
 المحاضرة الثالثة عشر / الديات:

 وفيو مسائل:

 .المسألة األولى: تعريفيا.

 الدَِّية لغة: من: َوَدْيُت القتيَل َأِديِو ِديًة، إذا أعطيت ديتو، والجمع: ديات.

 وشرعًا: ىي المال المؤدَّى لممجني عميو أو لوليو بسبب الجناية.

الدية من اإلبل، فيعقميا بفناء أولياء وتسمى أيضًا )الَعْقل(؛ ألن القاتل كان يجمع 
 المقتول؛ ليسمميا إلييم.

 .المسألة الثانية: مشروعيتيا، ودليل ذلك، والحكمة منيا:

 أدلة مشروعيتيا: الدية واجبة بالكتاب، والسنة، واإلجماع. -1

َنٍة َوِدَيٌة ُمَسمََّمٌة ِإَلى أما الكتاب: فقولو تعالى: }َوَمْن َقَتَل ُمْؤِمًنا َخَطًأ َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤمِ 
 [.29َأْىِمِو{ ]النساء: 

وأما السنة: فحديث أبي ىريرة المتقدم ذكره: )من قتل لو قتيل فيو بخير النظرين: إما 
ما أن يقتل(. وكذا حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبو لو النبي  أن يفدى، وا 

 ر الديات.َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم وفيو مقادي

 وأجمع أىل العمم عمى وجوب الدية.

حكمة مشروعيتيا: أما الحكمة من مشروعيتيا: فيي حفظ األرواح، وحقن دماء  -9
 األبرياء، والزجر، والردع عن االستيانة باألنفس.

 .المسألة الثالثة: عمى من تجب الدية؟ ومن يتحمميا؟



 رين:من أتمف إنسانًا أو جزءًا منو، ال يخمو من أحد أم

إن كانت الجناية التي فسدت بسببيا النفس عمدًا محضًا، وجبت الدية كميا في  -
مال القاتل، إن حصل العفو وسقط القصاص. فإن بدل التمف يجب عمى متمفو، قال 

 [.161تعالى: }َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى{ ]األنعام: 

الدية تكون عمى عاقمة القاتل؛ وأما إن كانت الجناية خطًأ أو شبو عمد، فإن  -
قضى رسول اهلل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم في جنين »لحديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو: 

امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بُغرَّة: عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عمييا 
أن ميراثيا لزوجيا، وبنييا، وأن  بالغرة توفيت، فقضى رسول اهلل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ 

 «.العقل عمى عصبتيا

نما وجبت عمى العاقمة؛ ألن جنايات الخطأ كثيرة، والجاني فييا معذور، فوجبت  وا 
مواساتو، والتخفيف عنو بخالف المتعمد؛ وألن المتعمد يدفع الدية فداًء عن نفسو؛ 

 ألنو يجب عميو القصاص، فإن عفي عنو َتَحمَّل الدية.

 ألة الرابعة: أنواع الديات ومقاديرىا:.المس

 أنواع الديات: -1

في النفس المؤمنة مائة »األصل في الدية ىو اإلبل، لقولو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم: 
 …«.من اإلبل 

ن قتيل الخطأ شبو العمد ما كان بالسوط والعصا »وقولو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم:  أال وا 
 «.اإلبلمائة من 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده قال: )كانت قيمة الدية عمى عيد رسول اهلل 
َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم ثمانمائة دينار أو ثمانية آالف درىم... فكان ذلك كذلك حتى 



وفي  -استخمف عمر فقام خطيبًا فقال: أال إن اإلبل قد غمت. قال: ففرضيا عمر
م عمى أىل الذىب ألف دينار، وعمى أىل الورق اثني عشر ألفًا، وعمى  -رواية: فقوَّ

 أىل البقر مائتي بقرة، وعمى أىل الشاء ألفي شاة، وعمى أىل الحمل مائتي حمة(.

وعمى ىذا؛ فإن األصل في الدية اإلبل. وىذه األشياء المذكورة سواىا يكون معتبرًا 
هلل عنو بمحضر من الصحابة، بيا من باب التقويم، وقد كان ذلك من عمر رضي ا

ولم ينكروا ذلك عميو، فيكون إجماعًا، فتدفع الدية إباًل، أو قيمتيا، من ىذه األشياء 
 المذكورة.

 مقادير الدية: -9

دية الحر المسمم: تكون مائة من اإلبل، وتغمظ في قتل العمد وشبيو، وتغميظ  -
دم في حديث عمرو بن شعيب الدية: أن يكون في بطون أربعين منيا أوالدىا، كما تق

 عن أبيو عن جده وفيو: )وأربعون َخِمَفة(.

نصف دية المسمم،  -ذميًا كان أو غيره -دية الحر الكتابي: دية الكتابي الحر -
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده: أن النبي َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم قال: 

دية العاىد نصف دية »ي لفظ: وف«. عقل أىل الذمة نصف عقل المسممين»
 «.المسمم

دية المرأة: دية الحرة المسممة عمى النصف من دية الرجل الحر المسمم، كما في  -
كتاب عمرو بن حزم: )دية المرأة عمى النصف من دية الرجل(. ونقل ابن عبد البر، 

 وابن المنذر، اإلجماع عمى ذلك.

وكذا الوثني:  -ن أو معاىدًا أو غيرهذميًا كا -دية المجوسي: دية المجوسي الحر -
 «.دية المجوسي ثمانمائة درىم»ثمانمائة درىم؛ لحديث عقبة بن عامر مرفوعًا: 



دية المجوسية ونساء أىل الكتاب وعبدة األوثان: عمى النصف من دية ذكرانيم،  -
كما أن دية نساء المسممين عمى النصف من دية ذكرانيم؛ لعموم حديث عمرو بن 

 المتقدم: )عقل أىل الكتاب نصف عقل المسممين(.شعيب 

دية الجنين: دية الجنين إذا سقط ميتًا بسبب جناية عمى أمو عمدًا أو خطأ: غرة  -
قضى رسول اهلل َصمَّى المَُّو »عبد أو أمة، لحديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال: 

وُتَقدَّر الدية «. : عبد أو أمةَعَمْيِو َوَسمََّم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة
 بعشر دية أمو وىي: خمس من اإلبل. وتورث الغرة عنو، كأنو سقط حّيًا.


