »... والههديات: وفيههد:  يَههةَ ِمائَههةً ِمههَ، اإل ِههِ ، َوفِههي الَنا َوأَنَّ فِههي الههنَّفاِس الدِّ

يَهةُ، َوفِهي البَياَنهتَياِ،  يَهةُ، َوفِهي التَّهفَتَياِ، الدِّ يَةُ، َوفِي ال َِّسهاِن الدِّ ِعَب َجداُعدُ الدِّ أُوا

يَ  هِ  الدِّ جا يَهةُ، َوفِهي الّرِ نَياِ، الدِّ يَةُ، َوفِي القَيا يَةُ، َوفِي الصُّ اِب الدِّ ةُ، ِوفِي الذََّكِر الدِّ
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يَِة، َوفِهي  يَِة، َوفِي الَجائِفَِة  ُ ُُ  الدِّ يَِة، َوفِي الَمأاُموَمِة  ُ ُُ  الدِّ ُا الدِّ الَواِحدَةِ نِصا

َرةَ ِمَ، اإل ِ  َس َعتا  ِ .الُمنَقِّ َِة َخـما

ٌس  هّ،ِ َخهـما ٌر ِمَ، اإل ِِ ، َوفِي الّسِ ِ  َعتا جا بُـعٍ ِم،ا أََصا ِـعِ اليَِد َوالّرِ َوفِي ُكّ ِ أَصا

أَةِ،  ُجههَ  يُههـقاتَُ   ِههالَمرا ٌس ِمههَ، اإل ِههِ ، َوأَنَّ الرَّ ههَحِة َخههـما ًِ ِمههَ، اإل ِههِ ، َوفِههي الُموا

ِ  الذَّهِب أَلاُا ِدينَارٍ   . (1)ي والدارميأخرجد النسائ«. َوَع َى أَها

 : مقدا  دية المرأ 

دية المرأة إذا قُت ت خاأ نصا دية الرج ، وكذل  دية أ رافهها وجراحاتهها 

 ع ى النصا م، دية الرج  وجراحاتد. 

َجهاِل  هِد ُعَمهـَر أَنَّ ِجَراَحهاِت الّرِ َوةُ البَهاِرقِيُّ ِمه،ا ِعنا ع،  هريح قهال: أَتَهانِي ُعهرا

ههتَِوي فِههي ا أَةِ َع َههى َوالنَِّسههاِء تَسا َق ذَِلههَ  فَِديَههةُ الَمههرا ههَحِة، َوَمهها فَههوا ًِ ههّ،ِ َوالُموا لّسِ

ُجِ . أخرجد ا ، أ ي  يبة ِا ِم،ا ِديَِة الرَّ  .(2)النِّصا

                                                           

 .(2277(، وأخرجد الدارمي  رقل )4853/ أخرجد النسائي  رقل )صحيح( 1)

 (.2/342وانظر نصب الراية )، (2212انظر إرواء الغ ي  رقل )

 (.2250(،  انظر إرواء الغ ي  رقل )27487/أخرجد ا ، أ ي  يبة في المصنا  رقل )صحيح( 2)

This file was downloaded from QuranicThought.com


