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 اجتاهات العلماء املعاصرين )الفقهاء والقانونني(

 يف تكييف الدية بني العقوبة والتعويض
 مقدمة 
حنمدك اللهم يا ذا اجلالل واإلكرام، يا مبدع األنام على غري مثال، يا خالق الكائنات، يـــا مميز اإلنسان،     

بالعقل والتدبري، والتمييز والتفكري، ومع ذلك سدى، يهيمون من غري هدى، بل بعثت هلم رسال الكرام، 
جاء بالشريعة الغراء فكانت من بني الشرائع  وختمتهم بسيد األنام )حبييب حممد صلى اهلل عليه وسلم(، الذي

سراجا ومنهاجا يدركه أصحاب األلباب، ألنك مننت علينا بان جعلتها صاحلة لكل مكــان وزمان وشاملة 
 لكل األنام.

ونصلي ونسلم على قائد الغر امليامني نيب الرمحة واهلدى حممد بن عبد اهلل صلوات ريب وتسليمه عليه     
ه ومن اقتفى أثرهم إىل يوم الدين، ونرجو من اهلل الكرمية أن يتقبل أمـــواتنا املسلمني؛ من وعلى آله وصحب

الشهداء والصاحلني والعلماء الذين يدافعون وحيملون راية اإلسالم يف كل املـــيادين، ونرجو من اهلل الكرمي أن 
 ر.       يتقبل أعمالنا ويصلح أحوالنا وحيسن ختامنا، إنه باإلجابة لعلي قدي

 :مدخل 
بسم اهلل الرمحن الرحيم، واحلمد هلل رب العاملني اخلالق املبدع املصور، له األمساء احلسىن يدبر األمر 

إمام  حبكمة بالغة وعدل مطلق، وصلى اهلل سبحانه وتعاىل على سيد اخللق وخريهم حممد بن عبد اهلل 
 اجملاهدين وقدوة املؤمنني وقاهر الكافرين، وأرضى اللهم عن الصحابة وأهل بيت النيب صلى اهلل عليه وسلم.

إن املالحظ أن اهلل تعاىل قد خلق اإلنسان وكرمه ورفع قدره عن املخلوقات ونعمه، وهذا باتفاق أهل 
ن كذلك كان الزما احملافظة على هذا الكتاب من اليهود والنصارى كما جاء ذلك عند املسلمني، فمال كا

اإلنسان من العدم )القتل( أو اإلتالف )اإليذاء يف جسمه(، ذلك جند الشريعة اإلسالمية واضحة يف هذا 
 األمر ومن هذه النصوص الشرعية:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ القرآن الكرمي:

  ]92 النساء:] تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
 وهنا جند أن اآلية الكرمية هنت اإلنسان عن قتل نفسه وإزهاقها وعدم تعريضها إىل ما يزهقها.
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 لِكُممْ وَصَّاكُمممممْ بِهِ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَ وَلَا

  ]151 األنعام:] لَعَلَّكُمْ تَعممممْقِممممملُمممممممونَ 
بب، وان النفس تقتل بسبب يوجب قتلها، واألسباب وهنا جند اآلية الكرمية تنهى عن القتل بغري س

حمددة أوجبها الشارع احلكيم ألهنا ادعى إىل الزجر والردع، ومن هذه األسباب الثيب الزاين، واملرتد والساحر 
 وقاتل النفس، وغريها من األسباب.

 ْقُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ  وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن

  ]33 اإلسراء:] إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا 
وهذه اآلية الكرمية جاءت تؤيد املعىن السابق بأن النفس اإلنسانية مصونة ال جيب التعدي عليها إال 

 تصبح نفسه مهدورة غري معصومة. باحلق والسبب الشرعي الذي بارتكابه
 السنة النبوية املطهرة:

 ُّ َها    قَاَل النَّيبي 1اَل تـُْقَتُل نـَْفٌس ظُْلًما إيالَّ َكاَن َعَلى اْبني آَدَم اأَلوَّلي كيْفٌل ميْن َدمي
   وهذا احلديث

يدل على أن القتل سن على يد ابن ادم وكان عمال ظاملا فعاقبه اهلل تعاىل على ذنبه ورتب أيضا عليه أن 
 يتحمل مع القاتل إمثا معاقبة له على هذا الفعل احملرم. 

َما  قَاَل َرُسوُل اللَّهي  وهذا احلديث يدل على أن   2ءي أَوَُّل َما يـُْقَضى بـَنْيَ النَّاسي يـَْوَم اْلقيَياَمةي يف الدِّ
عظيم فقد قدمه اهلل تعاىل على باقي األقضية ملا له من  القتل أول ما حيكم به يوم القيامة لداللة على انه فعل

 أمهية كبرية وحتذيرا للناس بعدم اقرتاف هذا الذنب.
حدى إَأِّنِّ َرُسوُل اللَّهي إيالَّ باَل إيَلَه إيالَّ اللَُّه وَ  اَل حيَيلُّ َدُم اْمريٍئ ُمْسليٍم َيْشَهُد َأنْ    قَاَل َرُسوُل اللَّهي 

يني التَّاريُك اجلََْماَعةَ  وهنا يتضح باحلديث الشريف أن   3َثاَلٍث النـَّْفُس بيالنـَّْفسي َوالثَـّيُِّب الزاين، َواْلَماريُق ميَن الدِّ
اليت ذكرت يف احلديث الشريف وهي ليست  دم اإلنسان املسلم الذي ينطق بالشهادتني ال حيل إال باألسباب

للحصر بل هناك أسباب تؤدي إىل القتل أوضحها العلماء رمحهم اهلل تعاىل وقد أوصلوها إىل عشرة أسباب 
 منها السحر والباغي ومن وطء دابة إىل غري ذلك من األسباب. 

                                                 
 .3742، رقم الحديث 23المائدة  صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: مصطفى البغا، كتاب الديات، باب قوله تعالى "ومن أحياها" 1
 وأنها اآلخرة في بالدماء المجازاة ، بابوالديات والقصاص والمحاربين القسامة صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق: محمد عبد الباقي، كتاب 2

 . 8341، رقم الحديث القيامة يوم الناس بين فيه يقضى ما أول

 3717، رقم الحديث 74صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: مصطفى البغا، كتاب الديات، باب قوله تعالى "أن النفس بالنفس" المائدة  3
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ويتضح لنا من هذه األدلة املتنوعة من القرآن والسنة ومها مصدر التشريع، أن قتل النفس اإلنسانية    
حمرم يف الشريعة اإلسالمية وباقي الشرائع السماوية ملا فيه من تنايف بني اهلدف الذي أراده اهلل تعاىل من حياة 

الَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَإِذْ قَ اإلنسان على األرض وهي اخلالفة لقوله تعاىل:  

  لَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَأَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْ
أن اخلليفة البد له من حياة ليخلف فيها فعند انتهاء هذه احلياة ال يتحقق ومعلوم بالبديهة  ]33 البقرة:]

 معىن اخلالفة، وكذلك معىن العبادة.
أن هذا الكالم يتعلق باألحكام ابتداء، بأنه ال جيب قتل اإلنسان إال إذا ارتكب ما يوجب قتله من الردة 

رمحهم اهلل تعاىل، ولكن إذا وقع هذا الفعل فال بد وقتل النفس بغري حق وزِّن احملصن وغريها مما عدده العلماء 
من وجود أحكام تتوىل حماسبة اجلاين وردع غريه من عدم اقرتاف مثل هذا الفعل حلماية اجملتمع من آثار القتل 

 ومحاية األفراد.
القتل واألحكام املتعلقة بالقتل ختتلف باختالف القتل املوجود، فقتل أنواع متعددة ختتلف باختالف أداة 

وقصد القـاتل، فإذا كان اجلاين متعمدا وقاصدا إحلاق األذى باجملين عليه واستخدم أداة معتربة يف القتل فان 
وَكَتَبْنَا  : هذا القتل يعد قتل العمد، وعندها جيب يف حق القاتل القود عقوبة على فعله لقوله سبحانه وتعاىل

اَل حيَيلُّ َدُم اْمريٍئ ُمْسليٍم َيْشَهُد َأْن اَل إيلََه إيالَّ اللَُّه    وقوله  ]33 البقرة:]  سِعَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْ
، أو  1 اجلََْماَعةَ َوَأِّنِّ َرُسوُل اللَّهي إيالَّ بإحدى َثاَلٍث النـَّْفُس بيالنـَّْفسي َوالثَـّيُِّب الزاين، َواْلَماريُق ميَن الدِّيني التَّاريكُ 

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ  الدية القائمة على الصلح بني الطرفني فهي مشروعة لقوله سبحانه وتعاىل: 

اتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ هِ شَيْءٌ فَالْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِي

فدلت اآلية  ]171 البقرة:]  بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
فوا يف الكفارة إىل عدد الكرمية على أن العفو عن اجلاين جائز ما مل يعتدي أصحاب احلق بعد العفو، واختل

 من األقوال:
 .2احلنفية املالكية واحلنابلة إىل عدم وجوب الكفارة يف القتل العمد

                                                 
 3717الحديث ، رقم 74صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: مصطفى البغا، كتاب الديات، باب قوله تعالى "أن النفس بالنفس" المائدة  1
 .23/273الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف الكويتية،  2
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" وإذا وجبت عليه كفارة القتل يف اخلطأ ، ويف قتل املؤمن يف دار احلرب،  : الشافعية قال الشافعي 
 إىل وجوب الكفارة من باب أوىل.  "1كانت الكفارة يف العمد أوىل

أما إذا تعمد اجلاين إحلاق األذى باجملين عليه ولكنه استخدم آلة ال تقتل عادة فان هذا ما يسمى شبه 
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً  املغلظة وقوله تعاىل:  الديةالعمد يف القتل، فيجب يف القتل شبه العمد 

 .]29 النساء:] فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً 
ََجٍر  :  أيضا من السنة لقول أيب هريرة  َتتَـَلتي اْمرَأَتَاني ميْن ُهَذْيٍل، فـََرَمْت أحدامُهَا اأُلْخَرى حبي قَاَل: اقـْ

َها َوَما يف َبْطنيَها، فَاْخَتَصُموا إيىَل النَّيبي  فـََقَضى َأنَّ دييََة َجنيينيَها ُغرٌَّة َعْبٌد َأْو َولييَدٌة، َوَقَضى دييََة اْلَمْرأَةي   قـَتَـَلتـْ
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ   لقوله تعاىل:  والكفارة، َعاقيَلتيَها َعَلى 

 . ]29 النساء:] رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا 
والنوع األخري هو إذا مل يقصد اجلاين أن يقتل اجملين عليه ومل يستخدم ما يقتل عادة فان هذا الفعل 

يف دية اخلطأ عشرون حقة وعشرون    يسمى قتل اخلطأ فيجب على اجلاين الدية املخففة لقول النيب 
لقوله  3مال اجلاين والكفارة يف  2جذعة وعشرون بنت خماض وعشرون بنت لبون وعشرون بين خماض ذكر

 .]29 :النساء] وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَ سبحانه وتعاىل: 
وبعد هذا العرض التوضيحي ألنواع القتل وما جيب على اجلاين من أحكام ومن املالحظ أن الدية 

القتل العمد حبيث يكون مقدارها غري حمدد أو حاصلة يف األنواع الثالث إما أن تكون مبنية على الصلح يف 
 أن تكون مغلظة من اإلبل أثالثا أو أرباعا يف القتل شبه العمد أو خمففة على هيئة أمخاس يف القتل اخلطأ.

يتبني لنا أمهية الدية يف القتل على أهنا جزء أساسي من األحكام اليت يطالب هبا اجلاين إذا مل يعفوا  
 ، وسوف اعرف الدية يف اللغة واالصطالح:أصحاب احلق عن حقهم

يُة واحدة الدِّيات واهلاُء عوض من الواو أوالً  يُة َحقُّ الَقتييل وقد وَديـُْته َوْدياً اجلوهري الدِّ : لغة ) ودي ( الدِّ
ه قلت دي فالنًا ولالثنني تقول وَدْيُت الَقتييَل أَدييَة ديًة إيذا أَعطيت َديـََته واتََّدْيُت َأي َأخذُت دييـََته وإيذا أَمرت من

 . 4دييا وللجماعة ُدوا فالناً 
 : اصطالحا تعدد التعاريف عند األئمة األربعة حيث كانت:ثانياً 

                                                 
 .82/34الحاوي في الفقه الشافعي، علي بن محمد الماوردي،  1

 سنن أبي داود، سليمان ابن األشعث، تحقيق محمد محي الدين، كتاب الديات باب الدية كم، درجة الحديث قال اإلمام األلباني ضعيف. 2
 .82/33وي في الفقه الشافعي، علي بن محمد الماوردي، الحا 3

 لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، تحت الجذر)ودى(. 4
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 .1احلنفية: اسم للمال الذي هو بدل النفس واألرش اسم للواجب باجلناية على ما دون النفس
 .2جبرحه مقدرا شرعا ال باجتهاداملالكية: قال ابن عرفة الدية مال جيب بقتل آدمي حر عن دمه أو 

 .3الشافعية: املال الواجب جبناية على احلر يف نفس أو فيما دوهنا
 .4احلنابلة: املال املؤدى إىل جمين عليه أو وليه بسبب جناية

 ما مييل إليه الباحث واهلل تعاىل اعلم: 
على ما دون النفس بينما الفقهاء  تعريف احلنفية لوجود التفصيل والتفريق بني اجلناية على النفس واجلناية

الثالثة رمحهم اهلل تعاىل جعلوا الدية مبفهومها العام يتعلق بكل ما واجب بسبب اجلناية على النفس وما دون 
 النفس.

ونالحظ من هذه التعريفات السابقة لدى األئمة األعالم رمحهم اهلل تعاىل عدم حتديد واضح لطبيعة 
 هنا عقوبة أم تعويض مايل.االلتزام بالدية على أساس أ

وفيما يلي سوف اعرض كيف قام الفقهاء املعاصرين بتكييف الدية ومث أوضح مال أميل إليه يف هذا 
 املقام واهلل املوفق. 

يقول حممد عارف أن السبب يف اختالف العلماء يف تكييف الدية على أهنا أساس من التعويض أو 
 القوانني الوضعية اليت اختلفت وجهة نظرها للدية باختالف العقوبة هو ربطها بتطور نظام الديات يف

 5العصور
 .املبحث األول: تكييف الدية يف الفقه اإلسالمي 

أحتدث إنشاء اهلل يف هذا املبحث إنشاء اهلل تعاىل عن نظرة الفقهاء القدماء واملعاصرين إىل الدية  وسوف
وكيف صنفوها يف كتبهم وفق أي رؤيا وما األدلة اليت استندوا إليها يف وجهات نظرهم مع التفصيل والتوضيح 

 الالزم لذلك. 
 تكييف الدية بأهنا عقوبة جنائية. :املطلب األول 

ستند أصحاب هذا الرأي إىل ما ذهبوا إليه بأن الدية هي عقوبة جناية إىل التشابه احلاصل بني الدية ا   
 والعقوبة اجلنائية من حيث جمموعة من الصفات املشرتكة اذكرها:

                                                 
 .4/372بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، عالء الدين الكاساني،  1
  ، كتاب الشهادات باب الدماء.عميرات زكريا المحقق الطرابلسي، الرحمن عبد بن محمد بن محمد، الخليل مختصر لشرح الجليل مواهب 2
 
 .84/721مغني المحتاج، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني،  3
 . 32/894، اإلقناع في فقه اإلمام أحمد، منصور البهوتي، 8/732الروض المربع،منصور البهوتي، تحقيق سعيد اللحام،  4

 .344الحدود والقصاص بين الشريعة والقانون دراسة مقارنة، محمد عارف، ص 5
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 .1أوال: أن عقوبة الدية مقدرة من الشارع
أن الدية وافقت العقوبة اجلناية بأن كل منهما مقدر، فالدية يف الشريعة اإلسالمية مقدرة من قبل  جند   

 املشرع ال جمال لالجتهاد أو القياس فيها فهي حمددة باألصناف واملقادير مع حتديد الزمان أيضا.
ابتداء قبل صدور  وكذلك هي عقوبة شرعية مبعىن أن مصدرها هو الشارع وهذا يدل على أهنا موجودة   

الفعل من اجلاين والعقوبات هي أحكام إستباقية؛ أي أهنا تسبق الفعل ليكون فيها معىن الردع والزجر متوفرا 
فيها، فال يعذر أحد بأنه ال يعلم عاقبت ذلك الفعل، وكذلك قال الشيخ  أمحد احلصري: " جرائم القصاص 

" وهذا يدل 2ديات وكالمها من العقوبات املشروعة املقدرة والديات هي اجلرائم اليت يعاقب عليها بقصاص أو 
 على أهنا أيضا عقوبة.

 مناقشة:
ولكن قد يَريُد على هذا التعليل؛ بان اهلل تعاىل حدد مقدار الدية وشرعها حىت مينع التعدي على هذا    

ىل، ويكون أوىل وألزم املقدار ألنه أصبح من عند اهلل تعاىل، ومن يتعدى عليه يصبح خمالف ألمر اهلل تعا
للناس، ومعروف لدينا أن اإلسالم جعل ميزان التفاوت بني الناس هو التقوى، فلقد كان التفاوت يف اجلاهلية 
قائم على أسس شىت كلها باطله من النسب والعز واملال، فلو قتل غيٌن من قوم تكون ديته كما لو قتل فقرٌي 

 من نفس القوم.
 ة في القتل شبه العمد والخطأ، وعقوبة بدليه في قتل العمد.: الدية عقوبة أصليثانيا  

جعلت الشريعة اإلسالمية الدية يف القتل شبه العمد والقتل اخلطأ عقوبة أصلية، وعقوبة بدليه يف حالة 
امتناع القصاص بوجود املانع الشرعي يف القتل العمد، فهي مقررة جزاء للجرمية والدليل على ذلك قوله تعاىل: 

 َعَذَابًا عَِِيمًا مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُو  [:23 النساء[ 
واخلطأ ، ويذكر الدكتور أمحد موسى بأن الدية يف القتل شبه العمد 3وهذا نقال عن الدكتور عبد احلكيم املغريب

 .4عقوبة أصلية وليست بدليه
 :5مناقشة

ال بدل القصاص  اجملين عليهوالدية يف القتل العمد ال تعترب عقوبة بدليه؛ الن الدية هي بدل نفس     
فهو بالدية ال يفتدي نفسه بل نفس اجملين عليه،  اجلاينالذي هو نفس اجلاين الن القصاص وجب على 

                                                 
 .438الدية بين العقوبة والتعويض، عوض  أحمد إدريس،ص  1

 .343العصيان المسلح في الفقه اإلسالمي،  أحمد الحصري، ص-الديات-القصاص 2

 .34الحدود والقصاص في الفقه اإلسالمي، عبد الحكيم المغربي، ص 3

 .832الجرائم والعقوبات في الشريعة اإلسالمية،  أحمد موسى، ص 4

 .442الدية بين العقوبة والتعويض، عوض إدريس، ص 5
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قاموا بقتل رجل فسقط عنهم القصاص بشبه، فإهنم يلزموا بدفع دية اجملين والدليل على ذلك لو أن مجاعة 
عليه ال بدفع ديات عن أنفسهم، ولو سقط القصاص لوجود الصلح، فال يتصور وجود العقوبة مبوجب عقد 

 الصلح.
وكذلك يف القتل شبه العمد ويف القتل اخلطأ، ال تكون عقوبة الن القصاص سقط لعدم توفر     
لدى القاتل وهي شبهة يف منع القصاص يف حقه، فال تكون الدية بدل القصاص وإمنا بدل تلف  العمدية

 نفس اجملين عليه. 
 : تجب إلزاما دون طلب.ثالثا  

ال يتوقف احلكم بالدية على طلب األفراد، وكذلك العقوبات ال حتتاج إىل طلب فشاهبت العقوبة من 
البشر  واألستاذ عبد القادر عودة بأهنا تتعلق بذمة اجلاين دون هذا الوجه، وأشار إىل ذلك الدكتور سعود 

 .1طلب من اجملين عليه هبا وان كان للمجين عليه حق إسقاطها
 مناقشة:

ولكن يالحظ أن الغرامات تكون واجبة وملزمة بالتعدي؛ فلو وقع تعدي من شخص على مال أو بدن 
 .2يه دون طلب، ألهنا ثبتت يف حقه مبجرد التعديفان الغرامة تكون واجبة يف حق املغتدي للمعتدى عل

 : المساواة في مقدار الدية بين جميع الناس.رابعا  
من عناصر العقوبة اجلنائية املساواة بني مجيع الناس أمام القانون، فال خيتلف مقدارها حبسب     

يف أداء الدية ملستحقيها،  شخصية من جتب له، واملساواة متوفرة يف الدية فال عربة ألي اختالف بني الناس
فال زيادة أو نقصان ألي سبب كان.  3والن ضمان اجلناية إمنا يفارق ضمان املتلفات يف كونه مقدر شرعا

وهذا يدل على مساواة مقدار  "4الدية بدل عن التلف وال خيتلف التلف باخلطأ والعمد" وقال السرخسي
ولذلك كان النص على القصاص والديات يف "صان، يقول الشيخ حممد أبو زهرة الدية بالنص فال زيادة أو نق

الدماء أيًا كان نوعها، ما دامت مقدرة؛ لتكون املساواة التامة بني الناس، وال يطغى قوي، وال يذهب حق 
ة من . فنالحظ أن الشيخ حممد يوضح التساوي يف الديات بني اجلميع وهو داللة على العادلة اإلهلي"5ضعيف

 اهلل حلفظ الناس من التطرف يف ردة الفعل لدى املصاب أو أهله.
 مناقشة:

                                                 
 .8/331؛ التشريع الجنائي اإلسالمي، عبد القادر عودة، 41العقوبات المالية في اإلسالم، سعود البشر؛ ص 1
 الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف الكويتية، حرف الغين/كلمة غرامات. 2
 .33/879خليل محي الدين،  المبسوط، محمد بن سهل السرخسي، تحقيق 3

 .33/821المرجع السابق،  4

 .13الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي، محمد أبو زهرة، ص 5
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ويرد عليه ما مت إيراده على النقطة األوىل؛ بان اهلل تعاىل حدد مقدار الدية وشرعها حىت مينع التعدي 
ويكون أوىل على هذا املقدار ألنه أصبح من عند اهلل تعاىل، ومن يتعدى عليه يصبح خمالف ألمر اهلل تعاىل، 

وألزم للناس، ومعروف لدينا أن اإلسالم جعل ميزان التفاوت بني الناس هو التقوى، فلقد كان التفاوت يف 
اجلاهلية قائم على أسس شىت كلها باطله من النسب والعز واملال، فلو قتل غيٌن من قوم تكون ديته كما لو 

 قتل فقرٌي من نفس القوم.
 ِمثل لآلدمي. : المال ال يعد قيمة أوخامسا  

أن النفس اإلنسانية خلق اهلل تعاىل لغايات حمددة منها اخلالفة يف األرض والعبادة، ومال جعله اهلل تعاىل 
من الوسائل والسبل اليت باستخدامها حيقق األهداف اليت خلق من اجلها، وعلى هذا النحو نرى أن املال ال 

فتعويض يكون القيمة -ك ال يكون دفع املال ألنه تعويض يصلح لتقومي اإلنسان أو أن يكون ميثال له، فبذل
 وإمنا ألنه عقوبة على. -بالقيمة واملثل باملثل

 مناقشة:
وقد يعرتض على هذا الكالم لن املال ليس مبثل النفس اإلنسانية فال جيب مقابلة النفس املتلفة قتال إال 

إجياب املثل وهو قتل القاتل اخلطأ أو شبه العمد يف حالة تعذر إجياب املثل، فحينئذ جيب املال بالنص لتعذر 
 . 1أو العمد إذا سقط ونفس املقتول حمرمة فوجب صيانتها من اهلدر بإجياب املال

 : مقابل للجريمة.سادسا  
الرتكاب اجلرائم، فإذا وجدت اجلرمية كان ال بد من وجود  ومعلوم أن اهلل تعاىل جعل العقوبات ردعاً 

العقوبة اليت متنع هذه اجلرمية من التكرار، وتعاقب الفاعل على التعدي بفعله، ولقد أشار الشيخ عبد القادر 
 .2عودة إىل أن الدية هي عقوبة مقابل اجلرمية اليت وقعت من الفاعل

 مناقشة:
القتل اخلطأ وشبه العمد ال يتوفر هبما جانب العمدية الذي من  ولكن يعرتض على هذا األمر؛ بان 

اجله جعل اهلل القصاص على اجلاين، بل جعل على من قتل باخلطأ أو شبه العمد أن يقوما جبرب ما أحلقا من 
نقص، وأما يف القتل العمد فقد اسقط العقوبة بقتله للجاين إىل اخذ تعويض عن هذا القاتل ملا اشرنا أن 

 ة يف القتل العمد هي افتداء لنفس اجلاين.الدي
 

                                                 
 .433الدية بين العقوبة والتعويض، عوض إدريس، ص 1

 3/322التشريع الجنائي اإلسالمي، عبد القادر عودة،  2
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 التايل يفرق بني الديات يف الشريعة اإلسالمية والغرامات يف القوانني الوضعية 1اجلدول

 
وهذا اجلدول السابق ينب الفروق بني الدية والغرامات يف القانون الوضعي، لكن ال بد من مناقشة ما    

 ذهب إليه يف تعديد نقاط الديات يف ما حيتاج ملناقشته: 
: أن الدية ال جيوز الزيادة عنها يف القتل اخلطأ وشبه العمد ألهنا مقدرة من الشارع النقطة األولى    

احلكيم، وزيادة هي تعدي وجماوزة على النص وهذا غري جائز، واإلنقـــاص من الدية فذلك جائز ألنه من باب 
يه وليس هلا حد حمدد لقول التربع. أما يف القتل العمد فالدية قائمة على الصلح بني اجلاين وأولياء اجملين عل

الصُّْلُح َجائيٌز بـَنْيَ اْلُمْسليمينَي إيالَّ ُصْلًحا َحرََّم َحاَلاًل َأْو َأَحلَّ َحرَاًما َواْلُمْسليُموَن   :  قال:  رسول اهلل 
أن الصلح جائز بشرط عدم  فدل قول النيب   2اً َم َحاَلاًل أَْو َأَحلَّ َحرَامَعَلى ُشُروطيهيْم إيالَّ َشْرطًا َحرَّ 

                                                 
 .343مقارنة، محمد عارف، صالحدود والقصاص بين الشريعة والقانون دراسة  1

، قال عنه 8243سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق  أحمد شاكر وآخرون، كتاب: األحكام، باب: ما ذكر في الصلح بين الناس، رقم الحديث: 2
 الشيخ األلباني: حديث صحيح. 

 الغرامات الديات رقم

1 
هي مبلغ يُدفع من املعتدي إىل املعتدي 
عليه، وجيوز االتفاق على اقل أو أكثر من 

 الدية املقدرة.
 الغرامة حيددها القانون حبدين أدِّن وأعلى.

 تطلبها النيابة العامة. يطلبها ويل الدم. 9

3 

احملكوم عليه فيها إال إذا  ال جيوز حبس 
طالُب هلا )هبا( قادرا على الدفع وامتنع، 

ُ
كان امل

شأهنا يف ذلك شان باقي الديون احملكوم هبا، 
الن احلبس يف الشريعة اإلسالمية مل يشرع إال 
حلمل املدين على الدفع فإذا كان عاجزا عن 

 الدفع امتنع احلبس النعدام سببه.

دي)املباشرة( على جتيز القوانني التنفيذ اجل
أموال احملكوم عليه فان مل يكن له مال فتتبع 
وسيلة اإلكراه البدين وهي تشغل احملموم عليه يف 
عمل حكومي إذا وجد هذا العمل أو حيبس 
احملكوم عليه مدة معينة، ومعىن هذا أن عقوبة 

 الغرامة تنتهي باحلبس إذا كان احملكوم عليه فقريا.

 مينع القاضي من التصاحل على الدية ال 4
 توقيع عقوبة تعزيرية.

إذا وضعت الغرامة كعقوبة أصلية ال جيوز 
 تطبيق أي عقوبة أخرى معها.

 الغرامة تذهب إىل الدولة. الدية تذهب ألولياء الدم 5
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التعدي على حرمات اهلل تعاىل وحتديد الدية بأكثر من الدية احملددة يف الشرع ليس تعدي الن اهلل تعاىل جعل 
 . 1الدية للقتل اخلطأ وشبه العمد

احلبس يف اإلسالم لكل تعد على حق هلل تعاىل، وحقوق اآلدميني؛ كالتعامل بالربا،  شرع النقطة الثالثة: 
، ويتضح أن احلبس يكون لعدد من األمور ذكر 2يع اخلمر، والغش واالحتكار، أو الزواج بأكثر من أربعوب

أن احلبس مشروع  3أحدها املؤلف ولكنها ليست الوحيدة كما بني، فقلد ذكر الشيخ الزحيلي نقال عن القرايف
 يف مثانية مواضع اذكر منها:

 لقصاص.حبس اجلاين لغيبة اجملين عليه حفظا حملل ا
 حبس اآلبق سنة حفظا للمالية رجاء أن يعرف مالكه.

 حبس املمتنع من دفع احلق إجلاء إليه.
 حبس من أشكل أمره يف العسر واليسر اختبارا حلاله، فإذا ظهر حاله حكم عليه مبوجبه عسرا أو يسرا.

 حبس اجلاين تعزيراً وردعا عن معاصي اهلل تعاىل.
من امتنع من التصرف الواجب الذي ال تدخله النيابة كمن أسلم على أختني أو أكثر من أربع  حبس

 نسوة، أو امرأة وابنتها، وامتنع من ترك ما ال جيوز له.
حبس من أقر مبجهول عني أو يف الذمة وامتنع من تعيينه، فيحبس حىت يعينه فيقول: العني هو هذا 

 قررت به هو دينار.الثوب، أو الشيء الذي يف ذميت وأ
حبس املمتنع من حق اهلل تعاىل الذي ال تدخله النيابة عند الشافعية واملالكية كالصوم والصالة فيقتل 

 .فيه، وال يدخل احلج يف هذا مراعاة للقول بوجوبه على الرتاخي
 .ويظهر من ذلك أن الدية ختتلف عن الغرامات فهي ال تشبهها من هذه اجلوانب

 بعض االختالفات بني الديات والتعويض، اذكرها باجلدول التايل: 4خ علي اهليفولقد اظهر الشي
 التعويضات الديات الرقم

تكون الدية حمددة للضرر املادي  1
 فقط.

 تتعقل بكل ما يرتتب على الفعل اإلجرامي.

                                                 
؛ القواعد في الفقه 1/341بدع شرح المقنع، إبراهيم بن محمد ابن مفلح،؛ الم33/817المبسوط، محمد بن أبي سهل السرخسي، تحقيق خليل محي الدين،  1

 .8/223اإلسالمي، عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، تحقيق طه عبد الرؤوف، 
 الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف الكويتية، كلمة حبس/ الحبس للتعدي على حقوق اهلل أو حقوق العباد. 2
 .7/49 القرافي، إدريس بن أحمد: الفروق واعأن في البروق أنوار 3
 .447-442؛ انظر الدية وأحكامها، خالد الجميلي، ص22-23الدية في الشريعة اإلسالمية، علي الهيف، ص 4
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تكون الدية حمددة وثابتة ال يتفاوت  2
 هبا اجلميع وال تتأثر بأي اعتبار.

وتتفاوت بقدر الضرر الذي أحلقته  تكون خمتلفة
 اجلناية زيادة ونقصا.

تثبت الدية بفعل القتل الذي صدر  3
 من اجلاين.

 ال تثبت مبجرد الفعل بل حتتاج إىل مطالبة.

 توزع على أساس الضرر املتعلق باملتضررين. توزع الدية على أهنا مرياث للورثة. 4
حيق للدائنني املطالبة بالديون من  5

الدية على أساس أهنا تركة للورثة، فهي 
 بذلك تثبت للمجين عليه مث تؤول إليهم.

ال حيق للدائنني املطالبة بالديون من التعويض؛ 
الن التعويض حق شخصي لك واحد منهم، فهي 

 بذلك ثبتت هلم ابتداًء.
تتعلق الدية بالورثة أولياء القتيل  6

 فقط، أو اجملين عليه.
ء فقط، وإمنا تتعلق غري حمددة باألوليا

 باملتضررين على السواء أن كانوا من ورثته أم ال.
الدية يف القتل اخلطأ وشبه اخلطأ  7

 تؤديها العاقلة، أي غري اجلاين.
 التعويض ال يطالب به إال اجلاين نفسه.

شرعت الدية للجناية على النفس أو  8
 ما دوهنا.

 التعويض يكون عن الضرر املادي واألديب. 

 
وهبذا يتضح لنا أوجه االفرتاق بني الدية والتعويض املايل كما أشار إليه الشيخ علي اهليف أن الدية هلا    

 أحكامها املستقلة عن غريها من املصطلحات والتصنيفات
 تكييف الدية بأهنا تعويض مايل.املطلب الثاني : 

أصحاب هذا الرأي إىل جمموعة من األدلة املختلفة لتوضيح ما ذهبوا إليه من القول بأن الدية  استند   
 تعويض مايل أو اقرب ما تكون إىل التعويض املايل، واذكر ما استدلوا به:

 : تحمل غير الجاني عبء دفع الدية.أوال  
أهل ديوانه وهم غري معاقبني، ومن هنا نالحظ أن الدية يتحملها غري اجلاين فتتحمل عاقلته أو     

ويكون حتملهم من باب التكافل االجتماعي، والتعاون على الرب والتقوى ليس ألي ذنب اقرتفوه، فدل ذلك 
 على أهنا تعويض للمجين عليه يف حالة كوهنا على ما دون النفس، أو وليه يف حالة كوهنا على النفس.
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على عدم الشخصية يف إجياهبا، فبذلك ختتلف عن العقوبة؛ ومن هنا نرى أن حتمل العاقلة الدية يدل     
َواَل َتزُِر َواِزرٌَة ِوْزَر   الن العقوبة من خصائصها أهنا شخصية، حبيث ال تتجاوز اجلاين إىل غريه لقوله تعاىل:

 .]31 النجم:]  ُأْخَرى
 مناقشة:

أحيانا ال خيرج العقوبة نفسها عن لكن قد يرد عليه كما قال الشيخ أمحد هبنسي " فتحميلها للعاقلة 
"؛ أي أهنا وجبت يف حق اجلاين وال تزال واجبه يف حقه مع قيام عاقلته بالدفع عنه ودليل  1فكرة الشخصية

ذلك لو أن اإلنسان مل تكن له عاقلة فان بعض الفقهاء قال بان الدية تعود على اجلاين وهو احد قويل 
، فدل هذا على أن دفع الدية من قبل العاقلة هو للمساعدة مع بقاء ذمت اجلاين مشغولة بالدية 2الشافعي

 إىل حني سدادها وهذا على قول من جعل الدية على اجلاين ابتداًء، واهلل تعاىل اعلم. 
 : تجب الدية على غير المكلف القيام بها.ثانيا  

له على ما اقرتفه من تعدي أو تقصري لوجود اإلرادة  ومن املعلوم أن العقوبة تكون على املكلف عقابا
لديه ولتمنعه من إعادة ذلك الفعل، وزجر غريه من تقليده، ولكن غري املكلف ال تلزمه هذه األمور لقوله 

إينَّ اللََّه َوَضَع َعْن أُمَّيتي  :  3، وقوله]916 البقرة:] رَب ََّنا اَل تُ َؤاِخْذنَا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا   تعاىل:
طَأَ َوالنِّْسَياَن َوَما اْسُتْكريُهوا َعَلْيهي    اخلَْ

ِّ    :وقال أيضا  رََأ َوَعْن الصَّيبي رُفيَع اْلَقَلُم َعْن َثاَلثٍَة َعْن النَّائيمي َحىتَّ َيْستَـْيقيَظ َوَعْن اْلُمْبتَـَلى َحىتَّ يـَبـْ
األدلة من  القرآن الشريف والسنة املطهرة تدل على أن املكلف ال عقاب عليه، وجند ، فهذه  4َحىتَّ َيْكربُ 

أن الصيب والنائم واملكره إذا أقدموا على القتل بأحد أنواعه الثالث يطالبوا بالدية وهم غري معاقبني لألدلة 
 السابقة فتكون تعويضا على ما أقدموا عليه ال عقوبة، واهلل تعاىل اعلم.

 وجوب التعزير مع الدية في بعض األحيان.: ثالثا  
قال الشيخ حممد أبو زهرة " كذلك كل اجلرائم الشخصية اليت ال ميَكن القصاص فيها يكون التعزير    

"، ودل هذا الكالم على أن القصاص إذا سقط مبا يسقطه  5بدل القصاص، مع وجوب الدية الواجبة فيها

                                                 
 .42العقوبة في الفقه اإلسالمي،  أحمد بهنسي، ص 1
 .3/877العدة شرح العمدة، عبد الرحمن المقدسي،  2

 ، قال األلباني: صحيح.3274يزيد القزويني، تحقيق: بشار عواد، كتاب الطالق، باب طالق المكره، حديث رقم: سنن ابن ماجه، محمد بن  3
، قال األلباني: 7291سنن أبي داود، سليمان بن األشعث، تحقيق: محمد محي الدين، كتاب: الحدود، باب: المجنون يسرق أو يصيب حدا، رقم الحديث:  4

 صحيح.
 .19ة في الفقه اإلسالمي، محمد أبو زهرة، صالجريمة والعقوب 5
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التعزير حفاظا للحق العام وهو بدل من القصاص ملعاقبة اجلاين،  وكانت من الشبهة أو الصلح أو العفو كان 
 الدية تعويضا للمجين عليه أو وليه.

 : قبول شهادة النساء في الديات دون القصاص والعقوبات.رابعا  
ومما يدل على أن الدية مال وليست عقوبة ما ذهب إليه اإلمام مالك بن انس رمحه اهلل تعاىل فقال:    

، "1يت شهادة النساء يف قتل اخلطأ أجتوز يف قول مالك ؟ قال: نعم؛ ألنه مال، وشهادهتن يف املال جائزة"أرأ
،  2فأشار اإلمام مالك إىل أهنا مال وليست عقوبة فالعقوبات ال تقبل شهادة النساء فيها على رأي اجلمهور

ة ونسبه إىل األمة األربعة وعدها من وقال الشيخ وهبة الزحيلي أن الدية ثبت مبا تثبت به احلقوق املالي
 .3األموال

 : قبول الكفالة في الديات وعدم قبولها في العقوبات.خامسا  
ولقد ذهب الفقهاء رمحهم اهلل تعاىل إىل عدم جواز الكفالة باحلدود والقصاص فلقد جاء يف بدائع 

"، فدل على أن العقوبات ال 4لالصنائع "فال جتوز الكفالة باحلدود والقصاص لتعذر االستيفاء من الكفي
حتتمل الكفيل لعد القدرة على االستيفاء منه، بينما األمور املالية حتتمل الكفيل لقدرة الكفيل على األداء، 

(  "ال جتري النيابة يف العقوبات فال تصح الكفالة بالقصاص وسائر 639جاء باألحكام عدلية )املادة فلقد 
"، فذكرت املادة 5كن تصح الكفالة باألرش والدية اللذين يلزمان اجلارح والقاتلالعقوبات واجملازاة الشخصية ول

 العقوبات واألموال.
 : عدم وجوب العقوبة على المخطئ ووجوب الدية عليه.سادسا  

واصل العقوبة أن يكون فيــها معىن الزجر والردع وبينما يف دفع الدية ال يتوفر هذا األمر ولذلك يقول ابن 
أوجب اهلل تعاىل الدية يف قتل اخلطأ جربا, كما أوجب القصاص يف قتل العمد زجرا، وجعل الدية  العريب: "

على العاقلة رفقا؛ وهذا يدل على أن قاتل اخلطأ مل يكتسب إمثا وال حمرما، والكفارة وجبت زجرا عن التقصري 
 عقوبة، وجاء يف بدائع الصنائع ما "، وهذا يدل على أن الدية يف القتل اخلطأ جربا ال6واحلذر يف مجيع األمور

يدل على أن مشاركة العاقلة يف دفع الدية يدل على التخفيف عن القاتل " وألن الدية مال كثري فإلزام الكل 
 القاتل إجحاف به فيشاركه العاقلة يف التحمل ختفيفا.

                                                 
 .7/7المدونة، اإلمام مالك بن انس، المحقق: زكريا عميرات،  1
 .3/734بداية المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن  أحمد بن رشد القرطبي،  2
 . 4/933الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيلي،  3

 . 82/33بدائع الصنائع، عالء الدين الكاساني،  4

 .8/881مجلة األحكام العدلية، مجموعة من العلماء،  5

 .8/719أحكام  القرآن، ابن العربي،  6
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ثر عادة فال تقع وهو مستحق التخفيف؛ ألنه خاطئ, وهبذا فارق ضمان املال؛ ألن ضمان املال ال يك
"، ولو كانت عقوبة ملا جاز 1احلاجة إىل التخفيف, وما دون نصف عشر الدية حكمه حكم ضمان األموال 

 التخفيف، واملشاركة يف العقوبة ويدل على ذلك واهلل تعاىل اعلم. 
 : عدم جواز القياس في العقوبات وجواز ذلك في الديات غير المقدرة.سابعا  

يعة اإلسالمية حمددة بالنصوص فال تثبت عقوبة إال إذا ورد النص املؤيد هلذه العقوبة العقوبة يف الشر    
، أما االروش غري املقدرة يف اجلنايات على ما دون النفس 2وال يكون باالجتهاد إثبات العقوبة أو بالقياس

 .3فيكون مردها إىل حكومة العدل أو القياس إلثبات الالزم من هذه اجلناية
 مناقشة:

لكن قد يعرتض على ذلك مبا ورد يف كتاب بداية اجملتهد وهناية املقتصد يف مسالة جروح املرأة على و 
وأبو حنيفة والشافعي  وروي ذلك عن ابن مسعود   علي  النصف من جروح الرجل وكان عمدة دليل

والثوري رمحهم اهلل تعاىل فنقل عنهم: " القياس يف الديات ال جيوز وخباصة لكون القول بالفرق بني القليل 
 ، فدل على أن القياس يف الديات ال جيوز.   " 4والكثري خمالفا للقياس

 : تعدد الديات بالفعل الواحد وعدم تعدد العقوبات بالفعل الواحد.ثامنا  
ما أحلق اجلاين بالفعل الواحد من الضرر على اجملين عليه يضمنه مجيعا بالغا ما بلغ، كما ورد عن عمر  أن

، 5أن رجال رمى رجال حبجر فذهب عقله وبصره ومسعه ولسانه فقضى فيه عمر بأربع ديات بن اخلطاب 
، فاختلفت الدية عن العقوبة 6فوجبت هنا الديات األربعة بالفعل الواحد، ولكن العقوبة تتعدد بتعدد الفعل

 من هذه الناحية، واهلل تعاىل اعلم.
 : تقدير الدية بقدر الضرر.تاسعا  

يالحظ أن الدية متنوعة يف اإلسالم، فمنها ما يتعلق بالنفس وهي متساوية فيه الن الضرر على اجملين 
ة كاملة كمن فقد ذكره لعد واحد وهو فوات النفس، وأما االروش املقدرة فهي خمتلفة فمنها ما يوجب الدي

تعدده، ومنها ما يكون على نصف الدية وهو يوجد منه اثنني، وكذلك ما يوجد منه أربعة يكون على ربع 

                                                 
 .83/343بدائع الصنائع، عالء الدين الكاساني،  1
 .8/73شرح التلويح على التوضيح، سعد الدين التفتازاني، المحقق: زكريا عميرات،  2
 .3/842المقدسي، المحقق: صالح عويضة، باب ديات الجراح، العدة شرح العمدة، عبد الرحمن بن إبراهيم  3

 .3/773بداية المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن أحمد بن رشد،  4

 .33/833المبسوط، السرخسي،  5
 .9/744المغني، عبد اهلل بن أحمد المقدسي،  6
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ن تعدد قسمت الدية على إله الدية ف الدية مثل األهداب، والقاعدة يف ذلك أن ما وجد يف اإلنسان منفرداً 
 .1هذا العدد

وقدره حىت تتناسب الدية مع هذا الضرر، فهذا األساس يكون يف فلوحظ أن اإلسالم اعترب الضرر 
، وما كان يلتئم ويعود  2التعويض حبيث يكون التعويض بقدر الضرر املوجود، والعقوبة ال حتتوي هذه الصفة

كما كان فال دية فيه لزوال الضرر، فكان األساس الضرر فإذا وجد ضرر وجدت الدية مبقدار هذا الضرر فإذا 
 لت الدية معه.زال زا

 : عدم توفر عنصري الزجر والردع في الدية.عاشرا  
وما مييز العقوبة عن غريها من االلتزامات أهنا تتمثل بإحداث الزجر والردع يف جانب اجملتمع لتمنع أفراده 

عة من الوقوع فيما يرتتب عليه عقوبة، بينما الدية إذا كانت يف القتل اخلطأ أو شبه العمد كانت الدية موز 
على أفراد العاقلة مما يؤدي إىل تفتيت عظم الدية إىل أجزاء صغرية توزع على العاقلة، ففارقت العقوبة بعد 
إثبات جانب الزجر والردع يف حق اجلاين ملشاركة عاقلته له يف دفعها مما يؤدي إىل ختفيف املصاب على 

 جاين يف دفع العقوبة دل على التخفيف عنه.اجلاين، ومعلوم أيضا أن العقوبة شخصية فعند مشاركة العاقلة لل
 إحدى عشرة: وجوب الدية على بيت مال المسلمين في حال عجز الجاني والعاقلة.

الغنم بالغرم( وهي قاعدة معروفة، تدل على أن من ال عاقلة له أو كانت هذه العاقلة فقرية وقاعدة )
للمجين عليه أو  3فعندها تدفع من بيت مال املسلمنيانتقلت الدية من هذه العاقلة إىل بيت مال املسلمني، 

وليه، ويف احد قويل اإلمام الشافعي أهنا تسقط عند عدم وجود عاقلة أو فقرها وعند عدم قدرت بيت مال 
، وهذا أيضا يدل على أن الدية ليست عقوبة ولو كانت كذلك ملا كانت عقوبة على املسلمني 4املسلمني

 جين عليه أو وليه.امجع، لذلك هي تعويض للم
 مناقشة:

ن اإلمام الشافعي أيضا مل يوجب الدية على العاقلة يف احد وهذا الكالم ليس على إطالقه، أل  
أو قدرة بيت مال  وأهنا تعود على اجلاين، وأما أن العقوبة تسقط عن اجلاين يف حال عدم قدرت عاقلته5قوليه

 املسلمني، فاألوىل أهنا تعود عليه حىت ال يذهب الدم هدرا، واهلل تعاىل اعلم. 
 اثنتي عشرة: دخول الدية في تركة القتيل.

                                                 
 .8/387، العّسكر الرحمن عبد: المحقق، الحجاوي أحمد بن موسى ، المقنع اختصار في المستقنع دزا 1
 .417الدية بين العقوبة والتعويض، عوض إدريس،  2
 .9/484المغني، عبد اهلل المقدسي،  3
 .9/433؛ المغني، عبد اهلل المقدسي، 7/327اإلقناع في فقه اإلمام  أحمد، شرف الدين موسى بن  أحمد، المحقق: عبد اللطيف السبكي،   4

 .9/484المغني، عبد اهلل المقدسي،  5
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الدية وهي التعويض عن فقد ألولياء الدم من أسرة املقتول، حممد أبو زهرة: "ويف هذا الشأن يقول الشيخ 
" وهذا الكالم يدل على دخول الدية يف مرياث املقتول للورثة، 1ؤول إليهمويكون حكمه حكم املرياث الذي ي

 وهي بذلك مال خالص له فال تأخذ الدولة شيئا منه فهو تعويض للورثة أولياء الدم.

 ثالث عشرة: الدية تخص المجني عليه فقط وال تصيب الدولة منها شيء.
ن النفس، أو وليه يف حال كانت على النفس، املستحق لديه هو اجملين عليه يف حال كانت على ما دو 

وهذا يدل على أهنا ال توضع يف بيت مال املسلمني أو ما يسمى باخلزنة يف وقتنا احلاضر فدل ذلك على أن 
 الدية هي تعويض.

بينما العقوبة تكون بوضع املال احملصل من املخالف يف بيت مال املسلمني أو اخلزنة، فبهذا تفرتق الدية 
 .2امة وهي العقوبةعن الغر 

 أربع عشرة: جواز التنازل عن الدية.
أن التعويض حق خالص لصاحبه، فيحق له التصرف به بأن يطالب به أو أن يتنازل عنه، بينما العقوبة 
حق عام ال يستطيع التنازل عنه واملساحمة به، والدية من هذا املدخل تشبه التعويض فهي حق الفرد، أما 

 .3وليس لألفراد حق التنازل عنها ةمالعقوبة فهي حق العا
 خمس عشرة: عدم وجود جانب االنتقام والتشفي.

فيقول الشيخ حممد إبراهيم الدسوقي: "الدية تعويض موضوعي حبت ال تتخلله أية عناصر مستمدة من 
". وهذا 4تشفيالظروف الشخصية للطرفني فهي ال تتأثر مبنزلة اجلاين أو اجملين عليه وال بالرغبة يف االنتقام وال

يدل على أن املال الذي يدفع ال حيصل به عند اجملين عليه أو وليه التشفي واالنتقام من اجلاين، وإمنا حيصل 
 االنتفاع من هذا املال يف ما يسد حاجاهتم.

 : تكييف الدية بأهنا جزاء يدور بني أمرين العقوبة والتعويض.املطلب الثالث
هذا الفريق إىل اجلمع بني معىن العقوبة والتعويض يف جانب الدية على أهنا متثل العقوبة للجاين،  وذهب

 ذكرهم: أإىل هذا القول جمموعة من الشيوخ ومتثل التعويض للمجين عليه أو وليله، ومن من ذهب 
 :أوال  

                                                 
 .428الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي، محمد أبو زهرة، ص 1
 .431الدية بين العقوبة والتعويض، عوض إدريس، ص 2
 .8/339التشريع الجنائي اإلسالمي، عبد القادر عودة،  3

 .37تقدير التعويض بين الخطأ والضرر، محمد الدسوقي،ص 4
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لمجين عليه أو ورثته؛ يقول الشيخ  أمحد هبنسي، أن الدية عقوبة وتعويض معا فهي من ناحية تعويض ل
فهي مال خالص هلما فال جيوز احلكم هبا إذا تنازل اجملين عليه عنها، وعقوبة من ناحية أخرى ألهنا مقررة 

 . 1جزاء جرمية
 :ثانيا  

وذهب إىل ذلك حممد سراج فقال" وتتضمن الدية معىن التعويض ألهنا مال خالص باجملين عليه، فيجوز 
جزائها، وال تؤول إىل بيت مال أن كان له وارث وال يتحملها اجلاين وحده، وهي له العفو عنها أو عن بعض أ

بذلك ختتلف عن الغرامات يف مفهومها القانوين. ومن جهة أخرى فان يف الدية معىن العقوبة جلواز إجياهبا يف 
 ".2مال اجلاين أحيانا وألهنا وجبت جزاء على جناية

 :ثالثا  
فيقول: "ويقولون إن الدية عقوبة خيتلط فيها اجلزاءان املدين واجلاين  ويوضح الشيخ عوض إدريس قوهلم

متاما، حيث أهنا جتب جزاء جلرمية، وال يتوقف احلكم هبا على طلب اجملين عليه، وإذا عفا عن الدية جاز تعزيز 
هبا إذا اجلاين، وكل أولئك من صفات العقوبة، ولكنها )) مال خالص (( للمجين عليه أو وليه، وال حيكم 

 ".3نزل " تنازل" عنها فهي يف ذلك كالتعويض املدين
 :رابعا  

ويبني الشيخ عبد القادر عودة هذا التداخل بني العقوبة والتعويض فيقول: " والدية مقدار معني من 
املال, وهي إن كانت عقوبة إال أهنا تدخل يف مال اجملين عليه وال تدخل خزانة الدولة, وهي من هذه الناحية 

شبه بالتعويض خصوصًا وأن مقدارها خيتلف تبعًا جلسامة اإلصابات وخيتلف حبسب تعمد اجلاين للجرمية أ
وعدم تعمده هلا..... وأفضل ما يقال يف الدية أهنا عقوبة وتعويض معاً, فهي عقوبة ألهنا مقررة جزاء للجرمية, 

ئمة, ولو مل تكن عقوبة لتوقف احلكم هبا على وإذا عفا اجملين عليه عنها جاز تعزير اجلاين بعقوبة تعزيرية مال
طلب اجملين عليه, وملا جاز عند العفو عنها أن حتل حملها عقوبة تعزيرية, وهي تعويض ألهنا مال خالص 

". فنالحظ انه جعل الرتجيح يف الدية بأهنا 4للمجين عليه وألنه ال جيوز احلكم هبا إذا تنازل اجملين عليه عنها
 للجانبني من تداخل يف مفهوم الدية. عقوبة وتعويض ملا

 :خامسا  

                                                 
 .71ي، صالعقوبة في الفقه اإلسالمي،  أحمد بهنس 1
 .227ضمان العدوان في الفقه اإلسالمي، محمد سراج، ص 2
 .444الدية بين العقوبة والتعويض، عوض إدريس، ص 3
 .8/331التشريع الجنائي اإلسالمي، عبد القادر عودة،  4
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ويشري إىل ذلك الشيخ فاحل الصغري فيقول: " ختتلف عن الغرامة يف أهنا ليست هلا عناصرها فاجلاين ال 
يتحمل وحده عبء الدية يف اغلب األحوال كما أهنا ليست مشروعة لصاحل اجلماعة كالغرامة، وهي ليست 

". فدل على أهنا متثل  1قدر باعتبار كل ما يتبع اجلرمية من األذى واخلسارةتعويضا مبعىن الكلمة فهي مل ت
الغرامة يف جانب ويف اجلانب اآلخر متثل العقوبة، فاقر ما اقره غريه من التداخل بني العقوبة والتعويض يف 

 الدية. 
 مناقشة:

لتعويض على جانب وهذا الرأي له من وجهت النظر ما يدل عليه، ولكنه افتقر إىل تغليب جانب ا
العقوبة أو ترجيح جانب العقوبة على جانب التعويض، فال بد من وجود جانب راجح بني اجلانبني، فقد 
تكون عقوبة يف جانب اجلاين، وهذا كالم يتماشى مع كون العقوبة جزاء على اجلرمية املقرتفة من اجلاين، وقد 

اخلسارة احلاصلة له من فقدان األعضاء أو فقدان  تكون تعويض يف جانب اجملين عليه أو وليه لتعويضه عن
                                                                                       النفس لوليه، ولكن الدية باملفهوم العام على ماذا تدل؟ هل هي عقوبة أم تعويض. واهلل تعاىل اعلم.                                 

 : تكييف الدية حبسب وقوعها.املطلب الرابع
ولقد ذهب هذا الفريق إىل التفريق بني القتل العمد وغريه من األنواع، فإذا كان القتل الواقع هو قتل عمد  
كانت عقوبة يف حق اجلاين، أما إذا كانت وقاعه من جاين باخلطأ أو شبه العمد كانت يف حقهما تعويض، 

عمدا تعترب عقوبة بدليه عن القصاص، والقصاص عقوبة فال يبدل إال بعقوبة، أما  ذلك ألهنا يف حق القاتل
يف القتل اخلطأ هي ليست بدل القصاص وتكلف العاقلة يف دفع الدية والعاقلة ال تعاقب بل من باب 

 .2التكافل االجتماعي
 مناقشة:

والتعويض، ولكنه أوضحه من  وهذا الرأي ال خيتلف عن رأي من قال بان الدية جزاء يدور بني العقوبة
جانب آخر، ألنه مل حيدد الدية يف القتل ما هي صورهتا، وأشار إىل أهنا تدور بني أمرين حسب ما صدر عن 
اجلاين وكيف اعترب، فإذا اعترب عمدا كانت عقوبة، وإذا اعتربت غري ذلك كانت تعويضا، واستدل مبا استدل 

قوبة والتعويض، لذلك يرى الباحث دجمه مع من قال بان الدية جزاء به من قال بان الدية جزاء يدور بني الع
 يدور بني العقوبة والتعويض وإدراج الزاوية اليت نظر إليها أصحاب هذا الرأي واهلل تعاىل اعلم واحكم. 

 : ما مييل إليه الباحث.املطلب اخلامس
                                                 

 .31أحكام الدية في الشريعة اإلسالمية، فالح بن محمد، ص 1
 .42بن محمد، ص أحكام الدية في الشريعة اإلسالمية، فالح2
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كر األدلة اليت اعتمدت عليها، مييل بعد العرض التفصيلي لألقوال األربعة وبيان وتوضيح هذه األقوال بذ 
الباحث إىل ترجيح كون الدية هي تعويض مايل مع وجود العقوبة يف جانب اجلاين، ولكن غلبة الظن واهلل 
تعاىل اعلم هي التعويض لقوة األدلة اليت وجهها أصحاهبا ولربوز جانب التعويض يف الدية على جانب 

تعويض و العقوبة ولكن احد هذين األمرين يغلب على اآلخر فمن العقوبة، ومصطلح الدية يتعلق بأمرين ال
غلب جانب اجلاين فقد جعلها عقوبة تتعلق جبانبه ابتداء ومن أثرها تعويض اجملين عليه، ومن غلب جانب 
اجملين عليه جعلها تعويض ومن أثرها عقوبة اجلاين، ومنهم من فصل فقال أهنا يف جانب اجلاين عقوبة، ويف 

ين عليه تعويض، ومنهم من مل يفصل بني اجلانبني وجعلها متداخلة بني العقوبة والتعويض، وما مييل جانب اجمل
 إليه الباحث هو كوهنا تعويض .   

 .املبحث الثاني: تكييف الدية عند أهل القانون 
 وسوف اعرض يف هذه املطالب جمموعة من القوانني اليت تناولت موضوع الدية، وكيف نظرت إليها على

 أي أساس وجهة دفع الدية على من وجبة عليهم.
 املطلب األول:الدية يف القانون اإلماراتي.

 1القانوين املبدأ
بسريان أحكام الشريعة اإلسالمية على جرائم احلدود  حيث أن املادة األوىل من قانون العقوبات تقضي

مقدار الدية مل يورد تنظيما كامال بشأن حتديد  1221لسنة  17القانون رقم  والقصاص و الدية ، وملا كان
األوىل من قانون  فانه يتعني الرجوع فيما مل ير به نص إىل أحكام الشريعة اإلسالمية عمال باملادة ألحكامها

، ملا كان ذلك وكان من  1229لسنة  3 املعامالت املدنية و املادة الرابعة من قانون تشكيل حماكم ديب رقم
وقانونا فضال عن كوهنا كتعويض فان توزيعها بوصفها احلايل  عقوبة أصلية مقررة شرعااملقرر أن الدية الشرعية 

لكل من املتهم و اجملين عليه على أساس اشرتاكهما فيه الذي أدى إىل القتل ليس  بنسبة درجة اخلطأ املنسوب
أساسا يف التوزيع  ذتافتئات على قيمتها األصلية احملددة شرعا وقانونا مادامت هذه القيمة هي اليت اخت فيه

كامال إال يف حالة ثبوت اخلطأ الكامل يف جانب  الن الدية الكاملة املبينة شرعا بقيمتها احملددة ال يقضي هبا
لغريه مسامهة مباشرة فيه سواء قلت أو جلت أما إذا  ثبت مسامهته يف  املتهم الذي ال يكون للمجين عليه أو

 قد مات من جنايته وجناية الطرف املقابل فيسقط ما يقابل فعله ، وهوحبياته فانه يكون  اخلطأ الذي أودى
الغراء اليت تقرر انه إذ  ما يتماشى مع قواعد العدل واإلنصاف فضال عن مسايرته ألحكام الشريعة اإلسالمية

 . اشرتك يف الفعل فأعان على نفسه وهو ما يطبق بشان الدية
                                                 

 تحت عنوان القانون االمارتي والدية. www.google.comموقع البحث  1

http://www.google.com/
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ة عقوبة أصلية وأهنا ال خيلوا منها معىن التعويض يف جانب اجملين فيتضح لنا أن القانون االماريت جعل الدي
عليه، فلقد رجح جانب العقوبة يف الدية على جانب التعويض مع اشتماهلا على املعنيني ولكن معن العقوبة 

 مقدم يف الدية.
 .1املطلب الثاني:الدية يف القانون اللييب

  جاء يف املادة الثالثة
 القتل اخلطأ:

الطرق العامة وقانون حترمي اخلمر وقانون املخدرات واملؤثرات  عدم اإلخالل بأحكام قانون املرور على مع 
 قتل نفساً خطأ أو تسبب يف قتلها بغري قصد وال تعمد بالدية كما ورد يف سورة النساء العقلية يعاقب كل من

 .29ـ  21اآلية 
القتل اخلطأ أو التسبب يف القتل وعدم التعمد بالدية، ونالحظ ان القانون اللييب اعتربها عقوبة يف حالة 

 ومل يذكر القانون اللييب اي شيء عن كوهنا تعويض كما ذكر القانون اإلمارايت.
 .2املطلب الثالث: الدية يف القانون اليمين

 القسم الثاين: العقوبات: الباب األول: العقوبات األصلية: 
 وهي: ( العقوبات األصلية إحدى عشرة31مادة)

 . حدا أو قصاصا أو تعزيرا اإلعدام.           1
 . الرجم حىت املوت.                   9
 . القطع حدا.3
 . القصاص مبا دون النفس.                    4
                            . اجللد حدا. 5
 .احلبس. 6
 . الدية.                                        7
 . األرش.                               1
 . الغرامة.2

 . الصلب يف األحوال اليت ينص عليها القانون.13
                                                 

1
 الليبي في الدية.تحت عنوان القانون  www.google.comموقع البحث  

2
 اليمني في الدية.تحت عنوان القانون  www.google.comموقع البحث  

 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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 . العمل اإللزامي.11 
فيتضح لنا أن القانون اليمين جعل الدية من العقوبات األصلية يف تنفيذها فلقد عدها مع إحدى    

 فهو يشبه إىل ما ذهب إليه القانون اليمين. عشرة عقوبة، وهذا يدل على أهنا عقوبة وليست تعويض،
 الخاتمة:

مت هذا البحث حبمد اهلل بالسعة املتاحة للباحث، الضعيفة املتواضعة، وال يوجد كتاب كامل على  ولقد
، ولقد -صلى اهلل تعاىل عليهم وسلم– وجه األرض إال كتاب العلي القدير، وال معصوم إال األنبياء واملرسلني

 .رمحهم اهلل تعاىل كل يأخذ منه ويرد إال صاحب هذا القرب قال العلماء 
لدى العلماء، وبيان ما هلذه  "، وبيان ما للدية من تكييفات الديةاالستعراض السابق ملصطلح "  ومن

، -واهلل تعاىل اعلم -األقوال ما عليها من اعرتاضات ومآخذ ومناقشتها وبيان ما يراه الباحث ومييل إليه 
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 يغلب على الدية جانب التعويض مع اشتماهلا على معىن العقوبة.
 باب العقوبات، على اعتبارها عقوبة تنفذ من قبل اجلاين. قامت القوانني يف اغلبها بإدراج الدية يف

كان اختالف العلماء يف تكييف الدية بناًء على وجهة نظرهم، فمن نظر إىل اجلاين جعلها عقوبة، ومن 
 . ة، ومن مجع بينهما قال أهنا مشرتكنظر إىل اجملين عليه جعلها تعويض


