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 أقسام الديات -3

 دية النفس -1

  :هي المال المؤدى إلى المجني عليه أو ورثته بسبب الجناية.الدية 

  :أقسام الدية 

 تنقسم الدية إلى قسمين: 

 دية النفس... دية ما دون النفس.

  :حكمة مشروعية الدية 

 الدية جزاء يجمع بين العقوبة والتعويض.

 ويحمي األنفس.ففيها من الزجر والردع ما يكف الجناة، 

وفيها من جهة أخرى تعويض لما فات من األنفس أو األعضاء بالمال 

 الذي يأخذه المجني عليه أو ورثته.

  :حكم الدية 

 الدية واجبة في قتل الخطأ وشبه العمد إال أن يعفو عنها أولياء المقتول.  -1

عن القصاص إلى األولياء وتجب في قتل العمد إذا مات الجاني أو عفا 

 لدية.ا

تجب الدية على كل من أتلف إنساناً بمباشرة أو سبب، سواء كان الجاني   -2

 صغيراً أو كبيراً، عاقالً أو مجنوناً، متعمداً أو مخطئاً. 

 وسواء كان التالف مسلماً أو كافراً ذمياً، مستأمناً أو معاهداً. 

مال وجبت الدية حالَّة من  ، ولم يكن قصاص،إن كانت الجناية عمداً  -3

 الجاني.

وإن كانت الجناية شبه عمد أو خطأ وجبت على عاقلة الجاني مؤجلة 
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 ثالث سنين.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ) قال هللا تعالى: -1

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

 .[92النساء: ] (   ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

َرُسوِل  لَـىهللاُ َعزَّ َوَجلَّ عَ  تَـحَ ا فَ لَـمَّ : قالَ  ن ـهُ َرِضَي هللاُ عَ ةَ ي ـرَ ُهرَ  يأب َوَعن   -2

 إِنَّ هللاَ َحبَسَ : »ثُمَّ قالَ  ،لَـي ـهِ عَ  نَـىدَ هللاَ َوأث  َحـمِ النَّاِس فَ  فِـيَمكَّةَ، قَاَم ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا

مِ الوَ  ـهُ لَ ا َرُسولَـي ـهَ َل، َوَسلََّط عَ الِفـيَعن  َمكَّةَ  هَ َن َوإِ نِـيُمؤ  لَّ ألَحٍد تَـحِ ا لَن  نَـّ

هَ ، َوإِ ِلـيَكاَن قَب   هَ اٍر، َوإِ نَـهَ َساَعةً ِمن   ِلـيا أِحلَّت  نَـّ لَّ ألَحٍد تَـحِ ا لَن  نَـّ

تَ ـبَع ِدي، فاَل يُنَفَُّر َصي دَُها، َوال يُ  ُكَها، َوال  لَـىخ  ا إِال تُـهَ لُّ َساقِطَ تَـحِ َشو 

ا أن   ي ـرِ َو بِخَ فَـهُ ٌل تِـيقَ  لَـهُ ِشٍد، َوَمن  قُتَِل ُمن  ـلِ  ا أن  يُف دَى َوإِمَّ النََّظَري ِن، إِمَّ

 .(1)متفق عليه .«يُق تَلَ 

 :شروط وجوب الدية 

 يشترط لوجب الدية ما يلي:

ً أو ذمياً، فال دية جني عليه أن يكون الم معصوم الدم، سواء كان مسلما

 تد، وال الباغي؛ لفقد العصمة.في قتل الحربي، وال المر

وال يشترط اإلسالم، وال البلوغ، وال العقل في إيجاب الدية، ال في جانب 

القاتل، وال في جانب المقتول، فإذا قتل صبي أو مجنون معصوَم الدم 

 وجبت الدية.

 وإذا قتل بالغ عاقل صبياً أو مجنوناً وجبت عليه الدية. 

                                                 

 واللفظ له.  ،(1355)ومسلم برقم  (,6880أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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  :حكم قتل الذمي 

ً عظيماً،  يحرم قتل الذمي ً أو معاهداً، ومن قتله فقد ارتكب إثما مستأمنا

 وتجب عليه ديته، وعلى الحاكم تعزيره.

ر ٬َعن  َعب ِدا ِ َعِن النَّ  ان ـُهـمَ هللاُ عَ  يَ ِض و رَ ب ِن َعم  َمن  قَتََل »: قالَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

بَِعيَن  َجنَِّة، َوإِنَّ ِريَحَها تُوَجدُ ِمن  الح  َرائَِحةَ يَـرِ  لَـم  ا َهـدً ُمعَا َمِسيَرةِ أر 

 .(1)أخرجه البخاري .«َعاًما

  :أصل دية المسلم 

أصل دية المسلم مائة من اإلبل، واألصل في الدية اإلبل، واألجناس 

 األخرى أبدال عنها، وإذا َغلَت اإلبل أخذ بدلها.

ٍم َعن  أَبيهِ َعن   -1 ِرو ب ِن َحز  ِه أَنَّ َرُسوَل ا َعم  ِل  لَـىَكتََب إِ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َعن  َجد ِ أَه 

يَاتُ الِه فِـيِن ِكتَابًا يَـمَ ال يَةَ  فِـيَوأَنَّ : -وفيه– فََرائُِض َوالسُّنَُن َوالد ِ النَّف ِس الد ِ

 .(2)أخرجه النسائي والدارمي ِمائَةً ِمَن اإلبِل.

يَِة عَ  :قَالَ َعمرو بِن ُشعيٍب َعن  أبيِه َعن  َجدِه  َوَعن   -2  ـدِ ه  عَ  لَـىَكانَت  قِيَمةُ الد ِ

ِل  َهـمٍ ةَ آالَِف ِدر  نِـيَ ثَماَن ِمائَِة ِدينَاٍر أَو  ثَما ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوِل ا ِكتَاب الَوِديَةُ أَه 

ُف ِمن  ِديَِة  َمئٍِذ الن ِص  ىفََكاَن ذِلَك َكذِلَك حَ  :قَالَ  ،ينَ ِلـمِ ُمس  اليَو  ِلَف تُـخ  اس   تَـّ

نَّ اإلبَل قَد  َغلَت  قَاَل فَفََرَضَها ُعَمُر أاَلَ إِ  :فَقَاَم َخِطيباً فَقَالَ  هُ هللاُ ِحـمَ ُعَمُر رَ 

ِل الذَهب أَ  لَـىعَ  ِل  لَـىَف ِدينَاٍر َوعَ لأَه  ً َوعَ لَعَشَر أَ  نَـي  َوِرِق اثالأَه   لَـىفا

ِل  ِل الشَّاِء أَ  لَـىبَقََرةٍ َوعَ  تَـي  بَقَِر ِمائَ الأَه  ِل  لَـىَشاةٍ َوعَ  لفَـي  أَه  ُحلَِل الأَه 

ِة تَـرَ ٍة قَاَل وَ ُحلَّ  تَـي  ِمائَ  مَّ ِل الذ ِ يَةِ فِـيفَع َها يَـر   لَـم  َك ِديَةَ أَه   .َما َرفََع ِمَن الد ِ

                                                 

 . (3166)برقم أخرجه البخاري ( 1)

 . (2277)برقم خرجه الدارمي أو، (4853برقم )نسائي أخرجه ال /صحيح( 2)
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  .(1)أخرجه أبو داود والبيهقي

  :أصناف الدية 

األصل في الدية هو اإلبل، ويجوز أخذها من األجناس األخرى إذا غلت 

 اإلبل أو ُعدمت.

 وأجناس الدية ستة:

صل.. ألف مققال من الذهب.. اثنا عشر ألف مائة من اإلبل وهي األ

 درهم من الفضة.. مئتا بقرة.. ألفا شاة.. مئتا حلة )إزار ورداء(.

 فاألصل اإلبل، فإذا أحضر ما سواها فال بد من موافقة من هي له.

ولولي األمر أن يجعل الديات من أي صنٍف من هذه األصناف إذا رأى 

 فيه المصلحة واليسر على الناس.

=  4.25×  1000غرام، فتكون الدية بالغرام =  4.25 ال الذهب =مقق

 غرام ذهب. 4250

 1500=  8÷  12000= مقاقيل، فتكون الدية بالجنيه 8وجنيه الفضة = 

 جنيه فضة.

  :أقسام دية النفس 

 تنقسم دية النفس إلى قسمين:

 : الدية المغلظة: في قتل العمد وشبه العمد.األول

 فة: في قتل الخطأ.: الدية المخفالثاني

 فالدية المغلظة نوعان، والتغليظ في اإلبل فقط كما يلي: 

                                                 

 . (1671)برقم وأخرجه البيهقي (, 4542برقم )أبو داود  أخرجه ،حسن( 1)
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تجب أرباعاً: خمس وعشرون بنت مخاض.. وخمس وعشرون بنت  -1

 لبون.. وخمس وعشرون حقة.. وخمس وعشرون جذعة.

تجب أثالثاً: ثالثون حقة.. وثالثون جذعة.. وأربعون خلفة في بطونها  -2

 أوالدها.

 يعي ِن منهما ما يحقق المصلحة.ولإلمام أن 

 والدية المخففة تجب أخماساً:

عشرون بنت مخاض.. وعشرون بنت لبون.. وعشرون حقة.. وعشرون 

 جذعة.. وعشرون ابن مخاض.

 وال تعتبر القيمة في ذلك، بل تعتبر الصحة والسالمة.

  :مقادير ديات النفوس 

 دية الرجل المسلم الحر: مائة من اإلبل. -1

 المرأة المسلمة الحرة نصف دية الرجل: خمسون من اإلبل.دية  -2

دية الكافر سواء كان كتابياً كاليهود والنصارى، أو غير كتابي كالمجوس  -3

ً أو معاهداً نصف دية المسلم:  ً مستأمنا وعباد األصنام، وسواء كان ذميا

 خمسون من اإلبل.

 بل.دية نساء الكفار نصف دية رجالهم: خمس وعشرون من اإل -4

دية العبد الرقيق قيمته، سواء كان ذكراً أو أنقى، وسواء كان كبيراً أو  -5

 صغيراً. 

دية الجنين عشر دية أمه: خمس من اإلبل، سواء كان ذكراً أم أنقى، فإن  -6

 سقط الجنين حياً ثم مات ففيه الدية كاملة.

َرأتَاِن ِمن  ُهذَي ٍل، فََرَمت  : اق تَتَلَ الَ قَ  ن ـهُ َي هللاُ عَ َرِض ةَ ي ـرَ ُهرَ  يأبَعن   -1 ِت ام 
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دَا َرى بَِحَجٍر فَقَتَلَ ُهـمَ إِح  هَ ا األُخ  تََصُموا إِ نِـهَ بَط   فِـيا َوَما تـ  ِ النَّ  لَـىا، فَاخ   بِـي 

أِة ، فَقََضى أنَّ ملسو هيلع هللا ىلص ةٌ، َعب دٌ أو  َوِلـيدَةٌ، َوقََضى أنَّ ِديَةَ الَمر  ِديَةَ َجنِـينِـَها ُغرَّ

 .(1)متفق عليه َعلَـى َعاقِلَتِـَها.

رو ٬اَعب دِ َوَعن   -2 َمكَّةَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا دََخَل َرُسوُل الَـمَّ قَاَل:  ن ـُهـَماَرِضَي هللاُ عَ  ب ِن َعم 

حِ فَ لَعاَم ا ِمٌن بَِكافٍِر، ِديَةُ »ِطيبًا، فَقَاَل: النَّاِس خَ  فِـي، قَاَم تـ   الَ يُق تَُل ُمؤ 

ُف ِديَِة المُ   .(2)أخرجه أحمد والترمذي .«ِلـمِ س  الَكافِِر نِص 

  :حكم الدية إذا مات الجاني 

ً عمداً ثم مات الجاني سقط القصاص، وبقي حق أولياء  من قتل شخصا

ل فعلى ورثته، فإن المقتول في الدية، فتؤخذ من ماله، فإن لم يكن له ما

 لم يكن له ورثة أخذت من بيت مال المسلمين.

  :موجب دية النفس 

 تجب الدية بما يلي:

 القتل عمداً إذا عفا ولي الدم عن القصاص. -1

 القتل خطأ أو شبه عمد. -2

  :من تجب عليه الدية 

 الدية يتحملها أحد ثالثة، وهم:

ذا تنازل أولياء المقتول عن : وتجب في ماله خاصة في قتل العمد إالقاتل -1

 القصاص.

 : وتجب عليهم الدية في قتل شبه العمد والخطأ.العاقلة -2

                                                 

 . (1681)ومسلم برقم واللفظ له، (, 6910أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (1413)برقم أخرجه الترمذي ووهذا لفظه، (, 6692برقم )أحمد أخرجه  /صحيح( 2)
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: وتجب الدية من بيت المال إذا لم يكن للقاتل مال وال عاقلة المال بيت -3

 موسرة ونحو ذلك. 

  :الحقوق التي يتحملها بيت المال 

 :يتحمل بيت المال الديون والديات في األحوال اآلتية

 إذا مات أحد المسلمين وعليه دين، ولم يكن له مال وال وارث يؤدي عنه. -1 

إذا قتل أحد خطأ أو شبه عمد ولم تكن له عاقلة موسرة أخذت الدية من  -2

 الجاني، فإن كان معسراً أخذت من بيت المال.

كل مقتول لم يُعلم قاتله كمن مات في زحام، أو طواف أو نحوهما فديته  -3

 المال. من بيت 

 إذا وجبت الدية في خطأ ولي األمر فيما هو من اختصاص وظيفته. -4

األيمان، ولم يرضوا  إذا حكم القاضي بالقسامة، ونكل الورثة عن حلف -5

 عليه، فداه اإلمام من بيت المال. بيمين المدعى

  :من تلزمه الدية في الحوادث 

ك ناتجاً عن تعد أو إذا انقلبت سيارة، أو اصطدمت مع غيرها، وكان ذل -1

تفريط من السائق، فإنه يضمن كل ما نتج عن ذلك، وإن مات أحد في 

 ذلك الحادث لزمته الدية والكفارة بعدد من مات. 

وإن وقع الحادث بغير تعد منه وال تفريط، كما لو كانت عجلة السيارة  -2

 سليمة  ثم انفجرت فال دية عليه وال كفارة.

  :وقت أداء الدية 

قتل العمد عند العفو عن القصاص تجب معجلة في مال الجاني،  دية -1

والواجب غير محدود، بل ما يتم التراضي عليه بين الجاني وولي الدم، 
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 سواء كان مائة من اإلبل أو أكقر أو أقل.

تجب دية قتل شبه العمد والخطأ على العاقلة مؤجلة على ثالث سنين،  -2

 تخفيفاً على العاقلة. 

 

 لدية: حكم أخذ ا 

 يجوز أخذ الدية بدل القصاص في قتل العمد.

ويجوز لولي الدم أخذها في قتل شبه العمد والخطأ، فتؤخذ وتوزع على 

 الورثة.

والقصاص، وأخذ الدية، والعفو، يكون بحسب ما يحقق المصلحة العامة 

 و الخاصة، وذلك هو األفضل. 

  :حكم من قتل بعد أخذه الدية 

 ة فال يحل له أن يقتل القاتل. إذا أخذ ولي الدم الدي

وإذا قتله فهو ظالم، وأمره إلى الحاكم يصنع فيه ما يرى، مما يحقق 

 المصلحة، ويقطع دابر الشر.

  :أسباب نقص الدية 

 دية الرجل الحر المسلم مائة من اإلبل.

 ولنقص الدية أربعة أسباب:

 الكفر.. والرق.. والجنين.. واألنوثة.

ف.. واألنوثة تردها إلى النصف.. والرق يردها فالكفر يردها إلى النص

 إلى القيمة.. وقتل الجنين يردها إلى غرة عبد أو أمة؛ ألنه غير مكتمل. 
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  :األحوال التي تسقط فيها الدية 

هي كل حالة أذن الشرع فيها لجلب مصلحة، أو درء مفسدة، فال إثم وال 

 تبعته. بالشيء يسقطون فيه؛ ألن اإلذن دية فيما يترتب على التأديب المأذ

 ومن التأديب المشروع:

تأديب الحاكم رعيته.. وتأديب المعلم طالبه.. وتأديب الرجل ولده.. 

 وتأديب الزوج زوجته.

فهؤالء وأمقالهم يريدون الخير لمن يؤدبونه، ويسعون في مصلحته، 

 شرعاً. ن عليهم، فالتعليم والتأديب مقصودولذلك ال ضما

  يضمن ما تلف به: شروط التأديب الذي ال 

 يشترط للتأديب المشروع خمسة شروط:

ً له.. وأن يكون  أن يكون المؤدَّب قابالً للتأديب.. وأن يكون مستحقا

المؤد ِب له والية التأديب.. وأن يكون قصده التأديب ال االنتقام.. وأن ال 

 يسرف في الضرب والتأديب.

 الكفارة:  ة مشروعيةحكم 

 حو أثر الذنب عن فاعله. الكفارة هي: عمل صالح يم

والغرض من الكفارة: إزالة إثم المعصية بتكليف المسلم بما يزيل إثم 

معصيته عنه بإلزامه بأشياء، وهي بذاتها قربة وعبادة كعتق رقبة 

 مؤمنة، أو صيام، أو إطعام.

وكفارة قتل الخطأ وشبه العمد عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام 

 شهرين متتابعين.
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 لذي تجب فيه الكفارة: القتل ا 

الكفارة عبادة تجب على القاتل المسلم في قتل الخطأ وشبه العمد، سواء 

 قتل مسلماً أو كافراً معصوم الدم، وال كفارة في قتل العمد.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )قال هللا تعالى: 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

  .[92النساء: ](   ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

  :أنواع الكفارات 

 الكفارات خمسة أنواع:

 كفارة قتل الخطأ: -1

 وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين. 

 كفارة الجماع في نهار رمضان متعمداً من غير عذر: -2

متتابعين، فإن لم يستطع وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين 

 أطعم ستين مسكيناً. 

 كفارة الظهار: -3

وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، فإن لم 

 يستطع أطعم ستين مسكيناً، فإذا كفَّر حلت له امرأته.

 كفارة اليمين: -4

وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يجد صام 

 أيام متتابعة.  ثالثة

 كفارة جزاء الصيد: -5

مه بمال، أو عدل ذلك بالصيد: عليه أن يكف ِر عن إثمه  ِ بمقله، أو يقو 
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 صياماً. 
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