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  الصلح على عوض في الجنایات دراسة فقهیة مقارنة 
  مرتضى عبد الرحیم محمد عبد الرحیم 

 جامعة ، بكلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات بسوهاج،قسم الفقه المقارن
  .األزهر الشریف، مصر

  azhar.edu.eg@٧٩.MortadaAbdulRahim : لكترونيالبرید اال
  

  :الملخص 
هدفت هذه الدراسة إلى بیان أحكام الصلح على عوض في الجنایات من 

على تعریف الصلح وحكمه وجهة نظر الفقه اإلسالمي، كما أنها تسلط الضوء 
التعریف بمفردات عنوان : وأنواعه، وقد انتظمت هذه الدراسة في تمهید بعنوان

 – العفو - التحكیم(، واأللفاظ ذات الصلة ) العوض– الجنایة –الصلح (البحث 
أما المبحث األول فقد جاء في . ، ومفهوم الصلح ومشروعیته وأنواعه).اإلبراء

ما یصلح أن یكون :  الجنایات، وفیه أربعة مطالبأحكام الصلح على عوض في
ًعوضا في الصلح في الجنایات ونوعه ومقداره، والصلح عن القصاص بأكثر من 
ُّالدیة، والصلح على أكثر من الدیة في القتل الخطأ، والصلح عن حق الصغیر 

المغاالة في الصلح على عوض في : أو المجنون أو المعتوه، والمبحث الثاني
ُّتحدید بدل الصلح بحد معین، والمغاالة في الصلح على : وفیه مطلبان. یاتالجنا

ًعوض في الجنایات، وأخیرا المبحث الثالث في آثار الصلح على عوض في 
على من یجب العوض في الصلح في الجنایات، : الجنایات، وفیه ثالثة مطالب

ُّواذا عجز القاتل عن تسلیم بدل الصلح فما الحكم؟ وحكم الن ّكول عما اصطلح ٕ
  . علیه

  . العفو، الجنایة، العوض، اآلثار، الفقه اإلسالمي،الصلح: الكلمات المفتاحیة
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Abstract : 
This study aimed to clarify the provisions of conciliation 
against compensation in felonies from the point of view of 
Islamic jurisprudence, as it highlights the definition of 
conciliation, its ruling and its types.  
This study came in an introduction entitled: Introducing the 
vocabulary of the research title (Reconciliation - felony – 
compensation) and the related vocabulary 
(Arbitration - Forgiveness - Remittal), the concept of 
reconciliation, its legality and its types.    
As for the first topic, it came in the provisions of 
reconciliation against compensation in felonies, and it 
contains four demands: what is suitable to be a compensation 
for reconciliation in felonies, its type and amount, 
reconciliation for retribution by more than blood money, and 
reconciliation against more than blood money in wrongful 
killing, and reconciliation for the right of the young or the 
insane or the lunatic, and the second topic: Exaggeration in 
reconciliation against compensation in felonies. Which 
contains two demands: determining the conciliation 
substitute to a certain limit, and Exaggeration in the 
conciliation against compensation in felonies, and finally the 
third topic in the effects of conciliation against compensation 
in felonies, and it contains three demands: Who must 
compensate in conciliation in felonies, and if the killer is 



      
 

 ١٦٦٣

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

unable to provide the conciliation substitute, what is the 
ruling? And the rule of denial of what was termed.  
Keywords: Reconciliation, Forgiveness, felony, 

compensation, effects, Islamic jurisprudence. 
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  املقدمة 

إلنــــسان فــــي أحــــسن تقــــویم، والــــصالة الحمــــد هللا رب العــــالمین، الــــذي خلــــق ا

ٕوالسالم على من جاء بشفاء الصدور، واحیاء النفـوس، الرحمـة المهـداة محمـد بـن 
  عبد اهللا، وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه، واقتفى أثره إلى یوم الدین 

  :أما بعد

ِّفإن الصلح بین الناس من أجـل األعمـال التـي نـدب الـشرع إلیهـا یحقـق   لمـا؛ُّ

وعظـم وشـأنه أفـرده  لحة راجحة، وهي إحالل الوئـام بـین النـاس، وألهمیتـهمن مص

ـــصلح فـــي قـــضایا ـــاب مـــستقل، وخـــصوا ال ـــان ُّالفقهـــاء بب ـــه ؛القتـــل بمزیـــد بی  ألن فی

ُّف الــشارع إلــى الــصلح فــي ّ لتــشوًوتحقیقــا،  ففیــه حیــاة، للنفــوس مــن القتــلًاســتنقاذا

  .جنایاتال

 وهـو مقـصد مـن الغـراء،إلسـالمیة ُالصلح من مظاهر یسر الـشریعة ایعتبر و

مـا ّ فقلمؤلفـاتهم،لذلك اعتنى علماء اإلسـالم بالـصلح فـي الجنایـات فـي ؛ مقاصدها

  .الجنایاتیخلو كتاب من كتب الفقه من الحدیث عن الصلح في 

 أن الفقهــاء بحثــوا الــصلح فــي الجنایــات فــي كتــابین مــن كتــب الجــدیر بالــذكر

 ولم یفردوه في كتـاب أو بـاب مـستقل نایات،الج الصلح، وكتاب كتاب :وهماالفقه 

فقــد أفــرد ، "بــسوطالم"مؤلفــه إال مــا كــان مــن صــنیع السرخــسي ـ رحمــه اهللا ـ فــي 

 ثم إن بعض الفقهـاء لـم یـتكلم عـن الـصلح فـي مستقل،الصلح في الجنایات بباب 

 ثــم أحــال قــضایا الــصلح ومــسائله علـــى العفـــو، بــل تكلــم عــن ًتفــصیال،الجنایــات 

 وبعـض الفقهـاء تكلـم ،"بـدائع الـصنائع"فعـل الكاسـاني ـ رحمـه اهللا ـ فـي العفـو كمـا 

  .أحكامهاًعن العفو والصلح جمیعا في مكان واحد ومزج 

الـصلح علـى عـوض فـي (كان عنوان بحثي الموسوم بــ هذه األهمیة ًونظرا ل 

  ). مقارنة دراسة فقهیةالجنایات،

  :آلتي أهمیة الدراسة من اتظهر :الموضوعأهمیة : ًأوال

 .بالدنا في النوع هذا من والخصومات المشاكل كثرة -١

 بمثابــة یكــون مــا إلــى تحتــاج اللجــان وهــذه ولجانــه، الــصلح مجــالس كثــرة  -٢

   .تسیر علیه قانون

  :أسباب اختیار الموضوع: ًثانیا

  :یرجع اختیاري لهذا الموضوع لعدة أسباب منها
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ر؛ ألن البحث  في هذا األم- قدر المستطاع -الحاجة إلى بحث متعمق  -١

  .حیویة، وهو الحفاظ على حقوق الفرد یتطرق إلى أهم الجوانب

 لیسهل الرجوع إلیه، ؛تجمیع جزئیات هذا الموضوع في بحث واحد مستقل -٢

ٕخدمة للسائل، ونفعا للطالب، واثراء للمكتبة الفقهیة ً. 

إبـــراز الجانــــب الفقهــــي فــــي األمـــور الحدیثــــة المطروحــــة إلظهــــار شــــمولیة  -٣

 .ٕلك ببسط المسائل والقاء الضوء الفقهي علیهاالتشریع، وذ

علــى عــوض فــي التعــرف علــى اآلثــار الحــسنة التــي تترتــب علــى الــصلح   -٤

 .على المجتمع ظهور هذه اآلثار  ومدىالجنایات،

إن هــذا الموضــوع یبحــث فــي حكــم مــسألة معاصــرة بحاجــة لبیــان حكــم الــشرع  -٥

 .فیها

  

  :أهداف البحث: ًثالثا

  :یهدف هذا البحث إلى

 یان المقصود بالصلح على عوض في الجنایاتب.  

 التعرف على حكم الصلح على عوض في الجنایات. 

 راد تأثیر الصلح على إنهاء الخصومة بین األفبیان. 

  نایاتمدى مساهمة الصلح في التأثیر على الدعوى في الجالوقوف على.  

 بیان اآلثار المترتبة على الصلح على عوض في الجنایات. 

  :لة البحثمشك: ًرابعا

بیان اآلثار المترتبـة علـى الـصلح علـى عـوض فـي تكمن مشكلة الدراسة في 

 المتعلقـة بـذلك، وذلـك مـن  وكذلك الكشف عن آراء الفقهـاء فـي المـسائلالجنایات،

  : خالل اإلجابة عن التساؤالت اآلتیة

 ما المقصود بالصلح على عوض في الجنایات؟  

 ما حكم الصلح على عوض في الجنایات؟ 

 راد؟ مدى تأثیر الصلح على إنهاء الخصومة بین األفما 

 نایات؟ما مدى مساهمة الصلح في التأثیر على الدعوى في الج  

 ما اآلثار المترتبة على الصلح على عوض في الجنایات؟ 
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  :الدراسات السابقة: ًخامسا

باهتمــام العدیــد مــن علــى عــوض فــي الجنایــات   الــصلحلقــد حظــي موضــوع

تت الدراسات أهمیة هذا الموضوع فـي الوقـت الـراهن، ومـن بـین الباحثین، ولقد أثب

  :أهم الدراسات التي اطلعت علیها في هذا الموضوع ما یلي

فـي ، وهـي رسـالة ماجـستیر الصلح عن الجنایات مع تطبیقات معاصـرة -١

المعهــد مقدمــة إلــى أحمــد بــن ســلیمان العرینــي، رســالة :  مــن إعــدادالفقــه المقــارن

 ه ١٤١٥: امعــــة اإلمــــام محمــــد بــــن ســــعود اإلســــالمیة، عــــامالعــــالي للقــــضاء، ج

  .م١٩٩٥: الموافق

الجنایـات  إلى التعرف علـى أحـوال وأحكـام الـصلح عـن هذه الدراسة وهدفت 

 ،الخطــأ  والــصلح عــن الجنایــة،مــن خــالل اســتعراض الــصلح عــن الجنایــة العمدیــة

  .والتطبیقات المعاصرة للصلح عن الجنایات

وهــي رســالة دكتــوراه ،  إنهــاء الــدعوى الجنائیــةدور المجنــي علیــه فــي -٢

 قدمت للحصول على م، ١٩٩٠ غیر منشورة من إعداد حمدي رجب عطیة؛ عام

وهـدفت إلـى ، بجامعة القـاهرة بالقـاهرة درجة الدكتوراه في الحقوق من كلیة الحقوق

 بإرادتــه المنفـــردة أو الجنائیـــةالــدعوى  التعــرف علـــى دور المجنــي علیـــه فــي إنهـــاء

مفهــوم الحــق فــي التنــازل عــن الــشكوى  تفــاق مــع المــتهم مــن خــالل اســتعراضباال

وجـرائم التنـازل عـن ، التنـازل عـن الـشكوى  وصاحب الحق فـي، وطبیعته القانوني

 ومفهــوم التنــازل عــن الطلــب ،عــن الــشكوى  وشــكل ومیعــاد وآثــار التنــازل،الــشكوى

ـــزه عـــن غیـــره ل ومیعـــاد وشـــكل والجهـــة المختـــصة بالتنـــاز وحـــاالت التنـــازل، وتمیی

وصـاحب » وتمییـزه عـن غیـره وصـفته الـشرعیة  والمـراد بـالعفو،التنازل عن الطلب

 وآثار ، والوقت الذي یجوز فیه العفو،یشملها العفو  والجرائم التي،الحق في العفو

فـــي إنهـــاء الــدعوى الجنائیـــة باالتفـــاق مــع المـــتهم مـــن  ودور المجنـــي علیــه. العفــو

 ودور ، ومجـالس الـصلح،جرائم الواقعة علـى األفـرادال خالل استعراض الصلح في

إنهـــاء الـــدعوى الجنائیـــة مـــن خـــالل اســـتعراض المقـــصود  المجنـــي علیـــه العـــام فـــي

 ووقـــت الـــصلح ،وتمییـــزه عـــن غیـــره؛ وأطـــراف الـــصلح بالـــصلح وطبیعتـــه القانونیـــة

 المجني علیه في إنهاء الـدعوى الجنائیـة باالتفـاق مـع المـتهم  ودور،ومقابله وآثاره

  .استعراض مفهوم الصلح وأدلته الشرعیة في الشریعة من خالل



      
 

 ١٦٦٧

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

 مـن رسالة ماجستیروهي : الجنائیةأثر الصلح على قطع الخصومات  - ٣

للعلـــوم  بـــن ســـلمة، أكادیمیـــة نـــایف العربیـــة عبـــد المحـــسن بـــن عبـــد العزیـــز: إعــداد

  .م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣ األمنیة، الریاض

مــصادره فــي التــشریع والتعریــف ســة إلــى التعریــف بالــصلح واوقــد هــدفت الدر

ــــشروط الواجــــب ــــه وال ــــة  بأركان ــــشرعیة المتعلق ــــف باألحكــــام ال توافرهــــا فیــــه، والتعری

دور الـشریعة اإلسـالمیة فـي  زابالصلح في الجنایة علـى الـنفس ومـا دونهـا مـع إبـر

  هـــدفت إلـــى التعریـــف بأحكـــام مقـــدار الدیـــة فـــيك، كـــذلواالســـتقرارتحقیـــق األمـــن 

 الباحــث المــنهج الوصــفي اســتخدموقــد  لعمــد والقتــل الخطــأ،جریمــة العمــد وشــبه ا

  .التحلیلي

 رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة ، وهــيالــصلححــق المجنــي علیــه حــال  - ٤

 للحــــصول علــــى درجــــة م، قــــدمت٢٠٠٧  بــــدر بخیــــت المــــدرع؛ عــــام:مــــن إعــــداد

  .نایف العربیة للعلوم األمنیة بالریاض الماجستیر في السیاسة الجنائیة في جامعة

ــــيو ــــى حــــق المجن ــــى التعــــرف عل علیــــه حــــال الــــصلح مــــن خــــالل  هــــدفت إل

 وأطـراف ،القانونیـة ومـشروعیته استعراض حق المجني علیـه فـي الـصلح وطبیعتـه

 واآلثــار المترتبــة علــى قبــول ،الــصلح الــصلح وشــروط قبولــه والعــوض كمقابــل عــن

لتـي  والمعوقـات ا،القضائیة في الصلح  وآثار تدخل الجهاتللصلح،المجني علیه 

   .  حقوقه حال الصلح تحول دون حصول المجني علیه على

 رسـالة ماجـستیر مـن وهـيالمغاالة في العوض للنزول عن القـصاص،  -٥

 جامعــــة نـــائف العربیـــة للعلــــوم – مـــازن الخلیفـــة، بقــــسم الـــسیاسة الجنائیـــة :إعـــداد

  .م٢٠١٠/  ه ١٤٣١: األمنیة، عام

ـــــ ـــــي  بوجـــــهت هـــــذه الدراســـــة تناول ـــــزول عـــــن خـــــاص المغـــــاالة ف العـــــوض للن

، والشروط الواجب توافرها لقبول النـزول عـن القـصاص وأطرافـه واآلثـار القصاص

  . المترتبة علیه

  : وما تضیفه الدراسة الحالیةتعقیب على الدراسات السابقة

 الـصلح ذاتـه، ركـزت علـىالسابقة یتضح أنهـا الدراسات  جمیعبالنظر إلى   

 یفـــتح المجـــال أمـــام هـــذه مقابـــل، ممـــان ســـواء أكـــان بمقابـــل أم دووبـــصفة عامـــة، 

ًالصلح على عوض فـي الجنایـات، مـع تـضمین عقـد الـصلح بنـودا الدراسة لتناول 
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ّكي ال یحدث هنـاك تالعـب أو تملـص مـن تعـویض المجنـي علیـه عمـا لحقـه مـن 

  .ضرر مادي ومعنوي

علــى أحكــام الــصلح علــى عــوض تركــز والجــدیر بالــذكر أن دراســتي الحالیــة 

ً فـــي الفقـــه اإلســـالمي، مـــن حیـــث مـــا یـــصلح أن یكـــون عوضـــا فـــي فـــي الجنایـــات

، الــصلح عــن القــصاص بــأكثر مــن الدیــةالــصلح فــي الجنایــات ونوعــه ومقــداره، و

المغــاالة فــي الــصلح علــى ًالخطــأ، وأیــضا  القتــلالدیــة فــي  ُّالــصلح علــى أكثــر مــنو

  .عوض في الجنایاتعلى ًعوض في الجنایات، وأخیرا آثار الصلح 

  :نهج كتابة البحثم: ًسادسا

ـــــيیتبـــــع الباحـــــث المـــــنهج ال القـــــائم علـــــى جمـــــع المعلومـــــات المتعلقـــــة : تحلیل

حیث یقارن الباحث بین أقـوال الفقهـاء ویختـار منهـا : بالموضوع، والمنهج المقارن

  .القائم على مناقشة األدلة والتعلیالت: القول الراجح، والمنهج التحلیلي

  : وسوف أقوم فیه باآلتي

 الصلح على عوض في الجنایات بأحكاممات النظریة المتعلقة جمع المعلو. 

 ْعزو اآلیات القرآنیة إلى سورها. 

 تخریج األحادیث النبویة واآلثار الواردة في البحث. 

 تعریف المصطلحات الفقهیة الواردة في البحث . 

  ،ًذكر أقوال الفقهاء القـدامى فـي المـسألة، مـستقیا كـل رأي مـن كتبـه المعتمـدة ْ

 ذكرت أقوال الفقهاء المحدثین –ً نظرا لحداثة المسألة –م یكن لهم رأي فإن ل

  .ًوالمعاصرین ناسبا كل رأي إلى قائله

  تحریر أقوال الفقهاء في المسألة، بذكر مواضع االتفاق، ومواضع االخـتالف

  . ٍإذا كان هناك داع لذلك

 أي الــذي ْذكــر أدلــة الفقهــاء، ثــم ناقــشت األدلــة مــا أمكــن ذلــك، ثــم اختــرت الــر

یستند إلى الـدلیل الـصحیح ویراعـى المـصلحة دون تعـصب لـرأي، أو مـذهب 

 .معین من المذاهب

 مباحـــث ثالثـــةیـــشتمل هـــذا البحـــث علـــى مقدمـــة وتمهیـــد و :خطـــة البحـــث: ًســـابعا

  وخاتمة ـ 

 وتــشتمل علــى أهمیــة الموضــوع، وأســباب اختیــاره، وأهدافــه، ومــشكلته، : المقدمــة

  .ي في كتابة البحث، وخطة البحثوالدراسات السابقة، ومنهج
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، ) العـــــوض– الجنایـــــة –الـــــصلح (التعریـــــف بمفـــــردات عنـــــوان البحـــــث : التمهیـــــد

  .واأللفاظ ذات الصلة

  : وفیه ثالثة مطالب

  ). العوض– الجنایة –الصلح (التعریف بمفردات عنوان البحث : المطلب األول

  ).براء اإل– العفو -التحكیم(األلفاظ ذات الصلة : المطلب الثاني

وفیـــه ثالثـــة .  ومـــشروعیته وأنواعـــهفـــي الجنایـــات صلح الـــمفهـــوم: المطلـــب الثالـــث

  : فروع

 .في الجنایات صلح المفهوم: األول لفرعا

 . الصلح في الجنایاتمشروعیة:  الثانيفرعال

   . أنواع الصلح في الجنایات : الثالثفرعال

  : ربعة مطالب وفیه أ.الصلح على عوض في الجنایاتأحكام  :األول مبحثال

ًمــــا یـــصلح أن یكــــون عوضـــا فــــي الـــصلح فــــي الجنایـــات ونوعــــه  :األول مطلـــبال
  .ومقداره

  .الصلح عن القصاص بأكثر من الدیة: الثاني مطلبال

  .الخطأ القتلالدیة في  ُّالصلح على أكثر من :لث الثامطلبال

  .أو المعتوه صلح عن حق الصغیر أو المجنونلا: المطلب الرابع

  :وفیه مطلبان. عوض في الجنایاتالمغاالة في الصلح على : انيمبحث الثال

  .معین بحد ُّالصلح بدل تحدید :المطلب األول

  عوض في الجنایاتالمغاالة في الصلح على : ثانيالمطلب ال

  : وفیه ثالثة مطالب. عوض في الجنایاتعلى آثار الصلح : المبحث الثالث

  .ح في الجنایاتعلى من یجب العوض في الصل :المطلب األول

  الحكم؟ فما ُّالصلح بدل تسلیم عن القاتل عجز إذا: ثانيالمطلب ال

  .ا اصطلح علیهّعمنكول حكم ال: الثالثالمطلب 

ّوتــشمل أهــم النتــائج التــي أتوصــل إلیهــا، وبعــض التوصــیات، ثــم ُأذیــل : الخاتمــة
  .الفهرس بأهم المراجع والمصادر

ویجعل أعمالنا كلها خالـصة لوجهـه  اد،سأل أن یكتب لنا التوفیق والسدأواهللا 

  .النصیرإنه موالنا فنعم المولى ونعم  الكریم،

  ولي التوفيقواهللا 
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  التمهيد
 ) العوض– اجلناية –الصلح (التعريف مبفردات عنوان البحث 

  عبد الرب

  

 – اجلنايـة –الـصلح (التعريف مبفردات عنـوان البحـث : املطلب األول

  ).العوض

  

  .ً لغة وشرعاصلح الریفتع: األول لفرعا

 التــي المــصالحة: بمعنــىاســم مـصدر  :لغــةالـصلح :  لغــةصلح الــ تعریــف-أ

  )١ (. وهو ضد الفساد،هي المسالمة، وهي خالف المخاصمة

إذا زال عنـــه الفـــساد، وصـــلح ): صـــلح الـــشيء: (والـــصلح ضـــد الفـــساد، یقـــال

إذا : تهإذا زال عنــه المــرض، وهــو فــساد المــزاج، وصــلح فــالن فــي ســیر: المــریض

  )٢ (.دالفساأقلع عن 

ّ فــصلح یــصلح مــن بــاب ، الــصالح ضــد الفــساد–صــلح " : قــال ابــن منظــور
    )٣( ".السلم: أقامه، والصلح: نصر ومنع وأصلح الشيء بعد فساده

وهــو اســتقامة الحــال إلــى مــا یــدعو . والــصلح مــن المــصالحة وهــي المــسالمة

  .)٤(إلیه العقل والشرع والتئام شعب القوم المتصدع 

                                                 

 عبــــد ٣٨عــــالم الكتــــب : ، الناشــــر)٢١٨ص(المنــــاوي  التوقیــــف علــــى مهمــــات التعــــاریف،) ١(

أنـــیس الفقهـــاء فـــي تعریفـــات م، ١٩٩٠-هــــ١٤١٠األولـــى، : ةالقـــاهرة، الطبعـــ-الخـــالق ثـــروت

: ، المحقـق)٩١ص(األلفاظ المتداولة بین الفقهاء، قاسم بن عبد اهللا بـن أمیـر علـي القونـوي 

  .هـ١٤٢٤-م٢٠٠٤: دار الكتب العلمیة، الطبعة: یحیى حسن مراد، الناشر

ــة بــین الفقهــاء ) ٢( ، ، معجــم لغــة الفقهــاء)٩٢ص(أنــیس الفقهــاء فــي تعریفــات األلفــاظ المتداول

دار النفـــائس للطباعـــة :  الناشـــر،)٢٧٦ص(قنیبـــي،  حامـــد صـــادق -محمـــد رواس قلعجـــي 

  .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثانیة، : والنشر والتوزیع، الطبعة

:  بیـروت، الطبعـة–دار صادر : ، الناشر)٥١٦/ ٢( ابن منظور األنصاري لسان العرب،) ٣(

  .هـ١٤١٤ -الثالثة 

ضبطه وصـححه جماعـة مـن العلمـاء بإشـراف : ، المحقق)١٣٤ص( الجرجاني التعریفات، )٤(

  .م١٩٨٣ه١٤٠٣األولى : لبنان، الطبعة، دار الكتب العلمیة بیروت: الناشر، الناشر
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أصــــلحوا : ّوالــــصلح یخــــتص بإزالــــة النفــــار بــــین النــــاس، یقــــال: قــــال الراغــــب

وقــع بینهمــا الــصلح، وصــالحه علــى كــذا، وتــصالحا : وتــصالحوا، وعلــى ذلــك یقــال

  )١ (.أي مصالحون: علیه واصطلحا، وهم لنا صلح

أصلح بین القـوم، أو مـا بیـنهم، . ٕالسلم والتوقیف وانهاء الخصومة: والصلح 

  )٢ (.أزال ما كان بینهم من عداوة وشقاق: همأو ذات بین

 اللغــة أن للــصلح إطالقــات متعــددة فــي  مــن تعریــف الــصلحيتبــین لــوبهــذا ی 

  .المنازعة طعق، والتوفیق، والسلم، وفیطلق ویراد به المصالحة

اختلفـــت عبـــارات الفقهـــاء فـــي تعریـــف الـــصلح، : ً شـــرعاصلح الـــ تعریـــف-ب

   :ومنها

  )٣(. "ه عقد وضع لرفع المنازعة بالتراضيبأن"عرف الحنفیة الصلح  -

عقد یرفـع ً، وشرعا استقامة الحال: من الصالح بمعنى" : في الدررجاء و -

    )٤(".النزاع

 وعرفــه القاضــي )٥ (".بأنــه هــو قــبض الــشيء عــن عــوض"وعرفــه المالكیــة  -

 انتقال عـن حـق أو :"أنه ب ابن عرفةوعرفه )٦( ."هو معاوضة عن دعوى"عیاض 

  )٧ (."عوض لرفع نزاع أو خوف وقوعهدعوى ب

                                                 

صــفوان عــدنان الــداودي، : ، المحقــق)٤٨٩ص(المفــردات فــي غریــب القــرآن، األصــفهاني ) ١(

  . هـ١٤١٢األولى : ت، الطبعة دمشق بیرو-دار القلم، الدار الشامیة : الناشر

   .)٤٨٩ص( المفردات في غریب القرآن )٢(

:  هــــ، الناشـــر١٣١٠الثانیـــة، : الطبعـــة) ٢٢٨/ ٤(الفتـــاوى الهندیـــة، جماعـــة مـــن العلمـــاء ) ٣(

ّوصورتها دار الفكر بیروت وغیرها(المطبعة الكبرى األمیریة ببوالق مصر  َ.(  

دار إحیــــاء الكتــــب : ، الناشــــر)٣٩٥/ ٢ (درر الحكــــام شــــرح غــــرر األحكــــام، منالخــــسرو) ٤(

  .بدون طبعة وبدون تاریخ: العربیة، الطبعة

الثالثــة، : دار الفكـر، الطبعـة: الناشـر) ٧٩/ ٥(مواهـب الجلیـل فـي شـرح مختـصر خلیــل، الحطـاب ) ٥(

  .م١٩٩٢هـ ١٤١٢

  .)٧٩/ ٥(مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل، الحطاب ) ٦(

بن قاسم األنصاري، أبو عبد اهللا، الرصاع التونسي المالكي،  شرح حدود ابن عرفة، محمد )٧(

  .هـ١٣٥٠األولى، : المكتبة العلمیة، الطبعة: ، الناشر)٣١٤ص(



      
 

 ١٦٧٢

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

 

إشـارة إلـى جـواز الـصلح لتـوقى منازعـة غیـر قائمـة ) خـوف وقوعـه(ففي التعبیر بــ 

  .بالفعل، ولكنها محتملة الوقوع

 ومــــن فقهــــاء )١ (".عقــــد یحــــصل بــــه قطــــع النــــزاع":  وعرفــــه الــــشافعیة بأنــــه-

وقـال ) ٢(". هـو الـذي تنقطـع بـه خـصومة المتخاصـمین:" الشافعیة مـن عرفـه بقولـه

  )٣(". الصلح لغة قطع النزاع وشرعا عقد یحصل به ذلك"آخر 

معاقــــدة یتوصــــل بهــــا إلــــى إصــــالح بــــین "  : الــــصلح هــــوالحنابلــــة  وعنــــد -

  )٤( ".متخاصمین

بــدل " باإلصــالح"ر بــ علــى هــذا التعریــف إال أنــه عالقدســي قدامــة ابــنووافــق 

ا إلـــى اإلصـــالح بـــین معاقـــدة یتوصـــل بهـــ"ده نـــالـــصلح ع فكـــان تعریـــف" ةقـــالمواف"

  )٥( ".تلفینخالم

عقـــد " :بأنـــه )١٥٣١(المـــادة  الـــصلح فـــي ةمجلـــة األحكـــام العدلیـــت  وعرفـــ-

یرفــع النــزاع بالتراضــي وینعقــد باإلیجــاب والقبــول، فــالزم رفــع النــزاع وقــوع الــصلح 

  )٦(. "بعد قیامه

                                                 

: ، الناشـر)٣٨٢/ ٢( سـالمة القلیـوبي وأحمـد البرلـسي عمیـرة  أحمـد،وعمیرة فلیوبيحاشیتا ) ١(

  م١٩٩٥هـ١٤١٥بدون طبعة، : بیروت، الطبعة، دار الفكر

األخیار في حل غایة االختصار، أبو بكر بـن محمـد بـن عبـد المـؤمن بـن حریـز بـن كفایة ) ٢(

ـــشافعي  ـــدین ال ـــد : ، المحقـــق)٢٦٠ص(معلـــى الحـــسیني الحـــصني، تقـــي ال علـــي عبـــد الحمی

  .م١٩٩٤األولى، :  دمشق، الطبعة–دار الخیر : بلطجي ومحمد وهبي سلیمان، الناشر

/ ١(محمــد بــن أحمــد بــن زكریــا األنــصاري فــتح الوهــاب بــشرح مــنهج الطــالب، زكریــا بــن ) ٣(

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤: دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة: الناشر) ٢٤٤

دار : ، الناشــر)٣٧٩ص (البهــوتيالــروض المربــع شــرح زاد المــستقنع، منــصور بــن یــونس ) ٤(

  . مؤسسة الرسالة-المؤید 

عبـد المحـسن التركـي، الـدكتور َّالـدكتور عبـد اللـه بـن :  المحقق)٥/ ٧(المغني البن قدامة ) ٥(

 -دار عــالم الكتــب للطباعــة والنــشر والتوزیــع، الریــاض : عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، الناشــر

  .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧الثالثة، : المملكة العربیة السعودیة، الطبعة

ــــة العثمانیــــة ) ٦( ــــة األحكــــام العدلیــــة، لجنــــة مكونــــة مــــن عــــدة علمــــاء وفقهــــاء فــــي الخالف مجل

ِنور محمد، كارخانه تجارت كتب، آرام باغ، : نجیب هواویني، الناشر: حقق الم،)٢٩٧ص(

  .  كراتشي



      
 

 ١٦٧٣

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

یالحظ أن تعاریف الحنفیة والشافعیة والحنابلة تتفق ببعضها البعض، فهـي و

تطابق في المعنى اللغوي هو أن الصلح قطع النزاع والتشاجر بین الخصوم، إال ت

 ً ألنــه جعـــل الــصلح لـــیس رفعـــا؛أن تعریــف المالكیـــة كــان أبـــرز وأشــمل التعریفـــات

.ً لوقوعه أیضاًا بل مانع،فقطللنزاع 
) ١( 

ــــین الخــــصومع والخالصــــة أن الــــصلح  ــــازع ب ــــه التــــشاجر والتن ــــد یرتفــــع ب ، ق

لموافقـــة بـــین المختلفـــین، فهـــو عقـــد وضـــع لرفـــع المنازعـــة بعـــد ویتوصـــل بـــه إلـــى ا

  .وقوعها بالتراضي

هــو الــشيء المتنــازع : هــو المباشــر لعقــد الــصلح، والمــصالح عنــه: والمــصالح

 .فیه إذا قطع النزاع فیه بالصلح، والمصالح علیه أو المصالح به هو بدل الصلح

 أم إنكــار أم ویجــوز فــي الــصلح إســقاط بعــض الحــق ســواء أكــان عــن إقــرار

، ًسـكوت، فـإذا كانـت المـصالحة علـى أخــذ البـدل فالـصلح معاوضـة ولـیس إســقاطا

  )٢( .فبینهما عموم وخصوص وجهي

  .ً لغة وشرعاتعریف الجنایة:  الثانيفرعال

اسم لما من جنى یجني، : -بالكسر - :الجنایة لغة : لغة الجنایة تعریف-أ

عله اإلنسان مما یوجب علیـه العقـاب  وهي الذنب والجرم وما یفِّالشر،یكتسب من 

  )٣( .واآلخرة في الدنیا القصاصأو 

َّأخذ الثمر من الشجر فنقلت إلى إحداث الـشر، ثـم إلـى الـشر، : في األصلو

 علــى الــنفس أو علــى ًكــل فعــل محظــور یتــضمن ضــررا: َّثــم إلــى فعــل محــرم، وهــو

  )٤ (.غیرها

                                                 

یـة، إسـماعیل ھالصلح في القضاء اإلسالمي لحل المنازعـات المدنیـة والجنائیـة، دراسـة فـق) ١(

ـــد  ـــة األردنیـــة فـــي الدراســـات اإلســـالمیة، المجل ، الـــسنة ١، العـــدد ٨كـــاظم العیـــساوي، المجل

  .  ٥٦م، ص ٢٠١٢هـ ١٤٣٣

) ١/٣٨٩(محمــــود عبــــد الــــرحمن عبــــد المــــنعم . دمعجــــم المــــصطلحات واأللفــــاظ الفقهیــــة، ) ٢(

  . دار الفضیلة:الناشر

  .)١٤/١٥٤( ، ابن منظورلسان العرب )٣(

دستور العلماء، جامع العلوم في اصطالحات الفنون، القاضي عبد النبي بن عبـد الرسـول ) ٤(

دار الكتب : حسن هاني فحص، الناشر: لفارسیة، عرب عباراته ا)٢٨٥/ ١(األحمد نكري، 

  م٢٠٠٠هـ ١٤٢١األولى، : بیروت، الطبعة،  لبنان–العلمیة 



      
 

 ١٦٧٤

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

  

التعــدي "  الفقهــي هـيالجنایـة فــي االصـطالح : ًشــرعا  الجنایــة تعریـف-ب 

  )١( .ً" أو ماالًعلى البدن بما یوجب علیه قصاصا

 الجنایة كل فعل عدوان على نفس " بقوله :ابن قدامه ـ رحمه اهللا ـعرفها و -

  )٢( ". لكنها في العرف مخصوصة بما یحصل فیه التعدي على األبدانمال،أو 

الــنفس أو ًكــل فعــل محظــور یتــضمن ضــررا علــى "  بأنهــا ًأیــضاوعرفــت   -

  )٣( ".غیرها

  )٤( ". فعل محظور یتضمن ضررا فهو جنایةكل: " ًوعرفت أیضا بأنها  -

  )٥( .قتل النفوس وقطع األطراف: ولكن في عرف الفقهاء یراد بالجنایة

كــــل فعــــل محــــرم وقــــع علــــى األطــــراف أو : علــــى مــــا دون الــــنفس: والجنایــــة

  .المنافعاألعضاء، سواء أكان بالقطع، أم بالجرح، أم بإزالة 

  

والجنایــة علــى مـــا دون الــنفس أعـــم مــن الــشجاج، ألن الـــشجاج جنایــة علـــى 

  )٦( .والوجهأجزاء خاصة من الجسم، وهي الرأس 

  

  

                                                 

، )٦/٥٢٧(محمــد أمــین بــن عمــر بــن عبــد العزیــز عابــدین الدمــشقي حاشــیة ابــن عابــدین، ) ١(

وصـورتها دار الفكـر (شركة مكتبة ومطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي وأوالده بمـصر : الناشر

، شـمس الـدین أبـو عبـد مواهـب الجلیـلم، ١٩٦٦=  هــ ١٣٨٦الثانیـة، : الطبعة، ) بیروت-

ُّاهللا محمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن الطرابلـــسي المغربـــي، المعـــروف بالحطـــاب الرعینـــي 

،  المجمـوعم،١٩٩٢ -هــ ١٤١٢الثالثـة، : الطبعـة، دار الفكر:  الناشر،)٦/٢٧٧ (المالكي،

، المغنــي الفكــر،دار : الناشــر، )١٨/٣٤٤ (ف النــوويأبــو زكریــا محیــي الــدین یحیــى بــن شــر

  .)١١/٤٤٣ (البن قدامة

  ).٤٤٣/ ١١(المغني، البن قدامة ) ٢(

  ).٨٣: ص(التعریفات، الجرجاني، ) ٣(

، )٣٣١ص (، أیـــوب بـــن موســـى الحـــسیني القریمـــي الكفـــوي، أبـــو البقـــاء الحنفـــي، الكلیـــات) ٤(

   بیروت–مؤسسة الرسالة :  محمد المصري، الناشر-عدنان درویش : المحقق

  .)٢٨٥/ ١(دستور العلماء، ) ٥(

  ).١/٥٤٢(محمود عبد الرحمن عبد المنعم  .دمعجم المصطلحات واأللفاظ الفقهیة، ) ٦(



      
 

 ١٦٧٥

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

     :ً لغة وشرعاتعریف العوض : الثالثفرعال

  

: أعـــواض، مثـــل: البـــدل، والجمـــع: العـــوض لغـــة: لغـــة  تعریـــف العـــوض-أ

سـأل أي : مثلـه، واسـتعاض العـوض وتعـوضأي أخـذ : واعتـاض، عنـب، وأعنـاب

.العوض 
 )١(

  

  )٢ (.بأنه ما یعطى في مقابلة العمل :ًاشرع  تعریف العوض-ب

 یــدفع علــى جهــة المثامنــة بعقــد، وهــو عــام فــي النقــود الــذيلــشئ ا " :أو هــو

  )٣( ".وغیرها

العــوض مــا  ن إ:"  فقــالالعــوض والبــدل ًوذكــر أبــو هــالل العــسكري فروقــا بــین   

 عــوض مــن خاتمــك وهــذا الــدرهمجهــة المثامنــة وتقــول هــذا تعقــب بــه الــشيء علــى 

 ولهـذا یـسمى مـا یعطـي اهللا األطفـال علـى إیالمـه إیـاهم ،الدینار عوض مـن ثوبـك

  .ًإعواضا

ــــدلأمــــا  ــــامُیمــــا فهــــو : الب ــــب دون ق ــــى جهــــة التعاق  مقامــــه ویوقــــع موقعــــه عل

ألنـه ؛ ًأال ترى أنـك تقـول لمـن أسـاء مـن أحـسن إلیـه أنـه بـدل نعمتـه كفـرا، المثامنة

 ألن معنــى المثامنــة ال یــصح فــي ؛ًمقــام الــشكر فــال تقــول عوضــه كفــرا أقــام الكفــر

 علــى یجعــلٕ واذا لــم ،هــو البــدل الــذي ینتفــع بــه: العــوض ویجــوز أن یقــال .. .ذلــك

 والبــدل هــو الــشيء الموضــوع مكــان غیــره، ً عوضــاَّالوجــه الــذي ینتفــع بــه لــم یــسم

  )٤( ."لینتفع به أوال

                                                 

، المكتبـة العلمیـة: ، الناشـر)٤٣٨/ ٢(المصباح المنیر في غریـب الـشرح الكبیـر، الفیـومي ) ١(

  ).٧٦ص(، معجم لغة الفقهاءبیروت

  .)٣٢ص(اء في تعریفات األلفاظ المتداولة بین الفقهاء أنیس الفقه) ٢(

  ).٣٢٤ص(معجم لغة الفقهاء  )٣(

الفــروق اللغویــة، أبــو هــالل الحــسن بــن عبــد اهللا بــن ســهل بــن ســعید بــن یحیــى بــن مهــران ) ٤(

دار العلـــم : محمـــد إبـــراهیم ســـلیم، الناشـــر: ، حققـــه وعلـــق علیـــه)٢٣٨، ٢٣٧ص(العـــسكري 

  . مصر–، القاهرة والثقافة للنشر والتوزیع



      
 

 ١٦٧٦

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

  ). اإلبراء– العفو -التحكيم(األلفاظ ذات الصلة : املطلب الثاني

  .ً لغة وشرعاالتحكیم تعریف: األول لفرعا

 ًأي جعلـه حكمـا: حكمه في األمر والشيء: مصدر: لغة:  لغةالتحكیم  تعریف-أ

ِفال وربك ال یؤمنون حتى یحكموك فیما : }وفوض األمر إلیه، وفي القرآن الكریم َ َُ
ِّ َ ُ َ ُّ َ ُ ِ ْ ِّ َ َ َ

َشجر ب ََ ْینهمَ ُ َ ْ)٢ (.أمر أن یحكم بینهم فهو حكم ومحكم: وحكمه بینهم )١(  

قـــضى بـــین الخـــصمین وقـــضى لـــه وقـــضى : (، یقـــال)الحكـــم: ( مـــن معانیـــهًوأیـــضا

  .)علیه

م لفـصل خـصومة َكـَحالتحكـیم عنـد الفقهـاء هـو تولیـة : ًالتحكیم شرعا  تعریف-ب

وهـــذه التولیـــة قـــد  ،)٤( بینهمـــا یحكـــم ًتولیـــة الخـــصمین حاكمـــاأو ، )٣(  مختلفـــینبـــین

  .ِقبل الخصمین  تكون من القاضي وقد تكون من

 برضـاهما ًالتحكیم عبـارة عـن اتخـاذ الخـصمین حاكمـا: وفي مجلة األحكام العدلیة

  )٥ (.لفصل خصومتهما ودعواهما

  : المصطلح الشرعي من وجهینفيوالفرق بین الصلح والتحكیم  

فإنـه ینـتج عنـه   بخالف الصلح،أن التحكیم ینتج عنه حكم قضائي: أحدهما 

ـــه الطرفـــان المتنازعـــان ـــین الحكـــم   وال ریـــب،حكـــم یتراضـــى علی فـــي وجـــود فـــرق ب

  .القضائي والرضائي

بخــالف ، ّأن الــصلح یتنــازل فیــه أحــد الطــرفین أو كالهمــا عــن حــق: والثــاني 

  )٦ (.المحكم  ٕالتحكیم فلیس فیه نزول عن حق وانما بما یراه

  
                                                 

  .٦٥اآلیة : سورة النساء) ١(

، أنـــیس )١٣٧/ ١(، وأســـاس البالغـــة، الزمخـــشري )٥٦ص (المـــصباح المنیـــر، للفیـــومي ) ٢(

  ).٨٦ص(الفقهاء في تعریفات األلفاظ المتداولة بین الفقهاء 

   ).٧/٢(، بدائع الصنائع )٧/٢٤(البحر الرائق   ) ٣(

، ١/٤٤٣(محمــــود عبــــد الــــرحمن عبــــد المــــنعم . دهیــــة، معجــــم المــــصطلحات واأللفــــاظ الفق) ٤(

٤٤٤(.  

    .)٣٦٥ص( مجلة األحكام العدلیة، )٥(

 رسالة عبد المحسن بن عبد العزیز بن سلمة،: أثر الصلح على قطع الخصومات الجنائیة) ٦(

ص (، م٢٠٠٢-هـــــ ١٤٢٣أكادیمیــــة نــــایف العربیــــة للعلـــوم األمنیــــة، الریــــاض  -ماجـــستیر 

٢٨.(  



      
 

 ١٦٧٧

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

  

  .ً لغة وشرعاالعفوتعریف :  الثانيفرعال

 ،والمحــو والطمــسالتــرك  وهــوبفــتح فــسكون، : العفــو :لغــة العفــو تعریــف -أ

ُومنــه عفــا اهللا عنــك أي محــا ذنوبــك وتــرك عقوبتــك علــى اقترافیهــا، وعفــوت عــن  ْ َ َ
  )١(. الحق إذا أسقطته، كأني محوته عن الذي هو علیه

الــذي علــى  الحـــق  عبــارة عــن إســـقاط:هــوالعفــو : ًشــرعا العفــو تعریــف -ب

ًوقـــد یقــع مجانــا ال إلــى عــوض كمــا فــي عفــو ولــي الــدم عــن القــود فــي ، )٢( الغیــر

 إلى غیر بدل فیكون العفو بمعنى اإلبـراء، أمـا ًالعمد، وعن الدیة في الخطأ مجانا

إذا كـان العفـو إلـى بـدل مـالي كمـا فــي العفـو عـن القـصاص إلـى الدیـة فهنـا یكــون 

  )٣(. بمعنى المعاوضة

. ن العفــو والــصلح العمــوم والخــصوص، فالــصلح أعــم مــن العفــووالعالقــة بــی

 ً ویعتبــره الفقهــاء بیعــا،ٕواذا كانــت المــصالحة علــى أخــذ البــدل، فالــصلح معاوضــة

  )٤( .یشترط فیه شروط البیع

وهذا ویفترق العفو عـن الـصلح فـي كـون األول إنمـا یقـع ویـصدر مـن طـرف 

ة أخــرى فــالعفو والــصلح قــد  بینمــا الــصلح إنمــا یكــون بــین طــرفین، ومــن جهــ،واحــد

 )٥ (.إلى مال یجتمعان كما في حال العفو عن القصاص

   . ً لغة وشرعاتعریف اإلبراء : الثالثفرعال

 ممـــا علیـــه مـــن حـــق، والتنزیـــه، ًجعـــل الغیـــر بریئـــا: لغـــةاإلبـــراء  تعریـــف -أ

  )٦ (.والتخلیص والمباعدة عن الشيء

                                                 

  .)٦١٢/ ٢(الوسیط المعجم ) ١(

، معجـــــم )٣١٦ص ( حامــــد صــــادق قنیبــــي،- محمــــد رواس قلعجــــي معجـــــم لغـــــة الفقهـــــاء،) ٢(

 -دار القلــم : الناشــر، )٣١٨ ص(نزیــه حمــاد المــصطلحـات االقتــصادیـة فــي لغـــة الفقهـــاء، 

ـــدار الـــشامیة، ســـنة النـــشر ، عجـــم المـــصطلحات واأللفـــاظ الفقهیـــة، مم ٢٠٠٨ - ١٤٢٩: ال

  ).١/٥١٤ (لرحمن عبد المنعممحمود عبد ا

  .)٣١٩ص (معجم المصطلحات االقتصادیة في لغة الفقهاء، ) ٣(

  ).٢/٥١٤(معجـم المصطلحات واأللفـاظ الفقهیة ) ٤(

  ).٣١٩ص (معجم المصطلحات االقتصادیة في لغة الفقهاء، ) ٥(

  .)برأ( مادة ،)٢٤٠/ ١ (، ابن منظور،لسان العرب) ٦(



      
 

 ١٦٧٨

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

ّتمام التخلص من الـداء، والـداء : قال المناوي ّمـا یـوهن القـوى ویغیـر األفعـال ّ
  )١( .العامة للطبع واالختیار

  عبـارة عـن:اإلبـراء فـي االصـطالح الفقهـي هـو: ًشـرعا اإلبـراء تعریف -ب 

ًإسـقاط الشـخص حقا له ثابتا في ذمة    )٢( .آخرً

والفرق بینه وبین اإلبراء أن اإلبراء إسقاط لحق في ذمـة آخـر، فـإذا لـم یكـن  

  )٣(. ًكحق الشفعة فتركه إسقاط محض وال یعد إبراءالحق في ذمة الشخص 

  :ویختلف عن الصلح من وجهین 

  .فیه ذلك  أن الصلح إنما یكون بعد النزاع عادة، واإلبراء ال یشترط :أحدهما

ً أن الـــصلح قـــد یتـــضمن إبـــراء وذلـــك إذا كـــان فیـــه إســـقاط لجـــزء مـــن :الثـــاني
التــزام مــن الطــرف  ون مقابــل الحــق المتنــازع فیــه، وقــد ال یتــضمن اإلبــراء بــأن یكــ

  )٤(. اآلخر دون أي إسقاط

ومن هنا كـان بـین الـصلح واإلبـراء عمـوم وخـصوص، فیجتمعـان فـي اإلبـراء 

 علـى -بمقابل في حالة النزاع، وینفـرد اإلبـراء فـي اإلسـقاط فـي غیـر حالـة النـزاع 

ً كمــا ینفــرد الــصلح فیمــا إذا كــان الــصلح عوضــا ال إســقاط –مــذهب مــن یــشترطه 

  )٥(. هفی

                                                 

  ).٣٠ص  (،تعاریفالتوقیف على مهمات ال) ١(

، معجــــم )٣٨ص(، معجــــم لغــــة الفقهــــاء، )١/٣٩(معجـــــم المــــصطلحات واأللفـــــاظ الفقهیــــة ) ٢(

  .)٢٥ص(المصطلحات االقتصادیة في لغة الفقهاء، 

  ).٢٥ص(معجم المصطلحات االقتصادیة في لغة الفقهاء، ) ٣(

، )٤٠، ١/٣٩ (محمـود عبـد الـرحمن عبـد المـنعم. دمعجم المـصطلحات واأللفـاظ الفقهیـة، ) ٤(

 القلـــم، والـــدار دار : الناشـــر،)٩:ص(نزیـــه حمـــاد .  داإلســـالمیة، فـــي الـــشریعة عقـــد الـــصلح

عبــــد : أثــــر الــــصلح علــــى قطــــع الخــــصومات الجنائیــــة ،الــــشامیة للطباعــــة والنــــشر والتوزیــــع

  .٢٨المحسن بن سلمة، ص 

تبــة ومطبعــة شــركة مك:  الناشــر،)٤/٢٧٦(عابــدین، رد المحتــار علــى الــدر المختــار، ابــن ) ٥(

بدایـة المجتهـد ، م١٩٦٦ هـ ١٣٨٦الثانیة، : مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر، الطبعة

ونهایـة المقتــصد، أبــو الولیــد محمــد بـن أحمــد بــن محمــد بــن أحمـد بــن رشــد القرطبــي الــشهیر 

بــدون طبعــة، تــاریخ :  القــاهرة، الطبعــة–دار الحــدیث : الناشــر )٢/١٥٣(بــابن رشــد الحفیــد، 

  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥: النشر



      
 

 ١٦٧٩

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

وبهـذا یتضـح أن اإلبراء والعفـو تتفـق في معنى الترك والـصفـح عـن الــشيء، 

ـــشـمله كـــل واحــــد منهــــا دون  ٕوان اختلفـــت مــــن حیـــث المعنـــى الخــــاص لهـــا فیمـــا ی

 فنجـــــد أن الــــصلح قــــد ،ٕاآلخـــــر، واذا أردنــــا أن نعـــــرف عالقــــة كــــل منهـــــا بالــــصلـح

 الحــق المتنــازع فیــه، وقــد ال یتــضمن یتــضمـن إبــراء إذا كــان فیــه إســـقاط لجـــزء مــن

ًإبراء إذا كان الصلح مقابل التـزام مـن الطرف اآلخر بالمصالح علیه دون إسـقاط، 
ًوبهذا یظهر أن بینهما عموما وخصوصا مـن وجـه فیجتمعـان فـي اإلبـراء بمقابـل،  ً

ح ، كمــا ینفـــرد الــصلح فیـــما إذا كــان بــدل الــصلًوینفــرد اإلبـــراء فــي اإلســـقاط مجانــا

  )١(.  ال إسقاط فیهًعوضا

  

  : ومشروعيته وأنواعهالصلح يف اجلنايات  مفهوم: املطلب الثالث

أما ،  عن مفهوم الصلحسبق الحدیث:  في الجنایاتمفهوم الصلح: األول لفرعا 

 فإنــه ال یختلــف عــن -ضــوع البحــثوم الــذي هــو - فــي الجنایــات مفهــوم الــصلح

اع ویخـــرج بـــه ســـائر أنـــ وهـــذا التقییـــد. ضوالعبـــمفهـــوم الـــصلح نفـــسه إال أنـــه مقیـــد 

ــــة والــــصلح كــــالعفو وهــــ ــــر مقابل معنــــوي  ضو بعــــالــــشيء، وكالــــصلح الــــصلح بغی

  .في مقابلة رحیل أحد الطرفین كالصلح

 ً المقـدر شـرعاعلـى عـوض فـي الجنایـات إطار الموضـوع الـصلح يل فخوید

  .ذ الدیة من القاتل أو ذویهخكالصلح بأ

ُمظــاهر یــسر الــشریعة اإلســالمیة الغـــراء ال شــك فیــه أن الــصلح مـــن  ممــاو 
وأي حاجة تدعو إلى البحث عن محاسـن كتـاب اسـمه  .وهو مقصد من مقاصدها

  .ًالصلح فهو على اسمه حقا

 ووجـه الجنایـات فـي هـذه الـصلح إلـى دعـا أنـه تعـالى اهللا حكمة من كان قدو

 فیمـا ألداءا إحـسان إلى الجاني هَّوج العفو، كما إحسان إلى ولیه أو علیه المجني

  .علیه تصالح

  . في الجنایات الصلحمشروعیة:  الثانيفرعال

ــا: ًأوال ــصلح عموم ــى مــشروعیة ال ــة الدالــة عل تظــافرت األدلــة علــى : ًاألدل

  . واإلجماع، والمعقول،واألثرمن الكتاب والسنة الصلح مشروعیة 

  
                                                 

  . )١٧٨(من اآلیة  :البقرةسورة ) ١(



      
 

 ١٦٨٠

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

  :كتاب من ال-أ

ًوال جتعلوا اهللاََّ عرضة  : اهللا تعالىقال - َ ُْ ُ ََ َْ َ أليامنكم أن تربوا وتتقوا وتصلحوا بني َ ْ ُّ َ ْ ََ ُ ْ َ َ ْ
ِ ُ َّ َ َُ َ ُ ِ َ ِّ

ِالناس ٌواهللاَُّ سميع عليم َّ َ
ِ َ ٌ َ

ِ
 

)١(
. 

 بــاهللا تعــالى مانعــة لكــم مــن البــر وصــلة أیمــانكمال تجعلــوا أي  :وجــه الداللــة

ُ علــى الیمــین آثــم لــصاحبها مــن فاالســتمرارالــرحم والــصلح إذا حلفــتم علــى تركهــا،  َ

  .)٢( بالتكفیرها الخروج من

ْ خري يف كثري من نجواهم إال من أمر بـصدقة أو معـروف أو َّ ال :تعـالىقوله  و- ْ ْ َ ْ َ َْ َ ٍَ ٍ ِ
ُ َ َ َ َ ْ ِّ َْ َ َِّ َّ ِ ٍُ َ ِ

َ َ

ِإصالح بني الناس َّ َ ْ َ ٍْ َ ِ )٣(
. 

یظهــر ذلــك واآلیــة علــى خیریــة اإلصــالح بــین النــاس،  تَّنــص :وجــه الداللــة

 .صلحفي نفي الخیر عن النجوى واستثناء ال

ض، وفـي كـل راوهذا عام في الدماء واألمـوال واألعـ:  رحمه اهللارشدقال ابن 

المسلمینشيء یقع التداعي واالختالف فیه بین 
 )٤(

. 

ٌوالصلح خري: تعالىقوله و - ْ َ ُ ُّْ )٥( 

  

 یقتـضي أن الـصلح الحقیقـي الـذي ،عام مطلـقلفظ الصلح   أن:وجه الداللة

ف خیـــر علـــى اإلطـــالق، ویـــدخل فـــي هـــذا  ویـــزول بـــه الخـــال،ه النفـــوسیـــتـــسكن إل

 ، أوبالمـال ضـيِّرالو القـصاص تركعلى سواء  المعنى جمیع ما یقع علیه الصلح

   )٦( .في مال أو وطء أو غیر ذلكبین الزوجین الصلح 

  
                                                 

  ).٢٢٤(اآلیة : سورة البقرة) ١(

تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشـي البـصري ثـم الدمـشقي ) ٢(

: دار طیبة للنشر والتوزیـع، الطبعـة: سامي بن محمد السالمة، الناشر: ، المحقق)١/٦٠٠(

  .م١٩٩٩هـ ١٤٢٠الثانیة 

  ).١١٤(من اآلیة : سورة النساء) ٣(

:  تحقیــق،)٢/٥١٥(المقــدمات الممهــدات، أبــو الولیــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي،  )٤(

األولــى، :  لبنــان، الطبعــة–دار الغــرب اإلســالمي، بیــروت : الــدكتور محمــد حجــي، الناشــر

  .م١٩٨٨ هـ ١٤٠٨

 . )١٢٨( من اآلیة: سورة النساء) ٥(

 ). ٤٢٦/ ٢(ر ابن كثیر تفسی )٦(



      
 

 ١٦٨١

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

  :من السنة: ب

ُالـصلح   : " قـالأن رسـول اهللا : عن عمرو بـن عـوف المزنـي - ْ ٌِجـائز  ُّ َبـین  َ ْ َ
َالمسلمین، 

ِ ِ
ْ َّ إال صلحا حرم حـالال، َأو َأحـل حرامـا، والمـسلمون علـى شـروطهم، إال ُ َِّ ِ ِ

ْ ُ َ
ِ ُِ َ َ َ َ َ َ ًَ ُ ُ ً ْْ َ

َّ ً َ َ َّ ْ ُ
ًشرطا حرم حالال، َأو َأحل حراما َْ َ َ َ ََّ ً َ َ َّ ً ْ َ." )١( 

مشروعیة الصلح، إال ما أحل الحرام أو حرم على الحدیث ّدل  :وجه الداللة

 )٢( . على عوض في الجنایاتصلحالالحالل، ك

ْ وان امـرَأة خافـت :  قالت في قوله تعـالى-عنهاهللا رضي  -عن عائشة  - ََ ٌ َ ْ ِ َِٕ
ًمــن بعلهــا نــشوزا َأو إعراضــا ََ َْ ُِ

ْ ً ُ ِ ِ
ْ)ْقالــت ، )٣ َ َهــو  َ ُالرجــل  ُ ُ َیــرى  َّ ِمــن  َ ُامرَأتــه مــا ال یعجبــه،  ِ ُ ُِ ْ َ َ

ِ ِ
َ ْ

ُكبرا َأو غیره، فیریـد فراقهـا، فتقـول َُ َ َ ََ َ َ ً
ِ ُِ َِ ُ َُ ْ َْأمـسك: ْ ِ ْني واقـسم لـي مـا شـئت، قالـتْ َ َ َ ْ ِ ِ ِ ِ

َ ْ ْ َفـال بـأس : َ ْ َ َ َ
َإذا تراضیا َ ََ َ ِ." )٤(  

ُّكل   :"  رسول اهللاقال: قال وعن أبي هریرة  - ِسالمى من الناس علیـه  ُ َِْ َ ِ َّ َ َ َ ُ
ٌصدقة، كل یوم تطلع فیه الشمس، یعدل بین الناس صدقة ٌَ ََ ََ ُ َِ َّ َ َْ َ َُ ِ ِ ِ

ْ ْ
َّ

ُ ُْْ َ ٍ َّ ُ." )٥(  

ٍكلثـــوم َُّأمعـــن و - ْ َ بنـــت ُ َعقبـــةْ َ ِ أنهـــا ســـمعت رســـول اللـــه :ُْ َِّ َ َ َْ َ َ َّ َلـــیس  " :ُیقـــول ْ َ

ًالكذاب الذي یصلح بین الناس، فینمي خیرا َأو یقول خیرا  ًْ ْ َْ َ ُْ ُ َ َ َ ُ ُ ُْ
ِ ِ َِ ِ َّ َ ْ

َّ َّ َ ْ ." )٦(  

  

 إذا  إن فــــي إباحــــة الكــــذب مــــن أجــــل اإلصــــالح بــــین النــــاس:وجــــه الداللــــة

  . الصلح وأهمیته ومكانتهمشروعیةلى ًانعدمت السبل ـ دلیال ع

  
                                                 

دیث رقـم، حـ، كتـاب األحكـام، بـاب مـا ذكـر فـي الـصلح ٣/٦٣٤أخرجه الترمذي فـي سـننه ) ١(

ٌ هذا حدیث حسن صحیح :"قال الترمذي، و)١٣٥٢( ِ ِ
َ ٌَ ََ ٌَ َ."  

) ٤/٤٨٧(تحفـــة األحـــوذي، أبـــو العـــال محمـــد عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد الـــرحیم المبـــاركفورى،  )٢(

  . بیروت–یة دار الكتب العلم: الناشر

 ). ١٢٨(من اآلیة : سورة النساء) ٣(

إن } ١٢٨ اآلیــةالنــساء {تعــالى هللا بــاب قــول ، كتــاب الــصلح ٢/٢٦٦صــحیح البخــاري،  )٤(

 . )(٢٦٩٤ما صلحا، والصلح خیر، رقم ھیصلحا بین

م، ھ بـــاب اإلصـــالح بـــین النـــاس والعـــدل بـــین، كتـــاب الـــصلح)٢/٢٧٠( صـــحیح البخـــاري، )٥(

  ).٢٧٠٧(رقم حدیث 

بــاب لــیس الكــذاب الــذي یــصلح بــین النــاس، ، كتــاب الــصلح) ٢/٢٦٦(البخــاري، صــحیح  )٦(

  ).٢٦٩٢(رقم حدیث 



      
 

 ١٦٨٢

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

  : األثر:ج

ُّردوا " :ُقال عمر  - َیصطلحوا، حتى َالخصومُ ُ فـإن فـصل القـضاء یحـدث َ ُ
ِ َ َّ

َبین القوم الضغائن َِ" )١(. 

ََأن َأكثر  - ْ َقضایاَّ ََ َ عثمان َ َ َ ْ ُ  ًكانت صلحا ْ ُ ْ َ َ
)٢(. 

ْمن  " : قالأنه   وعن أنس بن مالك  - ََأصلح  َ َ ِّاثنین َأعطاه اللـه بكـل  َن َْبی ْ ُ ِ ُ
َّ

ُ َ ْ ْ َِ ْ

ٍكلمة عتق رقبة ِ ٍ ِ
ََ َ َ ْ َ َ ." )٣(   

 تؤكد ما أكدته األحادیث من مشروعیة الصلح بـین اآلثار هذه :وجه الداللة

  . على الضغائنُیقضى  على القضاء، حتىوتقدیمه الناس، بل

 م، مـــا لـــٕواباحتــهالـــصلح  زان علــى جـــوی المـــسلم بـــینخــالف ال : اإلجمـــاع:د

ًیحل حراما أو یحرم حالال ً ُ. )٤( 

، إذ المــسلمینٌفهــو أن الــصلح رفــع لفــساد واقــع أو متوقــع بــین  : المعقــول:ه

 الفــساد، والقــضاء علــى الفــساد ســببأكثــر مــا یكــون الــصلح عنــد النــزاع، والنــزاع 

  .)٥( مشروعومسبباته مشروع، فما ساعد علیه، فهو 

                                                 

رقــم دیث  حــ،بــاب فــي الــصلح بــین الخــصوم ٧/٢١٣ أخرجــه ابــن أبــي شــیبة فــي مــصنفه) ١(

ــــرزاق فــــي مــــصنفه )٢٣٣٤٩( ــــرد القاضــــي الخــــصوم حتــــى  ٨/٣٠٣، وعبــــد ال ــــاب هــــل ی ب

  ).١٥٣٠٤( :دیث رقمح ،یصطلحوا

 الـشیخ عـادل -الشیخ علي محمد معـوض : المحقق، )٦/٨٠١(الماوردي ، رالحاوي الكبی )٢(

األولـــــى، :  لبنــــان، الطبعــــة–ت دار الكتـــــب العلمیــــة، بیــــرو: أحمــــد عبــــد الموجــــود، الناشــــر

  .م١٩٩٩هـ ١٤١٩

ذكر هذه األخبار أبو مطیـع مكحـول  :"، وقال)١٢٩/ ٧( القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، )٣(

المفضل النسفي في كتاب اللؤلئیات له، وجدته بخط المـصنف فـي وریقـة ولـم ینبـه علـى بن 

  ".موضعها رضي اهللا عنه

بـدون طبعـة، :  بیـروت، الطبعـة–دار المعرفـة :  الناشـر،)٢٠/١٣٤ (، السرخـسيالمبسوط) ٤(

جـواز  واألصـل فـي  : " وقـال،)٦/٣٦٦( الحـاوي الكبیـر م،١٩٩٣ -هـ ١٤١٤: تاریخ النشر

 جــواز علــى وامــا االتفــاق فهــو اجمــاع المــسلمین ...لح الكتــاب والــسنة واألثــر واالتفــاقالــص 

 الموسـوعة ،"الـصلح جـواز  علـى  وأجمعـت األمـة :" وقال،)٤/٣٥٧( المغني ،"الصلح

، الطبعـة الثانیـة، )٢٧/٣٢٥ ( الكویـت– وزارة األوقاف والـشئون اإلسـالمیة ،الفقهیة الكویتیة

  .طبع الوزارة
  ).٢٧/٣٢٥(وعة الفقهیة الكویتیة الموس )٥(



      
 

 ١٦٨٣

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

  :  في الجنایات خاصةاألدلة الدالة على مشروعیة الصلح: ًثانیا

وتـدل علـى مـشروعیته جملـة ،  أمر مشروععلى عوض في الجنایاتالصلح 

 ولكــن نــورد فیمــا ،- وقــد ســبق ذكرهــا- عامــة األدلــة الــواردة فــي مــشروعیة الــصلح

، وقـد فـي الجنایـات علـى عـوض الـصلح  مـشروعیةيیلي بعض األدلة الخاصـة فـ

  :جماع والمعقول، ومنهان الكتاب والسنة واإلذلك مافرت األدلة على ضت

  : من الكتاب-أ

ْفمن   : تعالىقوله - َ َعفيَ
ِ ٍ له من أخيه يشء فاتباع باملعروف وأداء إليه بإحسان ُ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ٌ ُ ٌْ ْ َ َ ْ ٌ َ ْ ُِ ِِ َِ َْ ََ َِّ َ ْ َ

َذلك ۗ◌ ِ ٌختفيف َٰ ِ ْ ْربكم ِّمن َ َُّ ٌورمحة ِّ َ ْ َ ِفمن َ َ ٰاعتدى َ َ َ َبعد ْ ْ َذلك َ ِ ُفله َٰ َ ٌعذاب َ َ ٌليمَأ َ
ِ. )١(  

وعلـى الطالـب اتبـاع .  فالعفو في اآلیة أن یقبل الدیة في العمـد:وجه الداللة

 أي مـن القاتـل مــن وأداء إلیــه بإحـسان :بـالمعروف إذا قبـل الدیـة وقولـه تعــالى

 )٢(. غیر ضرر

 فمـــن: اومعناهـــ القـــصاص، ذكـــر عقـــب نزلـــت اآلیـــة هـــذه  أنبالـــذكرالجـــدیر 

 قولـه علیـه یـدل بالمـال، ورضـي القـصاص تـرك: أي شـيء، أخیـه دم مـن له عفي

ٍفاتباع باملعروف وأداء إليه بإحسان  تعـالى ِ ِ
َ ٌ ُْ ْ َ َ ْ ٌ َِ ِِ َِ ََْ ِّ َ )بمـا المطلـوب الطالـب یتبـع: أي، )٣ 

 الطالـب إلـى المطلـوب ویـؤدي حقـه مـن أكثـر یطلـب وال بالدیـة، أو علیـه، صالحه

 یــره،وغ عبــاس ابــن عــن ذلــك مماطلــة، مــروي غیــر مــن المــال مــن علیــه وجــب مــا

  )٤ (.العمد في وهذا

  :من السنة: ب

َِأن رسول اللـه  - رضي اهللا عنها-ما جاء في حدیث عائشة - َّ َ ُ َ َّ- - بعـث َ َ َ
ًَأبا جهم بن حذیفة مصدقا ِّ َِ ُ َ ََ ْ ُْ َ َ

ِ
ْ

ُ فالجه )٥( َّ َ َ
َّرجل في صـدقته فـضربه َأبـو جهـم فـشجه، ) ٦( َ َ َ ٍَ

ْ َ ُ ُ َ َ َُ َ
ِ ِ َِ َ ٌ

                                                 

  ). ١٧٨(اآلیة : سورة البقرة) ١(

) ٢٤٤/ ٢( الجـامع ألحكـام القـرآن، القرطبـي ،)٤٩٠/ ١(كثیـر بن اتفسیر القرآن العظیم،  )٢(

:  القــاهرة، الطبعــة،دار الكتــب المــصریة: ٕأحمــد البردونــي وابــراهیم أطفــیش، الناشــر: تحقیــق

  .م١٩٦٤ه١٣٨٤الثانیة، 

  ). ١٧٨(اآلیة : البقرةسورة ) ٣(

  ).٢٤٤/ ٢(، الجامع ألحكام القرآن، القرطبي )٤٩٠/ ١(تفسیر القرآن العظیم،  )٤(

  ).٧/١٨٦طرح التثریب (الذي یجمع الزكاة : المصدق) ٥(

ُفالجــه )٦( َّ ُنازعــه وخاصــمه،: أي ،هــو بتـشدید الجــیم: ََ ُ ََ َ طــرح (المالجـة التمــادي فــي الخــصومة و َ

  ).٧/١٨٧التثریب 



      
 

 ١٦٨٤

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

َّفــَأتوا النبــي  ِ َّ َُ َ-  -ُّالقــود یــا رســول اللــه، فقــال النبــي : ُالواََ، فقــ ِ َّ َ ََ ََ ِ َّ
ُ َ َ َ َ ْ- -" : َلكــم كــذا ََ ُْ

َوكذا َ ْفلم  " َ َیرضوا، فقال ََ ََ ْ َ َلكم كذا وكذا: "َْ ََ َ َُ ْفلم  " ْ َیرضوا فقـال ََ ََ ْ َ َفلكـم كـذا وكـذا: "َْ َ ََ َ َُ ْ ُفرضـوا، " َ ََ
ُّفقــال النبــي  ِ َّ َ َ َ- -" :َإنــي خاطــب علــى النــاس، و

ِ َّ َ َ ٌ ِ َ ْمخبــرهم برضــاكمِ ْ َُ ِِ ُِ ْ ُ، قــالوا"ُ ْنعــم، : َ َ َ
ُّفخطـــب النبــــي  َِّ َ َ َ َ- -فقــــال َ ُإن هــــؤالء اللیثیـــین َأتــــوني یریــــدون القــــود فعرضــــت : "َ ْ َْ َ َُ َ َُ َ ْ َ َِ ُ ِ

ْ َ ِِّ َِّ َ َ َّ ِ

ْعلیهم كذا وكذا فرضوا َأرضیتم؟  َ َ ُْ ِ
ُ ََ َ َ ََ ََ

ِ ُقالوا" ْ ُال، فهم المهاجرون بهم، فَأمره: َ َ ْ ُ َ ََ َُ َِ ِ َ ِ ْ َّ ُّم النبي َ َِّ ُ - 

-أن یكفوا فكفوا، ثم دعاهم فزادهم، وقال َ َ َ ََ ْ ُْ ُ َْ َ ََ ََُّ ُّ َُّ َْأرضیتم؟ : "ُ َُ ُقالوا" ِ ْنعم: َ َ َ." )١(  

  

ًمن قتل مؤمنا  " قال  بينده أن الجمرو بن شعیب عن أبیه عن ععن  - ِ ْ ُ ََ ََ ْ
ًمتعمــدا  ِّ َ َ َدفــع  ُ

ِ َِأولیــاء  َِإلــى  ُ
َِ ْالمقتــول، فــإن ْ ِ َ ِْ ُ َ شــاءوا قتلــوا، وان شــاءوا َأخــذوا الدیــة، وهــي َ

ِ
َ ََ ُ َُ ِّ َ ُ َُ َْ ِٕ ََ

َثالثون حقة، وثالثون جذعـة، وَأربعـون خلفـة، ومـا صـالحوا علیـه فهـو لهـم، وذلـك  ِ ِ ِ َِ َ َ َ ً ً َ ًَ َ َ َ َْ ُ ُ َ ْ َ ُ َ َ ََ َُ َ َ َ َ َْ ُ َ ُ ََ ََّ

ِلتشدید العقل ْ َ
ِ ِ ِْ َ". )٣()٢(  

حیــث لمــا كــان " ومــا صــالحوا علیــه فهــو لهــم "فــي قولــه  :ســتداللوجــه اال

 ألنــه ؛القــصاص لــیس بمــال جــاز الــصلح عنــه بمــا یمكــن أن یتفــق علیــه الفریقــان

 مـــن ً أو كثیــراًصــلح عمـــا ال یجــري فیـــه الربــا فیـــصح أن یكــون بـــدل الــصلح قلـــیال

  . جنس الدیة أو من خالف جنسها

                                                 

 سننه أبو داود في، و)١٨٠٣٢: (، برقم٤٦٣-٩/٤٦٢ أخرجه عبد الرزاق في المصنف، )١(

 والنسائي ،)٤٥٣٤: (، باب العامل یصاب على یدیه خطأ، برقم كتاب الدیات)٤/١٨٠(

 هسنن، وابن ماجه في ، باب السلطان یصاب على یده القسامةكتاب) ٨/٣٥( سننه في

ِباب الجاركتاب الدیات، ، )٨٨١/ ٢( َ ُ ِح یفتدى بالقودَْ ِ
ََ ْ َ َ ْ ُ َقال ابن ماجة، و)٢٦٣٨(، برقم ِ َ َ ُ ْ َ َ :

ُسمعت  " ْ
ِ
َمحمد  َ َّ َ َبن  ُ َیحیى  ْ ُیقول َْ ُ َتفرد  «: َ َبهذا  َََّ َ ٌمعمر  ِ َ ََُأعلم  َال  َْ ُرواه  ْ َ ُغیره َ ُ ْ َ«."  

  ." حدیث حسن:" وقال،باب الدیةأبواب الدیات،  )٤/٦(ه سنن في الترمذيأخرجه ) ٢(

مـا جــاء فـي الدیـة كـم : الدیــات، بـاب:  واللفــظ لـه، كتـاب)٤/٦(أخرجـه الترمـذي في ســننه،) ٣(

، واإلمـــام أحمـــد فـــي المـــسـند " حـــدیث حـــسـن غریـــب ":، وقـــال)١٣٨٧(هـــي مـــن اإلبـــل بـــرقم 

مــن قتــل عمـــدا فرضــي : أبـــواب الــدیات، بــاب) ٢/١٠(، وابـــن ماجــة فــي ســـننه )١١/٣٢٦(

ولــي العمــد : الدیـــات، بــاب:  كتــاب)٤/٦٤٦(بــو داود فــي ســـننه،، وأ)٢٦٥٧(بالدیــة، برقـــم 

ـــدار قطنــي فــي ســـننه فــي كتــاب الحـــدود والــدیات وغـــیره )٤٥٠٦(یرضــى بالدیـــة، برقـــم  ، وال

كتــاب الــدیات، وهــذا الحــدیث إســـناده حــسن كمــا ) ٨/٧٠(، والبیهقــي فــي ســـننه، )٣/١٧٧(

ه الحافــــظ ابـــن حجـــر فـــي التلخـــیص ، والحدیــــث أورد)١١/٣٢٧(ذكـــر ذلـــك محققـــو المـــسند 

  ).٤/٢٢(الحبیر وسـكت عنـه 



      
 

 ١٦٨٥

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

َهدبة   ما روى أن -  َ ْ ٍَخشرم بن  ُ ْ َ
ً قتل قتیال)١(  َِ ََ َفبذل یة و عهد معاَ َ ُ سعید بـن ََ

ـــن المقتـــول ســـبع َالعـــاص والحـــسن والحـــسین الب َْ َ
ِ ُ ْ ِ ُ ُ ـــك،  ِ ـــأبى ذل ـــو عنـــه، ف ـــات، لیعف َدی ََ ُ ْ

ِ ٍ ِ

  )٢( ."َََوقتله

  .هذا یدل على مشروعیة مبادلة المال في الصلح :وجه االستدالل

استدل جمهور العلمـاء علـى مـشروعیة الـصلح ألنـه یزیـل  :من اإلجماع -ج

  )٣( .في الجنایاتالصلح مجاالت، بما فیها الخصام بین الناس في كل ال

 الخـصوم رد"  :-عنهمـاهللا رضـي ا -وكتب عمر إلى أبـي موسـى األشـعري 

  أمــر فــي ذلــك إال )٤( ".حتـى یــصطلحوا، فــإن فــصل القــضاء یولــد بیــنهم الــضغائن

عـنهم، ویكــون هللا  وكــان ذلـك فـي إجمـاع الــصحابة رضـي ا،ًمنـع الخـصومة مطلقـا

 مـــــن أجـــــل فـــــض النـــــزاع َعِرُ ألن الـــــصلح شـــــ؛ةإجمـــــاع الـــــصحابة فـــــي ذلـــــك حجـــــ

 .  والخصومة

 : دل العقل على مشروعیة الصلح في الجنایات من وجهین:من العقل -د

 حق ثابـت فـي المحـل فـي حـق الفعـل فجـاز أخـذ القصاصأن : األولالوجه 

  )٥( .العوض عنه كملك النكاح

عـذر االسـتیفاء  القود قد یؤول إلى المال عند تاستیفاء أن حق :الوجه الثاني

وهـذا بخـالف حـد القـذف . فیصح إسقاطه بمـال بطریـق الـصلح كحـق الـرد بالعیـب

  )٦( .بحالفإنه ال یؤول إلى المال 

                                                 

خشرم بن كرز، من بادیة الحجاز، شاعر فـصیح مرتجـل، وكـان راویـة الحطیئـة،  بن  هدبة  ) ١(

انظـر األعـالم، . قتل رجال من بنـى رقـاش، فـى خبـر طویـل، قتـل نحـو سـنة خمـسین للهجـرة

  ).٧٠، ٦٩/ ٩(للزركلي 

 ذكــره المبــرد فــي كتابــه :"، وقــال محققـــا المغنــي)١١/٥٥٧٨( المغنــي ذكـــره ابـــن قدامــة فــي) ٢(

  ." في كتب اآلثار التي اطلعت علیهاً، ولم أقف علیه مخرجا)٣/١٤٥٢(الكامل 

  .)٦/٩٨(تبیین الحقائق ) ٣(

 . )٧/١٢٨(القرطبي،  تفسیر) ٤(

  .)٥/٣٥(تبیین الحقائق  )٥(

، بحــث ٤مــد بــن ســلیمان العرینــي، ص أح.  الــصلح فــي الجنایــات، د؛)٢١/٩(المبــسوط  )٦(

أعــده للمــشاركة فــي النــدوة العلمیــة الثانیــة التــي أقامتهــا رئاســة محــاكم الطــائف تحــت عنــوان 

وهــو مختـــصر لبحــث تكمیلــي أعــده لنیـــل درجــة الماجــستیر مــن المعهـــد ) الــصلح والتحكــیم(

  ).الصلح في الجنایات(العالي للقضاء بعنوان 



      
 

 ١٦٨٦

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

 :الصلح بین الناس على أنواع: أنواع الصلح في الجنایات : الثالثفرعال

 :قــال اهللا تعــالى: )١( اِ، إذا خیــف الــشقاق بینهمــالــزوجینالــصلح بــین : ًأوال

ْوإن  ِ ِ خفتم شقاق بينهام فابعثوا حكام من أهله وحكام من أهلها إن يريدا إصالحا يوفق اهللاَُّ َ ِّ َ ُ َ َ َ َْ ُ ً ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َِ َِ ُِ ِ ِْ َْ َِّ ً ِّ ً َ َْ َِ ِ ِ ِِ

َبينهام ُ ْ ِوإن امـرأة خافـت مـن   :، یقول اهللا تعـالىعنهاأو خافت هي إعراضه ، )٢( ََ ِْ َ َ ٌ َ َ ْ ِ َ

ًبعلها نشوزا أو إعراض ْ ًَ ِ ْ َ ْ ََ ُ ُ ٌا فال جناح عليهام أن يصلحا بينهام صلحا والصلح خريِ ْ َ ََ ُ ُّ َ ً ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُْ ْ ََ َِ َ ِ َ َ َ)٣(.  

ِوإن   : تعـــالىیقـــول: )٤( المـــؤمنینالـــصلح بـــین المتخاصـــمین مـــن : ًثانیـــا َ

َطائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهام  فإن بغت إحدامها عىل  َ ْ َ َْ َُ َ َ َ َْ َ ُ ْ َ ُ ْ َِ َِ َ َ ْ َ ََ ِ َ ُ ُِْ ِ ِ ِ ِاألخرى فقاتلوا التي ِ َِّ ُ َْ َ ٰ َ ْ ُ

ُّتبغي حتى تفيء إىل أمر اهللاَِّ  فإن فاءت فأصلحوا بينهام بالعـدل وأقـسطوا  إن اهللاََّ حيـب  َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ
ِ ِ ِ ُِ َّْ ُ ْ َ َ َِ ِ َِ َِ ْ َ َّ َْ ِ َ َ ْ ٰ َ َٰ ِ َ ِ َ

َاملقسطني ِ ِ ْ ُْ   )٥(. 

 :قــال تعــالى: )٦( المحــاربین المــسلمین وغیــر المــسلمینالــصلح بــین : ًثالثــا

ُوإن جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوكل عىل اهللاَِّ  إنه هو السميع العليم  َّ َّ
ِ

َ ُ َ ُ َ َ ْ ْ ُ َ َْ ْ ِْ ِ
ُ َّ َِ َِ َ َّ َ َ َ ََ ِ 

)٧(
. 

                                                 

ــــ  ــــاب، المی ــــق )١/٢١٥(الحنفــــي داني اللبــــاب فــــي شــــرح الكت ــــه، وفــــصله، وضــــبطه، وعل ، حقق

، تبیـین  لبنـان–المكتبـة العلمیـة، بیـروت : محمـد محیـي الـدین عبـد الحمیـد، الناشـر: حواشیه

عبــد : ، المحقــق)١/٢٣٦(ّالــشافعي اللبــاب فــي الفقــه الــشافعي، الــضبي ، )٥/٢٩(الحقــائق 

نـــــة المنـــــورة، المملكـــــة العربیـــــة ، المدیالبخـــــاريدار : الكـــــریم بـــــن صـــــنیتان العمـــــري، الناشـــــر

، )٢/١٣٥(، شــرح مختــصر الخرقــي )٥/٣( المغنــي هـــ،١٤١٦األولــى، : الــسعودیة، الطبعــة

ـــه، ّوهبـــة بـــن مـــصطفى الزحیلـــي، الناشـــر. د، )١٧١- ٦/١٧٠(الفقـــه اإلســـالمي وأدلت
ِ ْ َ َُّ ْ دار : َ

  ).٢٧/٣٢٦(الموسوعة الفقهیة الكویتیة  ، دمشق–َّ سوریة -الفكر 

  ).٣٥(من اآلیة : نساءسورة ال) ٢(

  ).١٢٨(من اآلیة : سورة النساء) ٣(

 –مكتبــــة ومطبعــــة محمــــد علــــي صــــبح : ، الناشــــر)١/١٧٥(بدایـــة المبتــــدي، المرغینــــاني،  )٤(

 حققهــــا وخــــرج ،)١/١٣٦ ( األســــیوطي،، جــــواهر العقــــود)٥/٢٩(، تبیــــین الحقــــائق القــــاهرة

 لبنـان، –الكتـب العلمیـة، بیـروت دار : مسعد عبد الحمید محمد السعدني، الناشـر: أحادیثها

  .)٥/٣(المغني م، ١٩٩٦ هـ ١٤١٧األولى، : الطبعة

  ).١٠-٩(اآلیتان : سورة الحجرات) ٥(

، )١/١٣٦( ، جـواهر العقـود)١/٢٣٦(، اللبـاب فـي الفقـه الـشافعي )٥/٢٩(تبیـین الحقـائق  )٦(

  ).٢٧/٣٢٦(، الموسوعة الفقهیة الكویتیة )٢/١٣٥(شرح مختصر الخرقي 

  ).٦١(اآلیة : سورة األنفال) ٧(



      
 

 ١٦٨٧

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

مـــن مـــصالحته لقـــریش فیمـــا یعـــرف بـــصلح   علیـــه فعـــل النبـــي َّومـــا دل

َالحدیبیـــــة، عـــــن البـــــراء بـــــن عـــــازب رضـــــي اهللا عنهمـــــا قـــــال ُُ َْ َ َ َ َ َ ََ
ِ ِ ْ ِ ْ ُّصـــــالح النبـــــي "  :ْ َ َ َ 

ِالمشركین یوم الحدیبیة ِ
َ ُ َِ ْ َ َ َ ِ ْ ُ" )١(.  

َالــصلح بــین المتخاصــمین فــي المــال: ًرابعــا َ
الــصلح  : وهــو علــى قــسمین:)٢( 

 .الصلح في اإلنكار، وفي اإلقرار

َّ وهـو أن یــدعي شـخص علـى آخــر بعـین لـه عنــده أو :الـصلح مــع اإلقـرار. أ

َّبدین في ذمته، فیقر المدعى علیـه، ثـم یـصالح المـدعي عـن ُّ ٍّ دعـواه بمـال حـال أو َ

 :وهو على نوعین، مؤجل

 آلخـر َّیقـر رشـیدِّعلـى جـنس الحـق المقـر بـه، كـأن  وهو صلح :صلح اإلبراء

َّیسقط عنه المقر له بعـض العـین أو الـدین، ویأخـذ البـاقي، فهـو م بدین أو عین، ث َّ ُ
 الحــق صــاحب وهــذا جــائز بــشرط أن یكــون. َّإبــراء عــن بعــض الــدین بلفــظ الــصلح

  .ًصح تبرعه، وأال یكون مشروطا في اإلقرارممن ی

 

ِّیـصالح عـن الحـق المقـر بـه بغیـر جنـسه، كمـا  وهو أن :صلح المعاوضة .١

فهـذا ، َلو اعترف له بدین أو عین، ثم تصالحا على أخذ العـوض مـن غیـر جنـسه

 .ٕحكمه حكم البیع، وان وقع على منفعة، فحكمه حكم اإلجارة

عي شخص على آخـر بعـین لـه عنـده أو َّ وهو أن ید:الصلح مع اإلنكار. ب

َّبـــدین فـــي ذمتـــه، فینكـــر المـــدعى  ، أو یـــسكت وهـــو یجهـــل المـــدعى بـــه، ثـــم علیـــهَ

، الحالـةیصالح المدعي عن دعواه بمـال حـال أو مؤجـل؛ فیـصح الـصلح فـي هـذه 

ًإذا كان المنكر معتقـدا بطـالن الـدعوى، فیـدفع المـال؛ دفعـا للخـصومة عـن نفـسه،  ً ِ

ًوافتـــداء لیمینـــه،  ً یعتقـــد صـــحة الـــدعوى، فیأخـــذ المـــال عوضـــا عـــن حقـــه َّوالمـــدعيً

 .الثابت

                                                 

ـــصلح مـــع المـــشركین، )٣/١٨٥(أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه ) ١( ـــاب ال ـــصلح، ب ـــاب ال ، كت

  ).(٢٧٠٠حدیث رقم 

، المغنــــي )١/١٣٦(، جــــواهر العقــــود )٥/٢٩(، تبیــــین الحقــــائق )١/١٧٥(بدایــــة المبتــــدي ) ٢(

، )١٧١-٦/١٧٠(، الفقـــــه اإلســــــالمي وأدلتــــــه )٢/١٣٥(، شـــــرح مختــــــصر الخرقــــــي )٥/٣(

  ).٢٧/٣٢٦(الموسوعة الفقهیة الكویتیة 
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 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

ــى ال: ًخامــسا ــین المتخاصــمین عل ــصلح ب ــاتال إمــا أن الجنایــات و: )١( جنای

 الـصلح، أو تعـازیر، فـإن غلـب فیـهًقـصاصا فیـرد  ًتكون حدودا فال صلح فیها، أو

صلح فیــه الــ ٕاهللا منــع الــصلح فــي حــدوده، وان غلــب فیــه حــق العبــد جــاز فیهــا حــق

الجــرح مــن شــأنه أن یثیــر ضــغائن  واالعتــداء علــى اإلنــسان بالقتــل، أو القطــع، أو

علیــه وعــشیرته علــى الــسعي إلــى االقتــصاص، بــل قــد  ، ویحفــز المعتــدىالنفــوس

ًواثباتــا  لثــائرة الــنفس،ًءٕ للغلیــل وارضــاًءمقــداره الــشرعي، إشــفا یتجــاوز  للمقــدرة علــى ٕ

  )٢ (. لمعاني البغضاء والشحناءوتعمیق الغلبة واالنتصار، وفي التجاوز ظلم

 هو الواجب ألن الخطأ؛ جنایة في یجوز العمد جنایة في الصلح یجوز وكما

 جاز؛ الدیة من أكثر على العمد في صالح لو أنه إال الدیون، سائر فأشبه المال،

 ال الدیـة مـن أكثر على صالح لو الخطأ وفي بمال، ولیس القصاص الواجب ألن

أن یتفـق ولـي : ُّبالصلـح فـي القتـل العمـد المـراد فالزیادة المال، لواجبا ألن یجوز؛

  )٣ (.دفع لولي الدمُی المقتول مع القاتل أو غیره على إسقاط القصاص مقابل بدل

                                                 

، شــرح مختــصر )١/٢٣٦(اللبــاب فــي الفقــه الــشافعي  ،)١/٢١٥(اللبـاب فــي شــرح الكتــاب ) ١(

  .)٢/١٣٥(الخرقي 

الــصلح فــي القــضاء اإلســالمي لحــل المنازعــات المدنیــة والجنائیــة دراســة فقهیــة، إســماعیل ) ٢(

  .٦٧كاظم العیساوي، ص 

حـسین بـن عبـد اهللا العبیـدي، مجلـة الجمعیـة الفقهیـة . لعمـد أو الخطـأ، دالصلح في القتل ا) ٣(

  م، ص ٢٠١٢هـ١٤٣٣ رمضان -جماد اآلخرة ) ١٣(السعودیة، ع 
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  األول بحثامل
  أحكام الصلح على عوض يف اجلنايات 

  : وفیه أربعة مطالب

ما يصلح أن يكون عوضـا يف الـصلح يف  :األول طلبامل
ً

اجلنايـات ونوعـه 

  .ومقداره

 وهــوًمــا یــصلح أن یكــون عوضــا فــي الــصلح فــي الجنایــات، : الفــرع األول

وهـو بــدل الــصلح الـذي یأخــذه المـدعي مــن المــدعى علیـه مقابــل مــا ، َالمـصالح بــه

وهــذا البــدل لـــه شــروط وضــوابط، وهنــاك شــروط عامــة ال بــد أن ادعــاه مــن الحــق، 

 :و الخطأ وهيتتوفر في بدل الصلح سواء في العمد أ

ًأن یكون ماال متقوما  -١ م هو كل ما صار في حیـازة و والمال المتقًشرعا،ً

 كالـــدور والـــسیارات واالختیـــاربـــه شـــرعا فـــي حالـــة الـــسعة  اإلنـــسان وجـــاز االنتفـــاع

فلـو صـالح عـن الحـق الـذي ادعـاه علـى خمـر  )١( .قود والثیاب والكتب ونحوهانوال

  .ًشرعاح الصلح؛ ألن هذه األشیاء لیست بمال ًلهو مثال، لم یص أو خنزیر أو آلة

ویـصح الـصلح عـن كـل مـا یجـوز أخـذ العـوض عنـه سـواء " : قال ابن قدامة

  )٢( ".كان مما یجوز بیعه أو ال یجوز، فیصح عن دم العمد

  :ناًشترط العتبار الشـئ مـاال شرطوی

ّملكـه  إمكـان الحیـازة ـ عنـد الحنفیـة ـ فـإن مـا یمكـن حیازتـه وت:الـشرط األول 

ـــه  ـــإحرازه ال یعتبـــر مـــاال، وان انتفـــع ب ـــه فمـــا ال یمكـــن حیازتـــه ب ٕیعتبـــر مـــاال، وعلی ً ً

.ًماال منها فتكون ءشيكضوء القمر والهواء المطلق، فإن أمكن حیازة 
 )٣(  

ً إمكـــــان االنتفـــــاع بـــــه انتفاعـــــا مـــــشروعا فـــــي حالـــــة الـــــسعة :الـــــشرط الثـــــاني ً

ه؛ لقلتــه كحبـة القمــح، أو لــذهاب واالختیـار، فــإذا كــان الـشئ غیــر قابــل لالنتفـاع بــ

ِمنفعتــه كطعــام لحقــه الفــساد فــال یعتبــر مــاال، وان أمكــن حیازتــه أو حیــز بالفعــل؛  ٕ ً

                                                 

مؤسـسة الرسـالة  : الناشـر)١٨٦ص (عبد الكـریم زیـدان،. المدخل لدراسة الشریعة اإلسالمیة، د

  .م٢٠٠٢هـ١٤٢٣عشرة السادسة  : بیروت، الطبعة،للطباعة والنشر والتوزیع

  ).٧/٢٤(المغني ) ٢(

ـــــة العقـــــد)١١/٥٣(للسرخـــــسي  ،المبـــــسوط) ٣( مرســـــى، محمـــــد یوســـــف .  د/ ، األمـــــوال ونظری

  . م١٩٥٢، طبعة دار الكتاب العربي، الطبعة األولى سنة )١٦٢ص(
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ًألن الحیازة ال تكفي، بل البد معها من إمكان االنتفاع به انتفاعا مـشروعا عـادة ـ  ً ّ
  )١(. أي ـ في حالة السعة واالختیار

ِأن یكون مملوكا للمصالح، -٢ ن أنه ال یملكه ّعلى شيء ثم تبی فلو صالح ً

  .لم یصح الصلح

فـإذا صـالح أحـد علــى أن یـدفع لـه مــال ثـم اسـتحق مـن یــد المـدعي لـم یــصح 

فـــإذا تبـــین أن " :ينـــولـــذا قـــال صـــاحب المغ؛ مملوكـــا للمـــصالح الـــصلح ألنـــه لـــیس

الـصلح  ا فرجـع فیمـا كـان لـه بخـالفد كـان البیـع فاسـً أو حراًاقض كان مستحوالع

ًنه لیس ببیع وانما یأخذ عوضاعن القصاص فإ    )٢( ". إسقاط القصاصٕ

ذ حكـم البیـع إال خ تبین لنا أن الصلح یأنيومن هذا المقال من صاحب المغ

فإنــه لــیس ببیــع وهــذا األمــر أیــضا مفهــوم مــن عبــارات ســائر  إذا تعلــق بالقــصاص

ستطیع القـــول بـــأن هـــذا الـــشرط ال  نـــیجعلنـــا هم ممـــابالفقهـــاء علـــى اخـــتالف مـــذاه

  )٣( . فیهخالف

ً علمـا نافیـا للجهالـة الفاحـشةلـدیهماًأن یكون معلومـا  -٣ ، ویتحقـق العلـم ً

وال یصح الصلح ، بمعرفة جنسه ونوعه ووصفه سواء من طریق الرؤیة أو اإلشارة

 جهالتـهكمـا أن ) ٤( بمنزلة جهالة الثمن في البیـع ة البدل ألن جهال؛بشيء مجهول

  .تاج إلى التسلیم والقبضهذا فیما یح) ٥( تفضي إلى المنازعة

لى المنازعة والتـشاجر وهـو فیمـا ال إؤدي تال أما الجهالة غیر الفاحشة التي 

  )٦(. هذا هو رأي الحنفیة. یحتاج إلى القبض والتسلیم فال تضر جهالته

                                                 

"/ المـدخل إلـى نظریـة االلتـزام العامـة فـى الفقـه اإلسـالمي" الفقه اإلسالمي فـى ثوبـه الجدیـد) ١(

  .م١٩٤٦هـ١٣٦٥، دمشق الفكر العربيطبعة دار ٣/١١٨ أحمد الزرقا، مصطفى. د

  .)٤/٥٤٥ (المغني )٢(

المغني ، )٢/١٧٢(بدایة المجتهد ، )٥/١٥٥(  الصنائعبدائع، )٢٣٦ ص(، كفایة األخیار )٣(

)٤/٥٤٥(.  

  .)٢/٣٠٨(مجمع األنهر  )٤(

وصـورتها ( القـاهرة -لبـي مطبعـة الح: الناشـر) ٣/٦(االختیار لتعلیل المختار، الموصلي، ) ٥(

  .م١٩٣٧ - هـ ١٣٥٦: ، تاریخ النشر) بیروت، وغیرها-دار الكتب العلمیة 

، العزیــــــز شــــــرح الــــــوجیز )٢/٨٧٨(، الكــــــافي، ابــــــن عبــــــد البــــــر )٦/٤٠(بــــــدائع الــــــصنائع ) ٦(

  ).٥/٣(، المغني )١٠/٢٩٤(
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ولكن اعترض على هذا الرأي بأن الجهالة في الغالب یفضي إلى الخصومة 

  .والمنازعة

لة فقد ذهبـوا إلـى أنـه ال فـرق بـین مـا یفـضي الـى التنـازع أما الشافعیة والحناب 

والـسبب فـي ذلـك عـدم تـوافر عناصـر العقـد . وبین غیره فالكل باطل غیـر صـحیح

  )١(. التي منها وجوب تسلیم المعقود علیه والجهل یمنع هذا التسلیم

  :والرأي األخیر في نظري أرجح القولین ألمرین 

دة سـد الذریعـة إذ الجهالـة قـد تـالزم الغـرر  أنـه یتماشـى مـع قاعـ:األمر األول

  .والغرر یؤدي إلى المنازعة

 أنــه عقــد معاوضــة ومــن شــروطه األساســیة أن یكــون المعقــود :األمــر الثــاني

  .علیه معلوم الوجود ومعلوم الصفة ومعلوم القدر

 ،ارةجـاإل ذ حكمخوالصلح قد یأ )٢(. أن یكون بدل الصلح مقدور التسلیم -٤

  . السلمذ حكم خوقد یأ

یكـــون   ومـــن شـــروطها األساســـیة أن،ر هـــذه العقـــود عقـــود معاوضـــاتبـــوتعت

 ، مقـــدور التـــسلیم وقـــت التعاقـــد- علیـــهً أو مثمنـــاًاثمنـــســـواء كـــان  -المعقـــود علیـــه 

مــا ال یقـدر علــى انتزاعهــا مـن الغاصــب فــال مبة وبـالعین المغــص صــالح ولـذلك لــو

  )٣ (.یصح الصلح

ـــصلح شـــوض أوالعـــو ـــدل ال ـــصلح إذ إن فـــي معظـــم قـــ عي فـــيه بـــديء ب د ال

 اخـــتالف ولــذلك نـــرى فــي كتــب الفقـــه علــى ،ضوهـــذا العقــد مــع العـــ متاألحــوال یــ

" علــى" أو" البــاء"تحتــاج إلــى حــرف تعــدي مثــل  بــه مــا یفیــد أن كلمــة الــصلحاهمذ

  )٤( .ونحوهما وذلك كله یقتضي المعاوضة

                                                 

  .)٣/٢٢٦(، األم )١/١٥٩(فتح الوهاب  ،)٣/٣٩٦(كشاف القناع  )١(

  .)٥/١٦(، شرح الخرشي )٢٣٦( األخیار ، كفایة)٢/٣٠٨(ألنهر مجمع ا )٢(

ــــصلح بالمــــال فــــي الفقــــه اإلســــالمي، ) ٣( ــــن یوســــف، رســــالة أحكــــام ال ــــن مــــودا ب ــــي ب ذو الكفل

  .)٣٠ص (م، ١٩٩٥ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة األردنیة، عمان 

/ ٥(مـد بـن قدامـة المقدسـي  عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن أح:الشرح الكبیر على متن المقنـع) ٤(

دار الكتــاب العربــي : محمــد رشــید رضــا صــاحب المنــار، تــصویر: أشــرف علــى طباعتــه) ٥

  .للنشر والتوزیع



      
 

 ١٦٩٢

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

لـوك  الذي یصح الصلح بـه هـو المـال المملعوضبغي مالحظته أن انا یموم

 ومثـال المـال ، المـال علیـهاسـم بـه وینطبـق االنتفـاعكن  یمٕال المال العام وان كان

  )١ (.االنتفاع منه  یصح الصلح علىالنهر، فال :العام

  

  نوع الصلح في الجنایات : الفرع الثاني

ومـا " :، قـال الزیلعـي)٢(ًا مهر یصح التصالح عن الدم بكل ما صح أن یكون

 أن یكــون بــدل الــصلح، وذلــك مثــل األمــوال المعلومــة، ًجــاز أن یكــون مهــرا، جــاز

َوالمنــافع المعلومــة، ومــا ال یــصلح مهــرا، ال یــصلح بــدال عــن القــ  د، مثــل الخمــر،َوً

، بكــل مــا ثبــت ...ویــصح الــصلح عــن القــصاص" :، وقــال البهــوتي)٣( "والخنزیــر

ُمهرا وهو أقل م   )٤( ".لَّوَمَتً

  

  :  على النحو التاليأجاز الفقهاء أن یكون بدل الصلح ولقد 

ًمـــن جـــنس الدیـــة أو مـــن خالفهـــا حـــاال أو مـــؤجال، معلومـــا أو مجهـــوال،  -١ ً ً َّ

جهالة متفاوتة، كوقت الحصاد ونحـو ذلـك، ویـستوي فـي نظـرهم أن یكـون المقابـل 

َُّنقودا، أو ذهبا، أو فضة، أو غیر ذلك من األشیاء التي تقوم بالمال  ً ً
)٥(.  

ًون حــالال، ویفــسد الــصلح إذا كــان البــدل یــشترط فــي بــدل الــصلح أن یكــ -٢

ًمــاال غیــر متقــوم، ویجــوز أن یكــون الــصلح مقابــل منــافع تقــوم بمــال كریــع أرض 

زراعیـــة مـــدة معلومـــة، كمـــا یجـــوز الـــصلح مقابـــل ســـكنى الـــدار لمـــدة معلومـــة ألن 

ًالمنفعة معلومة یجوز إسقاطها عوضا في الصلح عن المال 
)٦(        . 

                                                 

  .١٢أحكام الصلح بالمال في الفقه اإلسالمي، ص) ١(

  ).٣/٤٠٠ (، كشاف القناع،)٣٥/(٥تبیین الحقائق،  )٢(

  ).٣٥ /٥(تبیین الحقائق، ) ٣(

  . )٣/٤٠٠(كشاف القناع، ) ٤(

 مــذهب المــسالك إلــى؛ بلغــة الــسالك ألقــرب )٧/٢٥٠(بــدائع الــصنائع فــي ترتیــب الــشرائع،  )٥(

  الرملــي؛ نهایــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج،)٢/١٤٩(، اإلمــام مالــك علــى الــشرح الــصغیر

 شـرح منتهـى م؛١٩٨٤هـ١٤٠٤ -ط أخیرة : دار الفكر، بیروت، الطبعة:  الناشر)٧/٤٢٧(

  .)٢/١٤٧(اإلرادات، 

؛ شرح منتهى )٧/٤٢٧( نهایة المحتاج، ؛)١٢/١٤٩(السالك،  بلغة ؛)٢١/١٢( المبسوط، )٦(

  ).٢/١٤٧( اإلرادات،



      
 

 ١٦٩٣

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

ًرجـــل عمـــدا فـــصالحها مـــن الجراحـــة علـــى أن یتزوجهـــا ٕواذا قطعـــت امـــرأة یـــد 

ًفالنكــاح جــائز، واذا قــام رجــل بجــرح رجــل عمــدا  فتزوجــت أخــت الجــارح المجــروح ،ٕ

ًاح جائز أیضاك فالن،على أن مهرها الجراحة ً .)١ (   

ن بـــدل و یـــصح أن یكـــالـــذيل فـــي المـــال خیـــدممـــا ســـبق یظهـــر لـــي أن مـــا و 

  : هوالصلح

 . أو سیارةً أو داراً الصلح أرضا بدلیكوناألعیان فیصح أن  .١

)٢( عفالمنا .٢
 .یصح أن یكون سكنى الدار بدل الصلحف 

ــ .٣  ؛ق غیــر المتعلقــة بالمــال كحــق الحــضانة لــألم علــى الــصغیروالحق

الــصلح بهــا كمــا لــو صــالح أحــد امــرأة   المنفعــة فیــصح بمنزلــةألنهــا

علـى  رةجـذ المـرأة أخـوالدلیل علـى ذلـك جـواز أ، على أن ترضع ابنه

   .ة ابن الغیر كما كان عادة العرب في عهد الرسالةرضاع

أما الحقوق العامة المتعلقة بالمال كحـق شـرب مـاء النهـر فـال یـصح الـصلح  

 والــدلیل علــى ذلــك )٣( معینــین، ألفــراد مختــصة ولیــستللجمیــع   ألنهــا مملوكــة؛بهــا

َالمسلمون   "  قوله ُ ُ
ِ
ْ ٍشركاء في ثالث ْ ََِ ُ َ َ ْفي الكإل، وال: ُ َْ

َِ َ ِماء، والنار ِ َّ َ
ِ
َ ")٤(   

  

  :مقدار الصلح في الجنایات: الفرع الثالث

القدر من المال الذي یتفق علیه : هو: المقصود بمقدار الصلح في الجنایات

ًأطـــراف الـــصلح، وكـــل مـــا یـــصلح أن یكـــون صـــداقا فـــي النكـــاح یـــصلح أن یكـــون 

                                                 

  .)٢٢-٢١/ ١(المبسوط، ) ١(

  ." أو منفعةً أو عیناًوال فرق بین أن یكون المال دینا ":)٦/٤٨( الصنائع بدائع جاء في) ٢(

  .)٢٩ص (أحكام الصلح بالمال في الفقه اإلسالمي، ) ٣(

) ٣٤٧٧ (:بـاب فـي منـع المـاء، رقـم  أبـواب اإلجـارة، ) ٣/٢٧٧(سننه،  في أخرجه أبو داود) ٤(

، )١٧٤/ ٣٨( فــي المــسند  وأحمــدعــن وكیــع،) ٧/٣٠٤( وأخرجــه ابــن أبــي شــیبة واللفــظ لــه،

هو ابن یزید أبـو خالـد : ثور الشامي. إسناده صحیح:" ، وقال محققا المسند)٢٣٠٨٢ (:رقم

َّهـــو حبـــان بـــن زیـــد : ِهـــو الرحبـــي الحمـــصي، وأبـــو خـــداش:  بـــن عثمـــانالحمـــصي، وحریـــز ِ

ْالشرعبي َّ."  



      
 

 ١٦٩٤

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

ٕعوضا عن القصاص؛ ألنه مال یستحق عوضا عما لیس بمال، واذا تعذ ً ر الوفاء ً

  )١ (.ًبالمال المتفق علیه بین المتصالحین عینا یجوز الوفاء بقیمته

یختلــف بــاختالف نوعیــة الــصلح، فأمــا فیــا یتعلــق بمقــدار مــا یتــصالح علیــه 

)٢( الدیـة كـان علـى مكـان علـى القـصاص أأسواء 
 الموجـب للقـصاص  ففـي العمـد،

ون بـــأكثر مـــن الدیـــة أو عنـــد الحنفیـــة والمالكیـــة والـــشافعیة والحنابلـــة یجـــوز أن یكـــ

 ألن الواجــب فــي العمــد عنــدهم هــو القــود ال غیــر، والمقابــل ؛بقــدرها أو بأقــل منهــا

ًالــذي یــدفع ألولیــاء المجنــي علیــه یكــون عوضــا عــن القــود، لــذلك یجــوز أن یكــون 

   ) ٣( .بأكثر من الدیة

علــى المقــدار المــالي الــذي حــدده  )٤(وقــد اتفــق الفقهــاء علــى صــحة الــصلح 

ــِّالد( الحكــیمالــشارع    ،)٥( علــى مــا دونهــا مكانــت الجنایــة علــى الــنفس، أأســواء ) ةَی

  

                                                 

  . )٧/٢٥٠(الشرائع، بدائع الصنائع في ترتیب ) ١(

المقــدار المــالي الــذي حــدده الــشارع الحكــیم حــال الجنایــة علــى الــنفس أو : یــراد بالدیــة هنــا) ٢(

  . )٦/١٢٦(الحقائق تبیین انظر . على ما دونها

بلغـــة الـــسالك ألقـــرب المـــسالك إلـــى مـــذهب اإلمـــام مالـــك علـــى الـــشرح ؛ ٢١/١١ ،طالمبـــسو )٣(

؛ شـرح منتهـى اإلرادات، )٧/٤٢٦(نهایة المحتاج إلـى شـرح المنهـاج، ؛ )٢/١٤٨(الصغیر، 

)٢/١٤٥( .  

 /٣(، الــشرح الكبیــر، )٦/١١٣(، تبیــین الحقــائق، )٧/٢٥٠، و٦/٤٩(بــدائع الــصنائع،  )٤(

دار : الخطیــب الـشربیني، الناشــر: رفـة معــاني ألفـاظ المنهـاجمغنـي المحتـاج إلــى مع، ٣١٧)

  ).٣/٤٠٠(، كشاف القناع، )٤/٥٠(م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥األولى، : الكتب العلمیة، الطبعة

الدیة في جنایة العمد تثبت عند بعض الفقهاء بالصلح علیها، ولـیس باعتبارهـا شـیئا حـدده ) ٥(

وأخذ الدیـة، وعلیـه فیـصح التـصالح بـین الشارع الحكیم، وخیر صاحب الحق بین القصاص 

الجــاني وصــاحب الحــق علــى أي مقــدر مــالي، دیــة أو أكثــر، أمــا عنــد اآلخــرین، فالدیــة فــي 

ٕالعمــد تثبــت باعتبارهــا محــددة مــن الــشارع، وصــاحب الحــق بالخیــار، فــإن شــاء اقــتص، وان 
  . شاء أخذ الدیة التي حددها الشارع

رعیة حــددها الــشارع الحكــیم لهــذا النــوع مــن الجنایــات، أمــا فــي الخطــأ، فــإن الدیــة فیــه عقوبــة شــ

أحكام الـصلح : انظر.  وبالتالي فإن القول بالصلح على الدیة الشرعیة هنا من باب المجاز

، مجلـة الجامعـة ٤، هـامش )٣٣٥ص (إسماعیل شـندي . د في الفقه اإلسالمي، في الدماء

 یونیــــة عــــشر، العــــدد الثــــاني، المجلــــد الخــــامس) سلــــسلة الدراســــات اإلســــالمیة(اإلســــالمیة 

  .م٢٠٠٧



      
 

 ١٦٩٥

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

  . )١( "ةَیِویصح الصلح عن القصاص أیضا بد: "جاء في كشاف القناع قوله

ًوأما جنایة الخطأ فـإن الواجـب فیهـا الدیـة، وهـي مقـدرة شـرعا، فوقـع الخـالف 

لكــالم عنــه فــي المطلــب وســیأتي ا. فــي جــواز الزیــادة علــى الدیــة لتــأتي الربــا هنــا

  )٢( .الثالث بإذن اهللا تعالى

وقــد أجــاز الظاهریـــة الــصلح عـــن القــصاص علـــى أي قــدر مـــن المــال یتفـــق 

  .)٣(علیه برضا الطرفین

  

  .الصلح عن القصاص بأكثر من الدية: الثاني طلبامل

أوال
ً

اتفـق الفقهاء على جـواز الصلح بین القاتل وولي : حترير حمل النزاع: 

 إســـقاط القــصـاص مقابــل بــدل یــدفع للــولي، ســـواء كــان هـــذا البــدل قــدر الــدم علــى

  )٤ (.الدیة أو أقـل منها، وأن هذا الصلح مسـقط للقصاص عن القاتـل

َوالخیــرة فــي ذلـــك إلــى الــولي بــین أربعــة ... ": -هللارحمـــه ا- قــال ابــن القیـــم 
ِ

 فــي تخییــره بــین العفـــو مجانــا، والعفـــو إلــى الدیــة، والقــصاص، وال خـــالف: أشـــیاء

   )٥( "....هـذه الثالثـة

ـــشربیني ــــب ال ـــة صـــح بــــال " : وقـــال الخطی ــــو تـــصالحا علـــى أقـــل مــــن الدی ول

   )٦( ".خالف

ثانيا
ً

  :أقوال الفقهاء يف املسألة: 

إذا تصالحا عــلى أكثـر مـن الدیـة فقـد اختلـف الفقهـاء فـي صـحة هـذا الـصلح 

  :ولینوجوازه على ق
                                                 

   ).٣/٤٠٠(، كشاف القناع )١(

  ).٣٣٥ص ( في الفقه اإلسالمي، في الدماءلح أحكام الص) ٢(

بیـروت، دار الجیـل، ) د، ط(تحقیق لجنة إحیاء التـراث، ، )١٠/٤٦١(حزم،  ابن المحلى، )٣(

  .)د، ت(ودار اآلفاق الجدیدة، 

ـــصنائع ) ٤( ـــاج ، مغنـــي )٦/٨(لخرشـــي ، شـــرح ا)٧/٢٥٠(بـــدائع ال مطالـــب ، )٥/٢٩٠(المحت

  . طبعة المكتب اإلسالمي) ٦/٥٨(للرحیباني، : أولي النهى في شرح غایة المنتهى

 الـــدار -دار القلـــم : معجــــم المـــصطلحـات االقتـــصادیـة فـــي لغــــة الفقهــــاء، نزیـــه حمـــاد، الناشـــر

   م٢٠٠٨ - ١٤٢٩: الشامیة، سنة النشر

  ).٣/٤٥٤(زاد المعاد ) ٥(

  .)٥/٢٩٠(المحتاج مغني ) ٦(
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علـى أكثـر مـن الدیـة، سـواء وقـع هـذا النـوع مـن یجـوز الـصلح : القـول األول

ُالجنایــة علــى الــنفس أو علــى مــا دونهــا، وســواء أكــان المــصالح علیــه مــن جــنس  َ ُ
ـــــسها ـــــر جن ـــــة أم مـــــن غی ـــــى ، والدی ـــــة( جمهـــــور الفقهـــــاء،  ذهـــــبهـــــذإال ، )١ (الحنفی

  )٤ (). والحنابلـة)٣(، والمشهور من مذهب الشـافعیة )٢(والمالكیة

وجملتـه أن مـن لـه : (-هللارحمه ا- ذلك، قال ابن قدامة بل نقل االتفاق عـلى

 له أن یصالح عنه بـأكثر مـن الدیـة، وبقـدرها، وأقـل منهـا، ال أعلـم فیـه ،القصاص

)ًخالفا
) ٥(. 

ٕوان صـولح علـى مـال وجــب : (وجـاء في تبیـین الحقائق عنــد قـول المـصنـف

  ). وسـقط القصـاصًحاال

ح القاتــل علــى مــال عــن القــصاص أي إذا صولـــ: -هللارحمـــه ا-قـــال الزیلعــي 

، وكـذا )٦() ً كـان أو كثیـراً قلـیالًسـقط القصـاص ووجـب المـال المـصالح علیـه حـاال

 مـن ً أو كثیـراًیدل على جواز الصلح سواء كان بـدل الـصلح قلـیال: (قال الكاسـاني

 .)٧(...)بأجل معلوم أو مجهول أو مؤجالً ًجنس الدیة، أو من خالف جنسها حاال

) وعــن العمـد بمـا قـل وكثــر: ( حاشـیة الخرشـي عنـد قــول المـصنفوجـاء في

   )٨(). یعنـي أنه یجوز الصلـح عن دم العمد؛ نفـس أو جرح بأقل من الدیـة وبأكثـر

قلـــت أرأیــــت أولیــــاء الـــدم إذا : (-هللارحمــــه ا-وجـــاء فـــي مدونــــة اإلمـــام مالـــك 

 )١(). نعم: لصالحـوا على أكثر من الدیـة؛ أیجوز لهم في قول مالك؟ قا
                                                 

، فــــتح )٨/٣٥٣(، البحــــر الرائـــــق )٦/١١٣(، تبیــــین الحقائـــــق )٧/٢٥٠(بدائـــــع الــــصنائـع ) ١(

  ).٨/٢٧٥(القدیر 

، التــــاج واإلكلیــــل بهــــامش مواهــــب )٤/٢٦٣(، حاشـــــیة الدســـــوقي )٨/٢٧(شــــرح الخرشــــي ) ٢(

  ).٨/٢٧(، شرح الزرقاني )٨/٣٢٨(الجلیل 

، حاشــیة )٤/٣٩(، تحفـة المحتـاج )٧/١٠٧(، روضــة الطـالبین )٥/٢٩٠(مغنـي المحتـاج ) ٣(

  ).٤/١٢٧(قلیوبي وعمیرة 

ــــــــیر )١١/٥٩٥(المغنــــــــي ) ٤( ـــــــشرح الكب ـــــــصـاف مــــــــع الـ ـــــــشي )١٣/١٦١(، اإلن ، شـــــــرح الزركـ

  ).٦/٨٥(، مطالب أولي النهى )٦/١١٢(

  ).١١/٥٩٥(المغني ) ٥(

  ).٦/١١٣(تبیین الحقائق ) ٦(

  ).٧/٢٥٠(بدائع الصنائع ) ٧(

  ).٦/٨(شرح الخرشي ) ٨(



      
 

 ١٦٩٧

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

یــصح الــصلح عـــن دم العمــد بمــال یزیــد : (-هللارحمــه ا-وقـــال أبــو الخطــاب 

 )٢(). على قدر الدیة أو ینقص عنها

ویجوز الصلح باتفـاق المذاهب األربعة عن القصـاص : ( الزحیليهوقـال وهبـ

یجــوز الـصلح علـى : ( وقـال أیـضا)٣(، )في النفـس وما دون النفـس من األعـضـاء

باتفــاق الفقهــاء، ویــسـقط بــه القــصاص، ســواء أكــان الــصلح بــأكثر مــن القــصـاص 

 )٤(...). الدیة أم بمثلها أم بأقل منها، وسواء أكان حاال أم مؤجال

ـــاني  عــدم جــواز الــصلح علــى أكثــر مــن الدیــة إذا كــان المــصالح :القـــول الث

 ،الدیـة، باعتبــار أن موجـب العمــد أحـد شــیئین القـصاص أو الدیــة علیـه مـن جــنس

فــــي قــــولهم  ة، والحنابلــــ)٥(  فــــي الروایــــة األخــــرى عنــــدهموهـــــو قــــول عنــــد الــــشـافعیة

  .)٦(اآلخر

الــولي والجــاني عــن القــود علــى أكثــر مــن  ولــو تــصالحا أي: "قــال الــشربیني

الدیــة؛ كالــصلح علــى مــائتي بعیــر، لغــا هــذا الــصلح إن أوجبنــا أحــدهما ال بعینــه، 

  )٧( ". من مائة على مائتینألنه زیادة على الواجب، نازل منزلة الصلح

ٕأما إن كان المصالح علیه مـن غیـر جـنس الدیـة فیـصح الـصلح حینئـذ، وان 
 )٨( .كان على أكثر من الدیة

ویــصح الــصلح عنــد الــشافعیة إذا كــان المــصالح علیــه مــن جــنس الدیــة لكنــه 

یختلــف فــي الــصفة، كمــا لــو صــالحه علــى إبــل تختلــف أســنانها عــن أســنان اإلبــل 

 )٩(.جنایة العمدالواجبة في 

 :األدلة 

                                                                                                                     

  ).٢٢٧-٨/٢٢٦(المدونة ) ١(

  ).١/١٩٦(الهدایة ) ٢(

  ).٦/٤٣٥٢(الفقه اإلسالمي وأدلته ) ٣(

  ).٢٧/٣٥١(، وینظر الموسوعة الفقهیة الكویتیة )٧/٥٦٩٥(الفقه اإلسالمي وأدلته ) ٤(

  ).٧/١٠٧(، روضة الطالبین )٥/٢٩٠(، مغني المحتاج )٧/٣١١(نهایة المحتاج ) ٥(

  .(١٦٢/١٣) ، اإلنصـاف مـع الـشرح الكبـیر)٦/٤٣٠(، الفـروع )٦/١١٢(شرح الزركـشي ) ٦(

  .)٥/٢٩٠(مغني المحتاج ) ٧(

  ).١١/٥٩٥(المغني ، )٥/٢٨٩(مغني المحتاج  )٨(

  .)٥/٢٨٩(مغني المحتاج ) ٩(



      
 

 ١٦٩٨

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

سـتدل القـائلون بجـواز الـصلح عـن القـصاص بـأكثر مـن ا :ولأدلة القـول األ

   . والمعقول والقیاس،، واألثر، والسنةكتاب،من الالدیة 

  :من الكتاب: ًأوال

َيا أهيا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتىل : - تعالى-هللا  االق - ْ َ ْ ْ َ َِّ ُ َ ْ َ َ َ
ِ ِ ِ

ُ َ ُُّ َ ُ ُ َ ُّ احلر َ ُ ْ

ٰباحلر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى  ٰ ِّ َُ َْ ْ ُُ ُْ ْ ْ ْ ِْ ِ َِ ْ َ ْ َ َ
ٌ فمن عفي له من أخيه يشء فاتباع بـاملعروف وأداء ِ ُ ٌ َ ََ َ ْ ٌ َ ْ ُ َْ َِ ِ ِ ِ َِْ َِ ِّ َ َْ َ ُ

ٍإليه بإحسان ِ
َ ْ ِْ ِِ َ)١(   

َْفمن عفي له من أخيه يشء فاتباع بـامل أن قولـه  :وجه الداللـة َِ ٌ َ ْ ُ ِّْ َ ٌَ َ َْ َ ِ ِ ِ َِ ٌعروف وأداء ُ َُ َ َْ ِ

ٍإليه بإحسان ِ
َ ْ ِْ ِِ َ  : َُأعطـيأي

فالعفــو أن یقبــل الـولي الدیـة فـي العمــد، وهـذه  لـه كـذا، ِ

فالعفـــو أن یقبـــل الدیـــة " :  قـــال ابــن عبــاس،العمــداآلیــة نزلــت فــي الــصلـح عــن دم 

َفاتبفي العمــد، قــال  ِّ ِاع باملعروفَ
ُ ْ ٌَْ ِفقـد )٢( "ن أن یطلــب بمعـروف ویـؤدي بإحـسا ،

 الــولي باالتبــاع بــالمعروف إذا أعطــي لــه شــيء، واســم -تبــارك وتعــالى-هللا أمــر ا

الــشيء یقــع علــى القلیــل والكثیــر، فــدلت اآلیــة علــى جــواز الــصلح مــن القــصاص 

   .)٩(على القلیل والكثیر 

نزلــت فــي الــصلح عـن دم العمــد فیــدل علــى ": قـال الكاســـاني عــن هــذه اآلیـة 

" :  وقــال ابــن حجــر)٣(، "... بــدل الــصلح قلــیال أو كثیــراجــواز الــصلح وســواء كــان

 )٤(. "وقد فسر ابن عباس العفو بقبول الدیة في العمد

ففــي هــذه اآلیــة دلیــل علــى جــواز الــصلح عــن دم العمــد، فــإذا صــولح القاتــل 

  )٥(. على مال عن القصاص سقط القصاص، ووجب المال المصالح علیه

  :السـنةمن : ًثانیا

                                                 

  .١٧٨سورة البقرة آیة ) ١(

مــن قتــل لــه قتیــل فهــو :  بــاب، كتــاب الــدیات،)١٢/٢٠٥(أخرجـــه البخـــاري فــي صــحیحه ) ٢(

  ).٦٨٨٠(بخیر النظرین، برقم 

  ).٢٧/٣٥١(الموسوعة الفقهیة الكویتیة : ، وینظر)٧/٢٥٠(بدائع الصنائع ) ٣(

  ).٣/٨٦(سنن الدارقطني : ، وینظر)١٢/٢٠٥(فتح الباري ) ٤(

، البحـــــــــر الرائـــــــــق )٦/١١٣(، تبیـــــــــین الحقائـــــــــق )٧/٢٥٠(، و)٦/٤٩(بدائـــــــــع الــــــــصنائـع ) ٥(

، أحكــــام القــــرآن )٨/٢٧٥(، فتـــــح القدیـــــر وشــــرح العنایــــة عـــــلى الهدایــــة بهامــــشـه )٨/٣٥٣(

، تفـــــسـیر ابـــــن كثیـــــر )٢/٢٤٤(، الجـــــامع ألحــــــكام القـــــرآن للقرطبــــي )١/١٥١(للجــــصـاص 

  ).١/٢١٥(، تفسیر ابن سعدي )١/٢١٠(



      
 

 ١٦٩٩

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

َمــن قتــل " قــال  بــينده أن الجــ شــعیب عــن أبیــه عــن مــرو بــنععــن  -١ ََ ْ َ
ًمؤمنـا متعمـدا  ِّ َ َ ُ ًُ ِ َدفــع  ْ

ِ َِأولیـاء  َِإلـى  ُ
َِ َالمقتــول، فـإن شـاءوا قتلــوا، وان شـاءوا َأخـذوا الدیــة،  ْ ُ َُ ِّ َ ُ َُ َْ َِْٕ َ َُ َ ِْ ِ

َ
َوهـي ثالثـون حقـة، وثالثــون جذعـة، وَأربعـون خلفـة، ومــا صـ َُ َ َ َ ًَ ً َ ًَ ِ َِ َ َ ََ َ َْ ُ َ ُ ََ ََّ

َ
ْالحوا علیـه فهـو لهــم، ِ ُ َُ َ ََ َ ِ ْ َ ُ

ِوذلك لتشدید العقل ْ َ
ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ".)١(  

  

 علیـــه یتراضــى مــا علــى الـــصلح جــواز فــي نــص الحـــدیث :وجــه االســتدالل

  .زیادة على الدیة كان ٕوان الطرفان

إنــه یــدل علــى جــواز الــصلح فــي الــدماء ": قــال الــشوكاني عــن هــذا الحــدیث

  )٢(. "بأكثر من الدیة

َّأن النبـــي  - رضــي اهللا عنهـــا-یث عائـــشة مــا جـــاء فـــي حـــد-٢ َّ َّ  َبعـــث أبـــا
َّجهم بن حذیفة مصدقا فالجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه  ٍَّ ِ

َ ُ ُ ََ
ِ ٌ ً ِّ َ َّفأتوا النبي َ َّ َُ

 ُّالقــود یــا رســول اهللا فقــال النبــي : فقــالوا َّ ِ َ ُ َ َ  :)فلــم یرضــوا فقــال)وكــذا كــذا لكــم ْ َ :

ْ فلم یرضوا)وكذا كذا لكم( ُ فرضـوا وقـال)وكـذا كـذا لكـم(:  فقـالَ :  قـالوا)أرضـیتم؟(: َ

   )٣( ".َنعم

ِعـــن َأبـــي قالبـــة، َأن جیـــشا لرســـول اللـــه  -٣ ِ َِّ ِ
ُ َ ً ْ َ َ ََّ َ َ ِ ْ ،غـــزوا قومـــا مـــن بنـــي تمـــیم ٍ ِ ِ َِ َ ْ ً ْ َْ َ َ

َفحمـــل علـــى رجـــل مـــنهم فقـــال ََ َ َْ ُ َْ ِ ٍ ُ َ ََ ٌإنـــي مـــسلم، فقتلـــه قـــال خالـــد: َ ِ َِ َ َ َُ َََ ٌ ْ ُ َِفحـــدثني : ِِّ َّ َ ُنـــصر بـــن َ ْ َُ ْ
َعاصم اللیثـي، َأنـه كـان محلـم بـن جثامـة الـذي حمـل علـى الرجـل الـذي قـال ََ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ ُ َ َ َ َ ُ ََّ َ ََ َ ُ

َّ ِّ
ُ َْ ُْ َ َّ ُّ ِِّإنـي : ٍ

ُمسلم، فقتله، فجاء قومه، وَأسلموا، فقالوا َ ََ ََ َ َ َُ ُ ْ ُْ َْ ُ َ َُ َ ٌ
َیا رسول اللـه، إن محلـم بـن جثامـة قتـل : ِ َََ َ َ ُ

َّ َِّ َ ََ ْ َ َّ ِ ِ َّ
ُ َ

ِصــاح
َبنا بعــدما قــالَ َ َ َ ْ َ َإنــي مــسلم فقــال: ََ َ َ ٌ

ِ
ْ ُ ََأقتلتــه بعــدما قــال: " ِِّ َ ََ َ ْ َ ُ َ ٌإنــي مــسلم؟ : َْ

ِ
ْ ُ َفقــال" ِِّ َ َیــا : َ

َرسول الله، إنما قالها متعوذا فقال َََ ًَ َِّ َ َُ ُ ََ ََِّ ِ َفلوال شققت عن قلبه لتعلم ذاك" : َّ َ َ ََ ْ َ
ِ ِ ِ َْ َْ َ ْ َ َ َ َقال» َْ ُفكنت : َ ْ ُ َ

ََأعلمــــه قــــال َ ُ ُ َ ُفلــــم قتلتــــه؟ «:ْ َ َْ َ ََ
َثــــم قــــال» ِ َ َّ َْأنـــــا آخــــذ مــــن َأخــــذ بكتــــاب اللــــه، فاقعـــــد «: ُ ُ ْ َ

ِ ِ َِّ ِ َ ِ َ َ ْ َ ٌ َ
ِللقصاص َ َ ِ فلما َأرادوا َأن یقتلوه اشتد ذلك على رسول الله ،»ِْ َِّ ِ

ُ َ ََ َ ُ ََ ََ ََّ ُْ ُ ْ َْ ُ َّ وكان من فرسان ،ِ َ ُْ ْ
ِ

َ َ َ
ِّالنبـــــي  ِ َّفكلـــــم قومـــــه فَأعطـــــاهم الدیـــــ ،َ ُِّ ُ َُ َ ْ َ َ ََ ْ

َّ ًة، وَأعطـــــاهم محلـــــم دیـــــةَ ََ َ
ِ
ٌ
ِّ

ُ ْ ُ َ ْ ُ ُأخـــــرى، فَأخـــــذوا َ َ َ َ ْ
ِدیتین َْ َ

ِ.")٤(  

                                                 

  .سبق تخریجه) ١(

 دار الحـدیث، مـصر، :عـصام الـدین الـصبابطي، الناشـر:  تحقیق)٥/٣٨٤(نیل األوطار ) ٢(

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣األولى، : الطبعة

  .سبق تخریجه) ٣(

الـسید : فهـیم محمـد شـلتوت، طبـع علـى نفقـة:  حققـه(٤٤٩ /٢) شـبةتـاریخ المدینـة البـن ) ٤(

  .هـ١٣٩٩:  جدة، عام النشر–حبیب محمود أحمد 



      
 

 ١٧٠٠

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

 علــى فــي الزیــادة جــواز فــي نــص الحــدیثان: الحــدیثین  مــنوجــه االســتدالل

  )١ (.التراضي عند وفیما دونها النفس في الدیة

   :من األثر: ًثالثا

َهدبــة  مــا روى أن  -١ َ ْ ٍَخــشرم بــن  ُ ْ َ
ًقتــل قتــیال  َِ ََ ُفبــذل ســعید بــن  یــة ومعا عهــد َ َ َ ََ

ـــن المقتـــول ســـبع َالعـــاص والحـــسن والحـــسین الب َْ َ
ِ ُ ْ ِ ُ ُ ـــك،  ِ ـــأبى ذل ـــو عنـــه، ف ـــات، لیعف َدی ََ ُ ْ

ِ ٍ ِ

   )٢(. "َََوقتله

  

هـذا دلیــل علـى جــواز الـصلح عـن القتــل العمـد بمـال سـواء  :وجه االسـتدالل

كیــر  مــن دون نأكــان قــدر الدیــة أم أكثــر منهــا، وهــو فعــل جمــع مــن الــصحابة 

  )٣(. فكان هذا دلیال على الجواز

َعن هشام بـن عقبـة َأخـي ذي الرمـة الـشاعر؛ قـال -٢ َ ِْ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ ُّ َ َ ُ َْ ِ َ َشـهدت األحنـف بـن : ْ ْ َ ْ َُ َ ْ ِ َ
َقــیس وقــد جــاء إلــى قــوم فــي دم، فــتكلم فیــه، فقــال َ َ َ َ َ َِ ِ ِ

َ
َّ َ َ ٍَ ٍ

ْ َِ َ َ ْ َ
ٍ ُاحتكمــوا: ْ

ِ َ ُفقــالوا. ْ َ ِنحكــم دیتــین: َ ْ ْ ََ َ
ِ
ُ ُ .

َفقال َ ْاك لكمَذ: َ ُ َ ُفلما سكتوا. َ َ َ َّ َقال! ََ ًَأنا ُأعطیكم ما سَألتم؛ غیر َأنـي قائـل لكـم شـیئا: َ ْ ْ ْ ََ ْ َ ْ ُْ َُ ٌ ِ َِ ِّ َ ُ ْ َ َ :

َّإن اهللا قــضى بدیــة واحــدة، وان النبــي  ِ ِ َِّ َّ ََِّٕ َ
ٍ ِ ٍ َِ َ َ َ َ  قــضى بدیــة واحــدة، وان العــرب تعــاطى َ َ ََ َ ْ َّ َِٕ َ

ٍ ِ ٍ َِ ِ َ
ُُبینها دیة واحدة، وَأنتم  ْ ً ََ َ

ِ ًِ َالیوم طالبون، وَأخشى َأن تكونوا غدا مطلوبین؛ فال یرضى َ َ ُ َْ َ َ َِ ُْ َ ًْ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ
ِ َ َْ

ْالناس منكم إال بمثل مـا سـمیتم علـى َأنفـسكم ْ ُْ ُِ ِ ُِ ْ َْ َ ُ ْ َّ َ َُ
ِ ْ ِ ِ ُقـالوا. َّ َفردهـا إلـى دیـة واحـدة؛ فحمـد : َ َِ ٍ ِ ٍ ِ

َ ََ ََ َِ َ َّ َ
َاهللا وَأثنى علیه وركب َ

ِ ِ
َ َ َْ ََ ْ َ." )٤(  

  

)٥ (.التراضي عند الدیة على الزیادة جواز في نص األثر ھذا: وجه االستدالل
  

  

  :  من القیاس:ًرابعا

                                                 

  ).٩٢ص (حسین بن عبد اهللا العبیدي، . الصلح في القتل العمد أو الخطأ، د) ١(

  .سبق تخریجه) ٢(

  ).١١/٥٩٥(المغني ) ٣(

/ ٦( أبو بكر أحمد بن مروان بن محمد الدینوري القاضـي المـالكي العلم،المجالسة وجواهر )٤(

 -بیروت (، دار ابن حزم ) أم الحصم-البحرین (جمعیة التربیة اإلسالمیة : ، الناشر)٢٠٩

  .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩األولى، : الطبعة، )لبنان

، )١٠٩ص  ( فادي عیسى الدالي في الفقه اإلسالمي، بین الناسلح في الدماءالصأحكام ) ٥(

هــــ ١٤٣٣رســـالة ماجـــستیر مقدمـــة إلـــى كلیـــة الـــشریعة والقـــانون، الجامعـــة اإلســـالمیة بغـــزة، 

  .م٢٠١٢



      
 

 ١٧٠١

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

 الخلـــع، حـــال فـــي الـــصداق علـــى الزیـــادة بجـــواز الدیـــة علـــى الزیـــادة  قیـــاس-

  )١ (.كل منهما في التراضي بجامع

  

 :من المعقول: ًخامسا

أن بدل الصلح عن القصاص عـوض عـن القـصاص، والقـصاص لیــس  -١

ـــما اتفقــوا علیــه كالــصداق وعــوض الخلــع؛ حیــث لــیس بمــال فجــاز ا َّلــصلح عنــه ب

 )٢(. هناك تقدیر شرعي في هذه األشیاء

أن الصلـح في القتـل العمد صلح عما ال یجـري فیه الربا؛ حیث إن بدلـه  -٢

 كالقتــل الخطــأ، فجـــاز الــصلح علیــه مطلقــا، أشــبه الــصلح عــن ً شرعـــاًلیـــس مقــدرا

  )٣(. العروض

الجنایـة  في الدیة من أكثر إلى تصل قد النفس دون ما على یةالجنا  أن-٣

 فیمـا الدیـة فلـئن زادت دیتان، ففیه ورجله، ویده إنسان أنف قطع كمن النفس على

 الــنفس علــى االعتــداء فــي زیادتهــا جــواز أولــى بــاب فمــن علــى الدیــة، الــنفس دون

  )٤ (.التراضي عند

الـصلح علـى أكثــر مـن الدیـة جـواز عـدم سـتدل القائلـون ب ا:أدلة القول الثاني

  : بما یأتي

 فــال ،أن هـــذا زیــادة عـــلى الواجــب، فــإن الدیـــة تجــب بالعفـــو والمــصالحة -١

  )٥ (.یجوز أخذ أكثر من الواجب من الجنس

 )٦ (.، فال یجوز الزیادة علیهالمتلفات كسائرً معینا فكان متلف، بدل إنھ -٢

                                                 

  ).٥/٢٩٠(مغني المحتاج ) ١(

  ).٥/٢٩٠(، مغني المحتاج )١١/٥٩٦(، المغني )٦/٤٩(بدائع الصنائع ) ٢(

ـــــــ) ٣( ــــــصنائـع بدائ ـــــــي )٦/٤٩) (٧/٢٥٠(ع ال ـــــــدع )١١/٥٩٦(، المغن ، شــــــرح )٤/٢٨٩(، المب

  ).٨/٢٧(الخرشي 

  ).١١٠ص (في الفقه اإلسالمي، بین الناس لح في الدماء أحكام الص) ٤(

  ).٥/٢٩٠(مغني المحتاج ) ٥(

  ).٧/٢٤٢(، ابن مفلح المبدع، )١١/٥٩٦(المغنـي  )٦(



      
 

 ١٧٠٢

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

 ً القـصـاص، والقـصاص لـیس مــاال بـأن الصلح هنا عـن:ویناقـش هذا الدلیل

ً، أخـــذا بإطــــالق األدلـــة الدالـــة علـــى جـــواز المـــصالحة ًفیجـــوز عنـــه الـــصلح مطلقـــا

 )١(. ًمطلقا

 رجحـان - واهللا أعلـم– القولین وأدلتهما یظهر لـي بعـد عرض: القول الراجح

ــقــوة الــصلـح عــن القــصاص بأكثـــر مــن الدیــة؛ لالقــول األول القائــل بجــواز  ، تهمأدل

َ، الســـیما وهــو قــول عامــة الفقهــاء؛ بــل حكــي االتفــاق تها مــن االعتراضــاتوســالم
ِ
ُ

 ایضــا فــإذا مــا ترالخــصمین نیضــي بــان عقــد الــصلح مبنــي علــى التركمــا أ علیــه،

ًمـا أو اً إال شرطا أحل حر،شرطیهما فهما على ،نفسهما على على شيء واشترطاه

ًحــالالحــرم 
ا بمــا ال یجعلهــا تــنهض ٕولــضعف أدلــة المخــالفین وامكــان مناقــشته، )٢( 

   .لالحتجاج

فــي قرارهــا ذي  بالمملكــة العربیــة الــسعودیة وهــو مــا قررتــه هیئــة كبــار العلمــاء

إن األصـــل جـــواز  " :منـــه ونـــص المقـــصود هــــ، ١٤٢٢\٥\١٠فـــي ) ٢٠٤(الـــرقم 

الصلح وعدم تحدیده بحد معین ما لـم یـشتمل الـصلح علـى إحـالل حـرام أو تحـریم 

 ." ا یقتضي العدول عن هذا األصل ولم یظهر للمجلس محالل،

  

الصلح على أكثر من :لث الثاطلبامل
ُّ

  .اخلطأ القتلالدية يف  

 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولین

 الخطــــأ، إذا كــــان جنایـــة علــــى الدیــــة فــــي الزیـــادة عـــدم جـــواز :القـــول األول

 الذي حدد الواجب  باعتبار أن الشارع الحكیم هوَالمصـالح علیـه مـن جـنس الدیة،

 ، أمــا إن كــان مــن غیــر جنــسها،أداؤه فــي جنایــة الخطــأ، وأي زیــادة علیــه تعــد ربــا

ى هـذا ٕ والـ،الدیـةٕفیجوز الصلح في هذه الحالة، وان كان المصالح علیه أكثر مـن 

الشافعیةوهو الظاهر من مذهب ، )١( والحنابلة ،)٣( الحنفیةذهب 
 )٢(

.  

                                                 

  ).٧/٣١١(اج ، نهایة المحت)٥/٢٩٠(مغني المحتاج ) ١(

  .)٩٢ص (العبیدي، حسین بن عبد اهللا . الصلح في القتل العمد أو الخطأ، د) ٢(

 لبنــــان، –دار الكتـــب العلمیــــة، بیـــروت : الناشـــر، )٣/٢٥٤(تحفـــة الفقهـــاء، الــــسمرقندي ) ٣(

ــــة، : الطبعــــة ــــصنائع، الكاســــاني م، ١٩٩٤ - هـــــ ١٤١٤الثانی ــــدائع ال ــــاوى )٦/٤٩(ب ، الفت

  ).٣/٧(، االختیار، الموصلي )٤/٢٦٠: ( وجماعةالهندیة، الشیخ نظام



      
 

 ١٧٠٣

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

لصلح على أكثر من الدیـة أن یـتم تـسلیم في حال جواز ا وقد اشترط الحنفیة

 )٣ (.ٍنْیَ بدٍینَ عن دًالمصالح علیه في المجلس كیال یكون افتراقا

ٕ یجــوز الــصلح علــى أكثــر مــن الدیــة فــي جنایــة الخطــأ، والیــه :القــول الثــاني
ن، فإذا ثبتت الدیة ْیَّع الدْیَبِب  حیث شبهوا الدیة في جنایة الخطأ،)٤( المالكیةذهب 

  )٥( .ألنه صرف متأخر؛ التصالح بالدنانیر أو الورق ، فال یجوزمن اإلبل

ق بین الجنایة على النفس أو على ما دونها، فإذا كانـت یفرالت :القول الثالث

الجنایــة علــى الـــنفس، فالظــاهر مــن مذهبـــه أنــه ال یجــوز الـــصلح علــى أكثــر مـــن 

أمــا إذا كانــت .  ألن الــشارع قــد حــدد الواجــب حینئــذ، وال یجــوز الزیــادة علیــه؛الدیــة

، ألنـه لـیس ًالجنایة على ما دون الـنفس، فـال یجـوز الـصلح فـي هـذه الحالـة أصـال

   )٧( .حزم الظاهريٕ، والى هذا ذهب ابن )٦(لهذه الجنایة عنده أي مقدر مالي

 :األدلة

                                                                                                                     

ٕوان صــالح مــن علیــه الحــق بــأكثر مــن : " قــال البهــوتيحیــث) ٣٩٢/ ٣(كــشاف القنــاع، ) ١(

 لـم یـصح الـصلح، ألن ،...جنـسهاِجنسه، مثل أن یصالح عن دیة الخطأ بأكثر منهـا مـن 

جنـسها، إذ الزائـد ال الدیة ثبتت في الذمة مقدرة، فلم یجز أن یصالح عنها بأكثر منها من 

شــرح منتهــى اإلرادات، :  وانظــر،"مقابــل لــه، فیكــون حرامــا، ألنــه مــن أكــل المــال بالباطــل

  ).٢/١٤٠(البهوتي 

یجـــوز الـــصلح عنـــد الـــشافعیة بـــأكثر مـــن الدیـــة إذا كـــان المـــأخوذ مـــن جـــنس الدیـــة لكنـــه ) ٢(

  ). ٥/٢٩٠(مغني المحتاج، . یختلف في الصفة

 ومــع ذلــك فقــد ،)٥/٣٩(تبیــین الحقــائق، : انظــر. ین بالــدین ال یجــوزًبنـاء علــى أن بیــع الــد) ٣(

  .أجاز الحنفیة التأجیل إذا اشترط

  ).٨/٢٧(، شرح مختصر خلیل، الخرشي )٤/٦٤٠(المدونة، مالك ) ٤(

َّوالخطـأ كبیـع الـدین، مبتـدأ وخبـر، أي  "):٤/٢٦٣(الكبیـر،  الدردیر فـي الـشرح حیث قال )٥(

َّنفس أو الجرح، حكمه حكم بیع الـدین، إذ دیـة الخطـأ مـال فـي أن الصلح في الخطأ في ال

الذمة، وما صولح به عنها مال مأخوذ عنها، فیجب مراعاة بیع الدین فیه، فال یجوز أخذ 

ذهــب عــن ورق وعكــسه، ألنــه صــرف مــستأخر، وال أحــدهما عــن إبــل وعكــسه، ألنــه فــسخ 

ِّدیــن فــي دیــن، ویــدخل فــي الــصلح بأقــل مــن الدیــة ضــع  ّ ٍ ٍَ وتعجــل، وبــأكثر ألبعــد مــن أجلهــا َ

  ". سلف بزیادة

  ).٤٠٨-١٠/٤٠٣(المحلى، علي بن حزم )  ٦(

   .)٤٠١، ١٠/٣٨٨(المرجع السابق ) ٧(



      
 

 ١٧٠٤

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

 :أدلة القول األول

 اسـتدل القـائلون بجــواز الزیـادة علــى الدیــة إن كــان مــن غیــر جنـسـها، وعــدم

 :الجـواز إن كـان مـن جنسها بالقیاس والمعقول

 :القیاسمن : ًأوال

 ًشـیئا في جنایة الخطأ إن كانت مــن جــنس الدیــة علــى مــن أتلــف الزیادةقیاس  -

ٍمثلیـا ثـم صـالح صاحب المتلف على أكثر من قیمته، بجامع الربویة في كل َ ً .)١( 

 :المعقولمن : ًثانیا

َمـــة مقـــدرة، فلـــم یجـــز أن یـــصالح عنهــــا بــــأكثر مــــن إن الدیـــة ثبتـــت فـــي الذ - َّ

ًجنــسـها، إذ الزائـــد ال مقابـــل لــه فیكــون حرامــا؛ ألنــه مــن قبیــل أكــل المــال بالباطــل 

 )٢(. فیكون ربا

  :أدلة القول الثاني

ن بجــواز الزیــادة علــى الدیــة فــي جنایــة الخطــأ بــالمعقول، حیــث ولقــائلاســتدل ا

ولــیس فــي ذلــك مخالفــة لألحكــام الــشرعیة، فــال إن األمـــر مبنـــي علـــى التراضــي، 

  .ًمانع یمنع منه شرعا

  

   :القول الثالثأدلة 

 بـین الجنایـة علـى الـنفس أو علـى مـا دونهـا،  بـالتفریقللقائاابن حزم ستدل ا

 أمــا إذا ،فــإذا كانــت الجنایــة علــى الــنفس، ال یجــوز الــصلح علــى أكثــر مــن الدیــة

 ألنـه ؛ًجوز الصلح فـي هـذه الحالـة أصـالكانت الجنایة على ما دون النفس، فال ی

ٌولیس علـیكم جنـاح : -تعالى-بقول اهللا ، لیس لهذه الجنایة عنده أي مقدر مالي َ ْ ُْ َْ ُ َ ََ َ
ْفیما َأخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ُْ ُ ُ َُ ْ َ َّ َ َ َُ َْ

ِ ِ ِ
َ

ِ َْ ْ)٣( .  

َّإن  : "وقولـــه  ِّتجـــاوز لـــي عـــن ُأمتـــي الخطـــَأ والنـــ َاهللا  ِ َ ََ َْ َِ َِّ ْ َ َ َسیانَ َ ُ، ومـــا اســـتكرهوا ْ ِ ْ ُ ْ َ َ
ِعلیه َْ َ" )٤( .  

                                                 

  ).٣/٣٩٢(البهوتي  ،كشاف القناع )١(

االختیـــــار، ، )٦/٤٩(الـــــصنائع، الكاســــاني بــــدائع  ،)٣/٢٥٤ (، الـــــسمرقنديتحفــــة الفقهــــاء )٢(

  ).١٤٠/ ٢(، شرح منتهى اإلرادات، للبهوتي )٣/٣٩٢(، كشاف القناع )٣/٧ (الموصلي

  ). ٥(سورة األحزاب، اآلیة رقم ) ٣(

 البیهقــي فــي الــسنن ًهكــذا رواه ابــن حــزم فــي المحلــى، والحــدیث بهــذا اللفــظ أخرجــه أیــضا) ٤(



      
 

 ١٧٠٥

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

فـــصح بكـــل مـــا : " علـــى هـــذین النـــصینًتعلیقـــا ابـــن حـــزم قـــال :وجـــه الداللـــة

ـــسان فیـــه، وانمـــا األمـــوال  ـــه، ال جنـــاح علـــى اإلن ـــو عن ـــه معف ٕذكرنـــا، أن الخطـــأ كل
محرمــة، فــصح مــن هــذا أال یوجــب علــى أحــد حكــم فــي جنایــة خطــأ إال أن یوجــب 

ال یـصح قیـاس : ، وقـال"ٕو إجمـاع متـیقن، واال فهـو معفـو عنـهذلك نص صحیح أ

  .)١( " ألن القیاس كله باطل؛ما دون النفس على النفس

قـد وردت نـصوص كثیـرة اسـتدل بهـا الفقهـاء علـى وجـوب  بأنـه :ونوقش هذا

   )٢( .َأالدیة أو األرش حال االعتداء على ما دون النفس خط

  

  :جحاالقول الر

رجحـــان  - واهللا أعلـم–وأدلــة كـــل منهــا یظهــر لــي اء أقـوال الفقهـ عـرضبعــد 

 بجـــواز الزیــادة علــى الدیــة فــي جنایــة الخطــأ إن كــان مــن غیــر ئــلالقـــول األول القا

  : وعدم الجواز إن كان من جنسـها، وذلـك لما یلي،جنسها

 .قوة أدلتهم وسالمتها من المعارض -١

دم الجــواز فــي جنــسها أن للتفرقــة بــین الجــواز فــي غیــر جــنس الدیــة وعــ -٢

َّأصــال وهــو أنــه إذا كـــان العــوض مــن جــنس المعــوض ٕ ثبتــت الربویــة بینهمــا وان ،ً
 .اختلفت األجناس انتفى الربا

أننــا فرقنــا بــین الــصلح عــن العمــد والــصلح عــن الخطــأ؛ ألن مبنــى جنایــة  -٣

  )٣ (.العمد التشدید على القاتل، بخالف الخطأ فمبناه على التخفیف

                                                                                                                     

َجـــود  ": ، كتـــاب الخلـــع والطـــالق، بـــاب الطـــالق بالوقـــت والفعـــل، وقـــال)٧/٣٥٦(الكبـــرى،  َّ َ
ْإســناده بــش ِ ُِ َ َ َر بــن بكــر وهــو مــن ْ ُ

ِ
َ َُ ٍ ْ َ ْ ِالثقــات،ُ ِ ورواه الولیــد بــن مــسلم عــن األوزاعــي فلــم یــذكر فــي َِّ ِ ِ

ْ ُ ِّْ َْ َْ َََ َ ْ َُ ْ ِ ٍ
ْ ُ ْ ُ ِ

َ َ َُ
ٍإسناده عبید بن عمیر ْ ْ َْ ُ َ َُ َْ ِ ِ َ   ).١٥٠٩٤: ( رقم،"ِ

  .)٤٠٨-١٠/٤٠٣(المحلى،  )١(

) ٢٢٨ص(ني  موطأ مالك روایة محمد بـن الحـسن الـشیبا:انظر بعض هذه النصوص في) ٢(

نیــــل المكتبـــة العلمیــــة، : عبـــد الوهــــاب عبــــد اللطیـــف، الناشــــر: ومـــا بعــــدها، تعلیـــق وتحقیــــق

  ).٧١/ ٧(األوطار، الشوكاني، 

  ).١١٢ص (في الفقه اإلسالمي، بین الناس لح في الدماء أحكام الص) ٣(
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  .)٣( أو املعتوه )٢( انون أو )١( الصغريصلح عن حق لا :املطلب الرابع

؛ فـإن ولیـه ًا أو معتوهاً أو مجنونًإذا كان مسـتحق الدم قاصرا بأن كان صبیا

یقــوم مقامــه فــي طلــب القــصاص أو أخــذ الدیــة أو الــصلح، وینظــر فیمــا هــو فــي 

حق  أن المصلحة في الصلح، وأن ذلـك أنفـع لمـست رأىمصلحة مستحق الدم، فإن

 الدم، فما الذي یملكه الولي بالنظر لمقدار بدل الصلح؟

اتفـق الفقهـاء علـى أن للـولي أن یـصالح علـى قــدر الدیـة أو أكثـر منهـا؛ ألن 

 أو أزیــد منـــه وفــي ذلـــك ًفــي ذلـــك نفعـــا لـــولي الـــدم؛ ألنــه أخـــذ قــدر الواجــب كـــامال

 )٤( .مصلحة له، والولي ینظر في مصلحته

 :نهذه المسألة لها صورتاو

ــى ــصورة األول ُأن یقتــل رجــل، ولــیس لــه مطالــب بالقــصاص أو الدیــة إال  :ال ُ
 .ٌالصبي والمجنون، وال یشترك معهما في هذا الحق أحد من الكبار العقالء

ًأن یعتـدي علیهـا الجـاني اعتـداء یوجـب القصـاص أو الدیــة  :الصورة الثانیة
 )٥ (.لقطـع یـد أو بتـر سـاق أو نحـو ذلك

 :تلف العلماء في هاتین الصورتین على أربعة أقوال هيوقد اخ

ِجواز الصلح على الدیة أو على أكثـر منهـا إن كـان المـصالح : القول األول

لكـنهم لـم یجیـزوا لـه أن یـصالح علـى حـق ، )٦(الحنفیـة ٕوالـى هـذا ذهـب هو األب، 

  أو المعتوه إن كان الصلح على أقل من الدیةالصغیر أو المجنون 

                                                 

غنـي، الم: انظـر. یطلق الفقهاء لفظ الصغیر والـصبي علـى مـن لـم یبلـغ ذكـرا كـان أو أنثـى) ١(

   .)٦٠١/(٢بدایة المجتهد، ، )٥٥٨-٥٥٦/(٤

َّنقصان في العقـل، وجـن الرجـل جنونـا، وأجنـه اهللا، فهـو مجنـون: الجـنون) ٢( مـن : والمجنـون. ُ

، مـادة ٣٩٢-٢/٣٨٥ (لـسان العـرب،: انظـر. ال یطابق كالمه وأفعاله كـالم وأفعـال العقـالء

   .)٤٠٧ ص( وقلعجي وقنیبي،معجم لغة الفقهاء،، )جنن(

معجــم لغــة . هــو نــاقص العقــل، مخــتلط الكــالم، فاســد التــدبیر دون مــس الجنــون: المعتــوه) ٣(

   .)٤٣٩ص ( قلعجي وقنیبي، الفقهاء،

، المهـــذب مــــع تكملـــة المجمـــوع )٤/٢٥٩(، حاشــــیة الدســــوقي )٦/١٠٨(تبیــــین الحقـــائق  )٤(

وأدلتـــه الفقـــه اإلســالمي : ، وینظــر)٢٥/١٤٦(، اإلنــصاف مــع الـــشرح الكبیــر )٢٠/٢٧٦(

)٧/٥٦٩٧(.  

  ).٩١ص (لح في الدماء بین الناس في الفقه اإلسالمي، أحكام الص) ٥(

   ). ١٦٢-٢٦/١٦١(المبسوط، ، )٢/٦٢١(مجمع األنهر،  )٦(
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وألبــي المعتــوه أن یقــتص مــن قــاطع یــده، : "ع األنهــر مــا نــصهجــاء فــي مجمــ

، أو قتــل قریبــه كولــده، ًالمعتــوه وقاتــل قریبــه یعنــي إذا قطــع رجــل یــد المعتــوه عمــدا

ألنــه مــن الوالیــة علــى الــنفس ؛ فــولي المعتــوه یعنــي أبــاه یقــتص مــن جانــب المعتــوه

وأن یـصالح أي شرع ألمر راجع إلى النفس، وهي تشفي الصدر، فیلیه كاإلنكاح، 

ألب المعتوه أن یصالح القاطع على مال قدر الدیة أو أكثر، ألنـه أنظـر فـي حـق 

فتجـــــب دیـــــة كاملـــــة، والـــــصبي المعتـــــوه، ولـــــو صـــــالح علـــــى أقـــــل منـــــه ال یجـــــوز، 

، ومثل األب القاضي والوصي، وفـي روایـة أخـرى عنـدهم أن الوصـي )١("كالمعتوه

  )٢(. سال یملك الصلح للصغیر أو المعتوه في النف

  

 بــین قتـــل الجــاني أو أخـــذ الدیـــة أو والتخییــرإن للــولي النظـر  :القـول الثــاني

ًأكثـر إن كـان الجـاني موسرا، ویجب علـى الـولي هنـا األخـذ باألصـلح للـصغیر أو 

ِّالصبي أو المعتوه، فـإن اسـتوت المـصلحة خیـر الـولي بـین القـصاص والدیـة لكنـه  ُ
  )٣( المالكیة ٕ والى هذا ذهب،لـنفس أو الجـرحیستحب أخذ الدیة أو األرش في ا

أو غیرهمـا إذا اسـتحق  ولولیه أي الـصغیر مـن أب أو وصـي: " قال الدردیر

الــصغیر قــصاصا وحــده بــال مــشاركة كبیــر فیــه النظــر بالمــصلحة فــي القتــل، وفــي 

ِّأخـــذ الدیـــة كاملـــة، فیجـــب علیـــه فعـــل األصـــلح، فـــإن اســـتوت المـــصلحة خیـــر، وال  ُ
تــشبیه تــام أي لــو ) كقطــع یــده( الجــاني، )٤( بعــض الدیــة مــع مــالءیجــوز لــه أخــذ 

قطع جان ید صغیر عمدا، فلولیـه النظـر فـي القطـع، أو أخـذ دیتهـا كاملـة، ولـیس 

  )٥(". له أن یصالح على أقل من الدیة إال لعسر من الجاني

نهم لـم یبیحـوا إفي حق هؤالء، حتى  أصحاب هذا القول  تشدد:القول الثالث

الســتیفاء لهـــم، باعتبــار أن هــذا الحـــق لهــم، وال یملــك أحـــد التــصرف فیـــه، للــولي ا

وأجــاز الــشافعیة الــصلح علــى الدیــة عنــد الحاجــة الماســة للنفقــة علــى هــؤالء، وهــو 

                                                 

   .٦٢١)-٢/٦٢٠(مجمع األنهر،  )١(

   .١٦٢)/٢٦(، المبسوط، ٢٦٣)/٤(حاشیة الطحطاوي،  )٢(

  .٢٥٩)/(٤حاشیة الدسوقي،  )٣(

  ).٨٨٢/(٢مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، . جود المال الكثیر عندهأي مع غناه وو) ٤(

   .)٢٥٩-٢٥٨/(٤ الدردیرالشرح الكبیر، )٥(



      
 

 ١٧٠٨

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 
 ال فـي الـصغیر، فـیفهم مـن هـذا أن )١( قول الحنابلة، لكـنهم حـصروه فـي المجنـون

 أقل من الدیـة، أمـا األكثـر فقهاء الشافعیة والحنابلة ال یجیزون للولي الصلح على

 )٣( . والحنابلة)٢( الشافعیةٕوالى هذا ذهب  .فالظاهر الجواز، ألن فیه منفعة لهم

 للــولي التــصالح مــع الجــاني عــن القــصاص الواجــب جــوز ال ی:القــول الرابــع

للصغیر أو المجنون، سواء أكان ذلك في النفس أم فیما دونهـا، وكـل الـذي یملكـه 

  )٤( .الظاهریة ٕوالى هذا ذهب .فقطالولي هو االستیفاء 

  :األدلة

  :أدلة القول األول

إن لــــألب والیــــة علــــى : اســـتدل الحنفیـــة علـــى مـــا ذهبـــوا إلیـــه بـــالمعقول فقـــالوا

نفــــس الـــصـبي والمجنــــون كالنكــــاح، إذ مقـــصـد القـــصـاص التـــشـفي وال یملــــك األب 

نهــــا، ولــــیس لهمــــا العفــو وال القاضـــي كـــذلك، ولهـــم الـــصلح علــــى الدیــــة أو أكثــــر م

ِالصـلح علـى أقـل منهـا؛ ألن ذلـك مـن قبـل التبرعـات، أمـا الوصـي فلــه المـصـالحة 

علـــى الدیـــة أو أكثـــر منهـــا، وال یجـــوز العفـــو المطلـــق؛ ألن األب ال یملكـــه فكـــذلك 

 ًهــو أیــضـا ال یملكـــه، وكـــذلك ال یجـــوز لـــه القــصـاص علـــى الـــنفس؛ ألنـــه لـــیس لـــه

ًوالیــــة علــــى الــــنفس كــــاألب وأجــــازوا لــــه القـــصـاص علــــى األطــــراف استحـــسـانا ال 

ًقیاســـــــا إذ القیـــــــاس أن األطـــــــراف كـــــــالنفس فـــــــي عـــــــدم جـــــــواز القــــــصـاص ولكـــــــن 

االستحسـان أن یصـالح علـى القصـاص فـي األطــراف ألن األطــراف خلقــت وقایــة 

 )٥(. هـا كالتصرف في الماللألنفـس كمـا المـال فجـاز االسـتیفاء من

 :أدلة القول الثاني

إنـه ال منفعة فـي القصـاص إال إذا :  لمـذهبهم بـالمعقول فقـالواالمالكیةاسـتدل 

 )٦(. ن، واألصـل النظر في مصلحة الصبي والمجنون، والدیة خیر لهماّتعـی

                                                 

. باعتبار أن المجنون لیس في حالة معتادة ینتظر فیها إفاقته ورجوع عقله بخالف الصبي) ١(

   .٥٣٣)/(٥كشاف القناع، : انظر

   .)٥٢/(٥المهذب،  )٢(

   .٥٣٣)/(٥ كشاف القناع، )٣(

   ).٤٨٦-٤٨٥/(١٠المحلى، )٤(

  ).٨/٣٤١(البحر الرائق  ،)٤/٤٤٦ ( المرغیناني،الهدایة )٥(

  ).٤/٢٥٣ ( الدردیر،الشرح الكبیر )٦(



      
 

 ١٧٠٩

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

 :أدلة القول الثالث

إن أســـاس النظـــر فـــي : فقـــالوا والحنابلـــة لمـــذهبهم بـــالمعقول الــشافعیةاســـتدل 

هــــذه المـــسـألة هــــو مـــصلحة الـــصبي والمجنـــون، فـــإن كـــان لهمـــا مـــال فالمـــصلحة 

بحــبس الجــاني حتـــى یبلـــغ الــصـبي أو یفیـــق المجنــون، حتـــى یأخـــذ رأیـــه، ویــشـفي 

ًغلیلـــــه باســـــتیفاء القــــصـاص أو العفـــــو إلـــــى الدیـــــة أو مجانــــا، أمـــــا إن كـــــان فقیــــرا 

 )١(.ألة خاصة عند عدم المنفق علیهمابول الدیة إلغنائهما عن المسفالمصلحة بق

 :أدلة القول الرابع

 : والمعقولكتاباستدل الظاهریة لمذهبهم بال

َوالجـروح  : قولـه تعـالى :سـتندوا إلـى ظـواهر اآلیـات مثـل ا:لكتـابا  من - ُُ ْ َ
ٌقـصاص َ

ِ)قولـه تعـالى، و)٢ :والحرمـات قـصاص ٌ َ
ِ ُ َ ُ ُ ْ َ )تعـالىقولـه، و)٣  : وجـزاء ُ َ َ َ

َسیئة سیئة مثلها ُْ ِّ ٌ َ َِّ َِّ َ
ٍ )٤( 

 أثبتت هذه اآلیات بظواهرها الحـق فـي اسـتیفاء القـصاص لمـن :وجه الداللة

لــه الحــق فیــه، فــإن كــان الحــق للــصبي أو المجنــون، فـــال یحـــق ألحـــد العفـــو عنـــه 

ُعمـال بهـذه اآلیـات، إنما ینتظـر الصـبي حتى یبلغ والمجنون حتـ ى یفیـق، ومـن ثـم ً

 .یستوفي حقه

 : المعقولمن - 

إن العفــــو موكــــل لرضــــا مـــــن لـــــه حـــــق القــــصـاص، وال یعتبـــــر رضـــــا : فقــــالوا

الــصـبي أو المجنـــون حالـــة الــصبا والجنــون، فــإن أغفــل الــولي أخــذ القــود، حــبس 

 )٥(. الجاني إلـى حـین بلـوغ الصـبي أو إقامـة المجنـون لیستوفیا حقهما

  : القول الراجح

 واهللا –بعـــد عـــرض هـــذه األقـــوال والنظـــر فیهـــا، یتبـــین لـــي أن القـــول الـــراجح 

ـــم ـــى األب إن كـــان هـــو الـــولي، أن یفعـــل األصـــلح للـــصغیر، أو  هــــو أن-أعل  عل

                                                 

 ابن ،، الكافي)١٢/١٠٤(، الحاوي الكبیر )٩/٢١٤ (الطالبین، روضة )٣/١٩٨(المهذب  )١(

  ).٣/٤٠٠(، كشاف القناع )٣/٢٨٠ (قدامة

  ).٤٥(من اآلیة : دةسورة المائ) ٢(

  ).١٩٤(من اآلیة : سورة البقرة) ٣(

  ).٤٠(من اآلیة : الشورىسورة ) ٤(

  ).١١/١٣١(المحلى  )٥(



      
 

 ١٧١٠

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

 لمــــا ینطــــوي علیــــه قلبــــه مــــن الــــشفقة والعطــــف، فــــإن كــــان ؛المجنــــون، أو المعتــــوه

مال هـو األصـلح، فیجـوز ٕالقصاص هو األصلح، كان له أن یستوفیه، وان كان ال

له أن یصالح على الدیة، أو على أكثر منها، ولیس لـه أن یـصالح علـى أقـل مـن 

 وتبرعـات هـؤالء غیـر مقبولـة، ألنهـا تـضر بهـم، وسـواء ًالدیة، ألن ذلـك یعـد تبرعـا

  . فعلوها هم، أو فعلها غیرهم من الولي أو الوصي

 أو علـــى أكثـــر ویجـــوز لغیـــر األب كالقاضـــي والوصـــي الـــصلح علـــى الدیـــة،

 ذلــك تحقیــق مــصلحة للــصغیر أو المجنــون أو المعتــوه، ولــیس منهــا، إن كــان فــي

ألي منهمـــــا أن یـــــصالح علـــــى أقـــــل مـــــن الدیـــــة، ولـــــیس ألي منهمـــــا أن یـــــستوفي 

القصاص الواجب للصبي حتى یبلغ، أما المجنون الذي ال ترجى إفاقته، والمعتـوه 

األصــــلح لهمــــا فیجــــوز الــــذي ال یرجــــى صــــالح حالــــه، فــــإن كــــان القــــصاص هــــو 

ٕللقاضــي أو الوصــي أن یقــتص، وان كــان المــال هــو األصــلح فــي حقهمــا، فیجــوز 
أن یـــصالح علیـــه شـــریطة أال یكـــون الـــصلح علـــى أقـــل مـــن المقـــرر المـــالي الـــذي 

  .أوجبه الشارع وهو الدیة



      
 

 ١٧١١

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

  بحث الثانيامل
  .عوض يف اجلناياتاملغاالة يف الصلح على  

  :وفیه مطلبان

الصلح بدل ديدحت :املطلب األول
ُّ

  .معني حبد 

على جواز الصلح بـین القاتل أو غـیره وولي متفقون الفقهـاء القول بأن سـبق 

القصاص على إسـقاط القصاص مقابل بــدل یـدفع للـولي، ویـسـمى هـذا البـدل بـدل 

 أو بدل العوض عن دم العمـد، وسـبق ذكــر األدلـة الدالـة علـى جـواز هـذا ،الصلح

  .الصلح

 لهــذا البـــدل بحـــد معــین، ممــا یــدل علــى جــوازه بــأي ًقهــاء تحدیــداولــم یــذكر الف

َهدبة  ما روى أن  "ومما یؤید ذلكمبلـغ كان،  َ ْ ٍَخشرم بن  ُ ْ ً قتل قتیالَ َِ ََ  یة و عهد معاَ

َفبــذل ســعید بــن العــاص والحــسن والحــسین البــن المقتــول ســبع َْ َ
ِ ُ ْ َِ ُ ُ ِ ُ َ َ َدیــات، لیعفــو عنــه،  َ ُ ْ َ

ِ ٍ ِ

َََفأبى ذلك، وقتل َ، وذلك في عصر الصحابة ولـم ینكــر ذلــك؛ فـدل علـى أنـه ال )١( هَ ُ
  )٢ (.تحدید لعـوض الصلح بحد معین

وقـــد درس مجلـــس هیئـــة كبـــار العلمـــاء بالـــسعودیة هـــذه المـــسألة وانتهـــى فیهـــا 

كمـا فـي قـراره . ّباألكثریة إلى أن الصلح عن الدیة ال یحد بحد معـین ال یـزاد علیـه

إن األصـل جــواز الـصلـح، " : هـــ، وفیـه١٠/٥/١٤٢٢یـخ ، والتار)٢٠٤(ذي الرقـم 

وعـــدم تحدیــــده بحـــد معـــین، مــــا لـــم یـــشـتمل الـــصلح علـــى إحــــالل حــــرام أو تحـــریم 

 ."حالل، ولم یظهر للمجلـس ما یقتضي العدول عن هذا األصل

ّكــما أنــه یجـوز لــولي األمـر أن یقیــد اســتعمال الحـــق بالقـدر الــذي یـصون بـــه 
 فیتدخل في شـؤون األفـراد لهــذا الغـرض، فـإذا رأى المـصلحـة فـي المصلحة العامة

هذا التحدید فهـو تقییـد للمبــاح الـذي یـؤول إلـى المـصلحة، لـئال یتمـادى النـاس فـي 

المغاالة ببدل الصلح، فیقع الحرج وتتحقق المشقة عـلى النـاس، ویحـصل الــضرر 

  )٣(. ةالعام، وینفتـح باب المسـألة لجمع تلك األموال الطائل

                                                 

  .  سبق تخریجه)١(

العبیـدي، مجلـة الجمعیـة الفقهیـة  عبـد اهللا بـن حـسین. الخطـأ، د  الصلح في القتل العمـد أو)٢(

  . ١١٥ ص م،٢٠١٢هـ١٤٣٣ رمضان -جماد اآلخرة ) ١٣(السعودیة، ع 

 ،)١١١-١١٠ص (الدرینيفتحي .  د، سلطان الدولة في تقییدهىالحق ومد: ینظر )٣(

  .م١٩٨٤ هـ ١٤٠٤ ،٣ ط بیروت، الرسالة،مؤسسة 
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ومـن ذلــك مـا یناســب مـا نحــن بــصدده أن األمـر الــسـامي الكـریم الــذي صــدر 

َّهـ عـد المبلـغ الـذي یتجـاوز ١٤٢٣في التاسع والعشرین من شهر ربیع األول لعام 

الخمسمئة ألف لایر مقابل العفو عن القصاص مبالغ فیه، وال شـك أن هذا التحدید 

علق بزیادة أسـعار اإلبل التـي تقـدر فیهـا ما یت: روعـي فیـه جملة من األمور، منهـا

الدیـــة، وأن هـــذا المبلـــغ یتناســـب مـــع كـــون بـــدل الـــصلح قـــد یكـــون زائـــدا علـــى قـــدر 

الدیة، وولي األمر ینظر في مصلحة المسـلمین، وبمقتضى القواعـد الشرعیـة التـي 

 أن ى، وقـــد رأ)١ (تـــنص علـــى أن تـــصرف اإلمــــام علـــى الرعیـــة منـــوط بالمـــصلحـة

ي هــذا التحدیــد، فینبغــي العمــل بــه وامتثالــه طاعــة ألمــر ولــي األمــر، المــصلحة فــ

  )٢ (.وتمشـیا مع ترغیب الشارع في التخفیف عن الموسر والتجاوز عن المعسر

ــــم یقـــصد بـــه حــــث ـــسـامي الكری  النـــاس عــــلى ّوممــــا یظهــــر أن هــــذا األمــــر ال

دل الــصلـح بحــد ًاالمتثـــال لهــذا التحدیــد، ولــیس ملزمــا لمــا ســـبق مــن عــدم تحدیــد بــ

معــین، وال یلــزم النــاس عـــلى قبــول معاملــة ال یریــدونها فــال یحـــل مــال المــسـلم إال 

بطیــب نفــس منـــه، كمــا أن هــذا األمـــر یرغــب أولیــاء الــدم فــي األجــر وطلــب الــدار 

ًاآلخـــرة، وأن یكونـــوا ســـببا فـــي التخفیـــف عـــن القاتـــل فیكونـــون داخلـــین فـــي حـــسن 

 قیمة للمقتـول حتـى یغــالى فیـه؛ بـل هــو تعـویض االقتضاء، ثم إن هذا المال لیس

 إن كانـــوا محتــاجین للـــمال؛ ًلهــم یخفــف الوطـــأة علــیهم، ویــسـاعد ورثتـــه، خــصوصـا

 هللا لذا فإنـه ینبغي االمتثـال لهذا األمـر طاعـة لــولي األمـر وابتغـاء الثـواب مـن 

 علـى ًعبئـابعـدم المبالغة فـي طلـب بـدل الـصلح، ممـا یثقــل كاهـل الجـاني ویجعلـه 

  )٣(. اآلخرین بجمع هذا المبلغ

 الــشرعیة، الــسیاسة بــاب مــن بــذلك یحكــم أن األمــر لــولين أالجــدیر بالــذكر 

 هـذا مـشروع بمثـل والعمـل عـنهم، واألضـرار للمفاسـد ًودرءا العباد، ًتحقیقا لمصالح

 اإلســـالم عبـــر عـــصور بعـــدهم ومـــن الراشـــدین الخلفـــاء عمـــل علیـــه جـــرى وجـــائز،

 دعــت؛ ضــرورة أو اقتــضت، لمــصلحة مباحــة أشــیاء مــن النــاس ونیمنعــ المختلفــة

                                                 

، )١٢٣ص(، األشـباه والنظائـر، البن نجیـم )١٢١ص(األشـباه والنظائـر للسـیوطي  )١(

  ).١/٥٣٣(لفقهیة ، جمهرة القواعد ا)١/٣١٠(األشباه والنظائر، البن السبكي 

  ). ١١٧، ١١٦ص (العبیدي،  عبد اهللا بن حسین. الخطأ، د  الصلح في القتل العمد أو)٢(

العبیـدي، مجلـة الجمعیـة الفقهیـة  عبـد اهللا بـن حـسین. الخطـأ، د  الصلح في القتل العمـد أو)٣(

  ). ١١٨ص (م، ٢٠١٢هـ١٤٣٣ رمضان -جماد اآلخرة ) ١٣(السعودیة، ع 



      
 

 ١٧١٣

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

 علــى األقــضیة مــنللنــاس  یحــدث" :–اهللا  رحمــه- العزیــز عبــد بــن عمــر قــال ولــذا

  )١( ".الفجور من أحدثوا ما قدر

 بعـض فـي بـالتعزیر یحكـم أن األمر لولي أن على : الفقهاء بعض نص وقد

 أصـدر ذلـك علـى وبنـاء بذلك، إال عنه االنكفاف لم یحصل إذا بالقتل ولو الجرائم

 ًتعزیــرا، المخــدرات مــروج قتــل بجــواز ًقــرارا ســنوات منــذ كبــار العلمــاء هیئــة مجلــس

 نــص كمــا -اهللا حرســها- الــبالد هــذه فــي بهــذا العمــل وجــرى ،لعظــیم ضــررهم ًدرءا

 عفــى ولــو -شــرعیة سیاســة -ًعمــدا القاتــل یقتــل أن لإلمــام أن علــى الفقهــاء بعــض

ـــاء  فـــيالفـــراء  یعلـــى أبـــو القاضـــي اإلمـــام قـــال فقـــد ،القـــصاص عـــن المقتـــول أولی

 كــان إذا صــاحبه بعفــو یــسقط فهــل ،الــسلطنة حــق فــي فأمــا" : األحكــام الــسلطانیة

  )٢(".؟ استیفائه في المصلحة أن یرى السلطان

  عوض يف اجلناياتاملغاالة يف الصلح على : ثانياملطلب ال

المغـاالة  بیقصد: ي الجنایاتعوض فالمغاالة في الصلح على مفهوم : ًأوال

ســوء اســتغالل المجنــي علیــه أو ولیــه حــق القــصاص فــي طلــب دیــة : فــي العــوض

تتجـاوز الدیــة المقــررة فـي الــشریعة اإلســالمیة بكثیـر ســواء فــي حالـة العمــد أم شــبه 

  )٣(. العمد أم الخطأ

طلـــب تعـــویض مـــالي أو أدبـــي یفـــوق : "وتعنـــي المغـــاالة فـــي طلـــب العـــوض

  )٤(".  على المجني علیهالضرر الذي وقع

تعمد المجني علیه أو ذویه طلب تعـویض مـادي أو معنـوي : " والمغاالة هي

  )٥(". یفوق الضرر الذي أوقعه الجاني بهم سواء أكان ذلك بقصد أم بدون قصد
                                                 

  .)٢١٧/ ٢ (، ابن فرحون في أصول األقضیة ومناهج األحكامتبصرة الحكام )١(

،  محمد حامد الفقي:علیهصححه وعلق  )٢٨٢ص(األحكام السلطانیة ألبي یعلى الفراء  )٢(

  . م٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢١ الثانیة، :الطبعة،  لبنانبیروت، - دار الكتب العلمیة :الناشر

 مقدمـة رسـالة ،)٢٦ص(لح خلیفـة،  المغاالة في العوض للنزول عن القصاص، مـازن صـا)٣(

جامعـــة نـــایف ة، الجنائیـــ العدالـــة فـــي الماجـــستیر درجـــة علـــى الحـــصول لمتطلبـــات ًاســـتكماال

  .م٢٠١٠هـ ١٤٣١، یة الدراسات العلیا، كلالعربیة للعلوم األمنیة

دار النهـضة :  الناشـر)١٣٤ص(حـسني،  محمـود نجیـب ،شرح قـانون اإلجـراءات الجنائیـة )٤(

  . م١٩٨٨، ٢هرة، طالعربیة، القا

دار النهــــضة : الناشــــر) ١١٨ص(ســــرور،  أحمــــد فتحــــي الــــشرعیة واإلجــــراءات الجنائیــــة، )٥(

 .م١٩٩٧، ٢طالقاهرة، العربیة، 
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والمطالبـــة بتعـــویض مـــادي یتجـــاوز القیمـــة التـــي قـــدرتها الـــشریعة اإلســـالمیة 

ــــى ٕللقــــصاص؛ ألجــــل وقــــف الخــــصومة واعفــــا ــــة عل ء الجــــاني مــــن اآلثــــار المترتب

  .جریمته

 حكم المغاالة في طلب العوض في الشریعة اإلسالمیة : ًثانیا

المغـــاالة أحـــد مظـــاهر الجـــشع اإلنـــساني والرغبـــة فـــي االســـتزادة مـــن الخیـــر 

وتحــصیل الــرزق ســواء كــان ذلــك بطریــق مــشروع أم غیــر مــشروع، بجانــب الجهــل 

لتـــبس بهــا مـــن مـــشكالت، حیــث تغلـــب النظـــرة وقلــة العلـــم بـــاألمور الــشرعیة ومـــا ی

ٕالمستندة إلى التجریـد، مـع تناسـي واغفـال الممارسـة العملیـة والتطبیـق فـي الـسلوك 
الحـرص علـى : ًكما أن هنـاك أسـبابا تقبـع خلـف المغـاالة مـن أبـــرزها. والمعامالت

المـــصلحة الخاصـــة، والرغبـــة فـــي الـــسیطرة والحـــصول علـــى الـــسلطة، وقـــد یـــسعى 

إلــــى إثــــارة الفوضـــى وزعزعــــة األمــــن واالســـتقرار، وبــــصفة خاصــــة عنــــد المغـــالون 

المغــاالة فــي أســعار الــسلع والخــدمات واحتكارهــا، وســعیهم للكــسب مــن كــل شــيء 

ســواء كــان ذلــك مبــاح أو غیــر مبــاح، ومــن ذلــك حــبس األقــوات عــن النــاس لرفــع 

 )١(. أسعارها والمغاالة فیها

لــذي ینــشأ فــي ظــروف غیـــر والمغــاالة ظــاهرة مرضــیة قــد تــصیب اإلنــسان ا

ًطبیعیة كالفقر والبطالة والفراغ االجتماعي، أو المشكالت األسریة، وتنتـشر غالبـا 

 )٢(. بین الفئات التي لم تحظ بقسط من التعلیم

عامــة الفقهـاء علــى جـواز الـصلـح علــى أكثـر مـن الدیـــة القــول إن ســبق ولقـد 

 بأن ال یزید بدل الصلح عن :ٕفي القتل العمد، وان كان هناك رأي قال به بعضهم

 علـى دلیــل صـحیح؛ لــذا فالظـاهر ًمقدار الدیة، إال أنه رأي مرجوح، ولیس مـستندا

 ًأن بـــدل الـــصلح فـــي القتــــل العمـــد غیـــر محـــدد بحـــد معــــین ال یجـــوز تجـــاوزه أخـــذا

 الناس في هذا البدل ویغالوا ىبإطالق النصوص السـابقة، وهذا ال یعني أن یتماد

 على القاتل تحـصیله، كمـا هـو حاصـل فـي واقعنـا المعاصـر مـن فیه؛ بحیث یشق

 للـــصلح عـــن القـــصاص، فیـــدفع القاتـــل إلـــى طـــرق كافـــة ًاشـــتراط مبلـــغ بـــاهظ جـــدا

                                                 

دار الفكـــر : الناشـــر )١٢٤ص (إبـــراهیم حمـــاد، التطـــرف الفكـــري بـــشقیه ووســـطیة اإلســـالم )١(

   .م٢٠٠١العربي، القاهرة، 

 ١٧) ص(،  الخطیبمحمد بن شحاتمن الوطني والدولي، وعالقته باأل االنحراف الفكري )٢(

 .م٢٠٠٦ الریاض الوطنیة،مكتبة الملك فهد 
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 ًاألبواب لتحصیل هـذا البـدل، ویمضي الـسـنوات الطــوال لجمعـه وتحـصیلـه حرصـا

ًعلـى إنقـاذ نفـسـه مـن عقوبـة القــصاص، وهـذا وان جـاز شـرعا  بـــل  لكنـه ال ینبغـي؛ٕ

 ألن ؛المطلــوب هــو المــسـاعدة والتخفیـــف عــن الجــاني وعـــدم تحمیلــه مــا ال یطیـــق

هـــذا البـــدل مـــن مالـــه وال تتحملـــه عاقلتـــه، وقـــد رغـــب الـــشـارع فـــي إنظـــار المعـــسر 

ســمعت :  قـالوالوضع عنه، والمسـامحة في االقتضاء واالستیفاء، فعـن حذیفـة 

َمات  ":  یقولملسو هيلع هللا ىلصهللا رسـول ا َرجل، فقیـل َ َِ ٌ ُ َ لـه، قـالَ َ ُ ِكنـت ُأبـایع النـاس، فـَأتجوز عـن : َ َ َ َُ َّْ َ َ َ َّ ُ
ِ ُ ُ

ُالموسر، وُأخفف عن المعسر، فغفر له ََ َ
ِ ِ ُِ ُ ََ ِ ِ ِْ ُ ُْ ِّْ

َ" .)١( 

ًَأن رجال "وفي روایـة  ُ َ َمـات،  َّ َفـدخل  َ َ َ ُالجنـة، فقیـل لـه َ ََ ََ َِ َّ ُمـا كنـت تعمـل؟ : ْ َ َْ َ َ ْ َ قـال-ُ َ :

َفإما ذكر واما ذكر  َ
ِّ ُ ََّ ََِّٕ َ َ فقال-َِ َ ُإني كنت ُأبایع الناس، فكنت ُأنظر المعـسر، وَأتجـوز : َ ْ ْ َّْ َ ََ َ َ ُ

ِ ِ
ْ ُ ُْ ُ ُُ َُ َ َّ ِ ِِّ

ِفي السكة  َِّ ِ َأو في النقد -ِّ ِْ َّ ُ فغفر له-ْ َ َ
ُِ َ" .)٢( 

الداخلیــة والعــدل والـشـؤون اإلســالمیة والمالیـة : ِّولهـذا ُألفـت لجنـة مــن وزارات

ة واإلعـــــــالم ومؤســـــــسة النقـــــــد العربـــــــي الـــــــسـعودي والـــــــشـؤون االجتماعیـــــــة والثقافـــــــ

واالســـتخبارات العامــة بــشـأن دراســـة ظــاهرة المبالغـــة فــي الــصلـح فــي قــضایا القتــل 

بــشـكل عــام، ومـــا یرافقهــا مــن إقامــة المخیـــمات لجمـــع تبرعــات الدیــة لورثـــة القتیــل، 

فقــــة خـــــادم ُِّوتوصــــلت هـــــذه اللجنــــة لجملـــــة مـــــن القـــــرارات والتوصیـــــات توجـــــت بموا

  .الحرمین الشریفین على ما انتهت إلیه هذه اللجنة

ـــا ـــى عـــوض فـــي : ًثالث ـــصلح عل ـــاالة فـــي ال ـــى المغ المفاســـد المترتبـــة عل

  :الجنایات

  : من أبرزهاالدماء،تترتب مفاسد عدیدة على هذه المغاالة في الصلح عن 

 وتـــــشویهه أمـــــام نهمـــــة، جـــــشعة المجتمـــــع، إظهـــــار صـــــورة ســـــلبیة فـــــي -١

  . األخرىالمجتمعات

  .بعضها أو والدیة، تغییب المقاصد الشرعیة من العفو -٢

  .علیهم والتضییق القاتل، وهم ذووا له، إرهاق كاهل من ال ذنب -٣

                                                 

حــــسـن : االســـــتقراض، بــــاب:  واللفــــظ لـــه، كتــــاب)٥/٥٨(صحیحـــــه أخرجــــه البخـــــاري فــــي  )١(

: المــساقاة، بــاب:  كتــاب)٥/٤٩٠(صــحیحه،  ومــسلم فــي ،)٢٣٩١(، حــدیث رقــم التقاضـي،

  .)١٥٦٠(ث رقم ،، حدیفضل إنظار المعسر

، حــــدیث رقــــم فــــضل إنظــــار المعــــسر: المــــساقاة، بــــاب: كتــــاب، )٥/٤٩٠(أخرجــــه مــــسلم  )٢(

)١٥٦٠(.  
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 إشــاعة نمــط قــد یــؤدي للمتــاجرة بالــدماء فقــد یجمــع ذووا القاتــل أكثــر مــن -٤

- ١٢- ١٥م ب في -٩٨٦٩ مع أن توصیات األمر السامي رقم المطلوب،المال 

 وضـرورة تنـسیق الخیـام،هـ تقضي بمنـع جمـع التبرعـات العـشوائیة ونـصب ١٤٢٩

� وفـــتح حـــساب مـــشترك یغلـــق تلقائیـــا بعـــد المنطقـــة،ٕذلـــك مـــع وزارة الداخلیـــة وامـــارة  ُ
 لكننـا نجـد فـي والرقـاب،ً منعـا للمتـاجرة والتكـسب بالـدماء المطلوب،استیفاء المبلغ 

وات هـــذه الـــصور للجمـــع وســـائل التواصـــل االجتمـــاعي وعبـــر أشـــرطة بعـــض القنـــ

  .بهاُالعشوائي وبحسابات بعضها لیست رسمیة مما یفاقم االتجار 

 الـذین یفرضـون نـسبة ،)الـصلح وسطاء( ظهور وانتشار سماسرة الصلح -٥

  .ّتربح فتكون باب الصفقة،لهم من ثمن 

  .الجاهلیةٕ واثارة النعرات الكراهیة، إذكاء الفتنة ونشر -٦

أولیــاء الــدم خاصــة إذا صــالح بعــضهم علــى  إحــداث قطیعــة بــین بعــض -٧

 یــرفض القــصاص، وبعــد ســقوط حقهــم فــي اآلخــرین،أكثــر مــن الدیــة دون رضــى 

 فیقــود الــشرعیة، ویكتفــي بنــصیبهم مــن الدیــة الــصلح،تــسلیمهم نــصیبهم مــن مــال 

 )١ (.وخیمةلمشاكل 

 

  

                                                 

  :، انظر الموقعحواء بنت جابو آل جدة، قرصنة الدماء )١(

 http://www.saaid.net/arabic/٧٥٦.htm  
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  املبحث الثالث
  .عوض يف اجلناياتعلى  آثار الصلح 

  :  وفیه ثالثة مطالب

  .على من جيب العوض يف الصلح يف اجلنايات :طلب األولامل

اتفـــق الفقهــاء علــى أن مــا یجــب بالــصلح عــن القتــل العمــد یجــب فــي مــال 

 وا، كمـا اتفقـ)٢( أن دیـة الخطـأ تحملهـا العاقلـة، و)١( الجاني وحده وال تحمله العاقلة

ـــة لزومـــا علیهـــا،  إذا رضــوا إال ًكــذلك علــى أن مـــا وجـــب بالــصـلح ال تحملـــه العاقل

  )٣(. إلزام، وأن الملزم بموجب الصلح هو الجاني من ماله ـن غیربأن یتحملوا م

أرأیت أولیاء الدم العمــد إذا صـالحوا علـى أكثــر مـن : قلـت" : جـاء في المدونة

فـإن رضـي أولیــاء العمــد : نعـم، قلـت: الدیة، أیجوز ذلـك لهم في قـول مالـك؟ قــال

بــل فــي مــال القاتــل عنــد : لعاقلـــة أوفــي مــال القاتــل؟ قــالبالدیــة أیكــون ذلــك علــى ا

  )٤(. "مالك

 :واستدلوا على ذلك بأدلة عامة وأدلة خاصة، وبیانها في اآلتي

 األدلـــــة الدالـــــة عـــــلى أن دیـــــة العمــــد تجـــــب فــــي مـــــال القاتــــل وال تحملهـــــا :ًأوال

أجمـع : (-هللاه ارحمـ-العاقلـة، وذلك باإلجمـاع عند أهل العلم كما قـال ابن قدامة 

  )٥(. أهل العلم على أن دیة العمد تجب في مال القاتل وال تحملها العاقلة

                                                 

المغني ، )٢/٣٧٤(حاشیة الشرقاوي  ،)٨/٢٨(، شرح الخرشي )٧/٢٥٥(بدائـع الصنائـع  )١(

  ).٨/٢٩٦٧(، كشاف القناع )١٢/٢٩(

  .هم الجماعة الذین یعقلون: العاقلة عند الحنفیة) ٢(

  . عصبة الجاني قربوا أو بعدوا ویقدم األقرب:  وعند المالكیة

: هم العصبة والقرابة من قبل األب، الذین یعطون دیة الخطأ، وقال الماوردي: وقال الشافعیة

  . ن عصبات القاتلهم ضمناء الدیة متحملوها م

، ١٧٦) /٦(تبیین الحقائق، : انظر. ً أو أنثى عصبته نسباًعاقلة الجاني ذكرا: وقال الحنابلة

  .٥٩)/٦(، كشاف القناع، )١٢/٣٤(الكبیر، ، الحاوي )٦١٢/(٢بدایة المجتهد، 

علـى الشـرح الكبیـر  الدسـوقي، حاشـیة )٦/١٧٩(، تبیـین الحقـائق )٤/٥١(الهدایـة  )٣(

  .)٧/٦٤٥(، كشـاف القنـاع )١٢/٢٩(، المغنـي )٤/١٥٧(: قلیوبي، حاشیة )٤/٢٦٣(

  .)٦٥١/ ٤ (المدونة )٤(

  ).١٢/١٣(المغني  )٥(
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دیة الرجـل الحـر المـسـلم مئـة  واتفقوا على أن" : -هللارحمه ا- وقال ابن هبیرة 

  )١( ."من اإلبل في مال القاتل العامد إذا آل إلى الدیة

 ، واألثـــر،الـــسنةن  مـــأدلـــة خاصـــة بــأن العاقلـــة ال تحمـــل الـــصلح، وهـــي: ًثانیـــا

 : والمعقول

 :السنةمن : ًأوال

ُتحمــل  َال  " :  قــال عـن النبــي ابـن عبــاس  عـن -١ ِ ْ ُالعاقلـة  َ َِ َ ََعمــدا وال  ْ ً ْ َ
ُصلحا وال اعترافا وال ما جنى المملوك ُ ْ َ َْ َْ َْ ًَ ََ ًَ َ

ِ
ُ .")٢( 

ــة ً الحــدیث نــص فــي أن العاقلــة ال تحمــل صــلحا، ولــم یفــرق :وجــه الدالل

  .خطأبین عمد و

بأن یصالح الجاني أولیاء الدم علـى مـال عـن : معناه) ًوال صلحا: (قولـهو

القصاص فال تحمله العاقلة، وهذا القول عن ابن عباس ال یعرف لـه مخـالف مـن 

.ًإجماعا فیكون  الصحابة
 )٣(

 

وللعلمــاء فــي تفــسیر الــصلح الــوارد فــي هــذا األثــر قــوالن، أصــحهما قــول 

.  علیــه القتــل فینكــر ثــم یــصالح المــدعي علــى مــالالجهمــور أن معنــاه أن یــدعى

  ).٤ (- رحمهما اهللا -وهذا ما رجحه ابن قدامه وابن تیمیة 

َّفـــإن :  قــــال فــــي حجــــة الــــوداعأن رســــول اهللا : عــــن أبــــي بكــــرة  -٢

ْدماءكم، وَأمـوالكم، وَأعراضـكم، بیـنكم حـرام، كحرمـة یـومكم هـذا، فـي َ ْ ْ َ ْ ُْ َ ُ ُ ُ ُِ َ ُ َ َ
ِ ِ
َ َْ ٌ َ ْ ْ َ َ ْ ْ شـهركم هـذا، َ ُ ِ ْ َ

ْفي بلدكم هذا ُ
ََِ .")٥( 

                                                 

  ).٢/٢٠٠(اإلفصاح  )١(

ــــي فــــي ســــننه الكبــــرى ) ٢( ــــال ال تحمــــل ) ٨/١٨٢(أخرجــــه البیهق ــــاب مــــن ق ــــاب الــــدیات، ب كت

ًالعاقلـــة عمـــدا، وال عبـــدا، وال صـــلحا ً وذكــره أبــو عبیــد،  ،)١٦٣٦١(رقــم دیث حــًاعترافــا، ، وال ً

قــال ابــن : قــال ابــن حجــر.  علــى ابــن عبــاسًكالهمــا موقوفــا. ٤٤٦/ ٤غریــب الحــدیث : فــي

  ).٣١/ ٤(تلخیص الحبیر . ٕلم یثبت متصال، وانما هو موقوف على ابن عباس: الصباغ

  ).٢٨- ١٢/٢٧(المغني  )٣(

  ).٢٩٣ص (، االختیارات، )١٢/٢٩( المغني )٤(

ـــة أیـــام منـــى كتـــاب الحـــج، ،)١٧٦/ ٢ (هصـــحیح فـــي أخرجـــه البخـــاري )٥(  بـــرقم ،بـــاب الخطب

 تغلـــیظ تحـــریم الـــدماء األیمـــان، بـــاب كتـــاب ،)١٣٠٦/ ٣ (هصـــحیحفـــي  ومـــسلم ،)١٧٣٩(

  .)١٦٧٩(: ، برقمواألعراض واألموال
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 إن األصل في أموال الناس الحرمـة، فـال یؤخـذ منهـا إال مـا :وجه الداللة

أبـــاح اهللا أو أوجـــب، وال دلیــــل یجیــــز أخــــذ المــــال مــــن العاقلــــة بــــدل الـــصـلح، فــــال 

تحمــل یجـــوز أن تكلـــف العاقلـــة مـــا لـــم یكلفهـــا اهللا بـــنص ثابــت، ولــم یكلفهــا نــص ب

  )١(. الصلح

 : األثرمن: ًثانیا

ُالعمـــــد والعبـــــد والـــــصلح واالعتـــــراف ال تعقلـــــه ":  قـــــالَعـــــن عمـــــر  -١ ُ
ِ ُ ُ ُ

."ُالعاقلة
)٢(

  

ًال تعقـــل العاقلـــة عمـــدا، وال صــــلحا، وال : " قــــالعـــن ابـــن عبـــاس  -٢ ْ ُ ً ُ ُ ِ
ْ َ

ُاعترافا، وال ما جنى المملوك َ َ ً .")٣(  

ــــــشـعبي -٣ َاصـــــــطلح ا": وقـــــــال عـــــــامر ال َ ْ ـــــــل ْ ـــــــى َأن ال تعق َلمــــــسـلمون عل َ
ِ ِ
ْ َْ ْ َ َ َ َ ُ ُ ْ

َالعاقلـةُ صـلحا، وال عمدا، وال اعترافا
ِ ِْ َ ًَ َ ْ ْْ َ ًَ ُ َُ َ"ً .)٤(  

ِمــضت   ": وعـــن یحیــى بــن ســـعید وابــن شـــهاب أنهـــما قــاال -٤
َ ُالــسنة  َ َّ ِفــي  ُّ

ِقتل   ُالعمد حین یعفو ولـي المقتـول، َأن الدیـة تكـون  َْ َُ َ َُ َ َِّ َّ ِ ْ َ ْْ ِْ ُ ْ
ِ ِ

ْ ِعلـى القاتـل فـي مالـه َ ِ ِ ِ
َ

ِ َ ْ َ ًخاصـة،َ َّ َ 

َإال َأن تعینه العاقلة عن طیب نفس منها ْ ِْ ِ ِ ٍِ ُ ِ ْ َْ ُُ َ َ ْ َ ُ ّ َ ِ" .) ٥( 

 علـــى أن العاقلـــة ال وغیرهــا نــصت هــذه اآلثــار :وجــه الداللــة مــن اآلثــار

، فكـان -رضـي اهللا عـنهم-  مـن الصـلح، وال مخالف لها من الـصحابةًشیئاتحمـل 

  )٦(. ًإجماعا

األمر الذي ال اختالف فیـه عنـدنا فـیمن " : -هللارحمه ا-قال اإلمام مالك 

قبلــت منــه الدیــة فــي قتــل العمــد أو فــي شــيء مــن الجــراح التــي فیهــا القــصاص أن 
                                                 

  ).١١/٢٦٥(المحلى  )١(

تحمــل العاقلــة ال : مــن قــال: بــابالــدیات، : كتــاب، )١٨١/ ٨(أخرجــه البیهقــي فــي ســننه،  )٢(

إنـــه منقطـــع حیــــث إنـــه مـــن روایـــة عـــامر : ، وقــــالً وال اعترافــــا،ًصلحــــا، وال ً عبـــدا، والًعمـــدا

ال یصح هـذا القول : الشـعبي عن عمر، والشـعبي لم یـدرك عمر فیكـون منقطعا، وقال أیضا

  ).٤/٣١(ٕعن عمر وانما یصح عن الشعبي، التلخیص الحبیر 

  .)٦٦٦( :دیث رقمح،  باب دیة العمد،)١/٢٢٨( مالك في الموطأ أخرجه) ٣(

دیث  حــ،بــاب العمــد والــصلح واالعتــراف، )٥/٤٠٥(أخرجــه ابــن أبــي شــیبة فــي المــصنف ) ٤(

  .٢٧٤٣٣ :رقم

مــا یوجـــب العقــل علـــى الرجــل فـــي : العقــول، بـــاب: ذكــره اإلمـــام مالــك فـــي الموطــأ، كتـــاب )٥(

  ).٦٢٣ص(خاصة ماله، 

  ).٨/١٢٦(االستذكار  )٦(



      
 

 ١٧٢٠

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

ٕعقـل ذلك ال یكون على العاقلة إال أن یشـاؤوا، وانما عقل ذلـك فـي مـال القاتـل أو 
 علیـه، ولـیس علـى ًان دینـاالجارح خاصة إن وجد له مال، فإن لم یوجد له مـال كـ

 )١(". العاقلة منه شيء إال أن یشاؤوا

  

  :المعقولمن : ًثالثا

 إلـى أن یـصالح بمـال غیـره ویوجـب علیـه ىأنه لو حملته العاقلــة ألد -١

 )٢ (. بقوله، ومثل هذا ال یجوز وال یصحًحقا

ـــــصور -٢ ـــــة؛ لق ـــــزم العاقل ـــــصلح ال یل  والیتهـــــا عـــــن صـــــلح الجـــــاني إن ال

 )٣(.ٕواقراره

 لیوجب العقل على ؛أنه یتهم في أن یواطئ غیره بصلح عن دم خطأ -٣

  )٤(.  ثم یقاسمه،عاقلته

ـــة كالـــذي ثبـــت -٤ ـــه العاقل  أنـــه مـــال ثبـــت بمـــصالحته واختیـــاره فلـــم تحمل

  )٥ (.غیر األصل وذلك ألن تحمل العاقلة ثبت على ؛باعترافه

ي الخطـأ وال إذا تقرر ذلك فإن العاقلة ال تحمل الصلح ال في العمـد وال فـ

  .)٦( والحنابلة ، والشافعیة، والمالكیة،شبه العمد عند جمهور العلماء من الحنفیة

ـــه  ــــل العمـــد یجـــب علـــى الجــــاني وال تحمل ــــدل الـــصلـح فـــي القت ٕواذا كـــان ب

، بـال خـالف ً إال إذا شرط األجل في الـصلح فیكـون مـؤجالًالعاقلة فإنه یكون حاال

 )٧(.عند األئمة األربعة
                                                 

مكتبــة : طــه عبــد الــرؤوف ســعد، الناشــر: ، تحقیــق)٣٠٤/ ٤(شــرح الزرقــاني علــى الموطــأ  )١(

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤األولى، :  القاهرة، الطبعة–الثقافة الدینیة 

  ).١٢/٢٩(المغني  )٢(

  ).٦/١٧٩(، تبیین الحقائق )٤/٢٥١(الهدایة  )٣(

  ).٢/١٤(، إعالم الموقعین )١٢/٣٠(المغني  )٤(

، مطالـب أولـي )٨/٤٥٧(، البحر الرائــق )٦/١٧٩(، تبیین الحقائـق )٨/٤١٣(فتـح القدیـر  )٥(

  ).٦/١٤٢(النهى 

مغنــــي المحتــــاج إلــــى ، )٤/٢٦٣(الدســــوقي حاشــــیة ، )٢٣/ ٥(المختــــار االختیــــار لتعلیــــل  )٦(

  ).١٢/٢٩(، المغني )٣٥٧/ ٥( معرفة معاني ألفاظ المنهاج

، حاشـــیة )٨/٤١٣(العنایــة علــى الهدایــة مــع فــتح القــدیر ، شــرح )٧/٢٥٧(بدائـــع الــصنائع  )٧(

، كــشاف )٧/٢٠٧(، روضــة الطالبـــین )٢/٤٠٩(، بدایــة المجتهـــد )١٠/٣٢٩(عابدیـــن  ابــن

  ).٨/٢٩٦٧(القناع 



      
 

 ١٧٢١

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

 :ا لذلك بما یأتيواستدلو

 أن األصــل فــي موجــب الجنایــة علــى الجــاني الحلــول ألنــه :الــدلیل األول

بدل متلـف، وقـد خولـف هـذا األصـل لـدلیل كمـا فـي دیـة الخطـأ التـي تجـب مؤجلـة 

 )١( .األصلفیبقى ما عداه على 

ـــل الثــاني  أن بــدل الــصلح لــم یجــب بالقتــل، إنمــا وجــب بالعقــد فــال :الدلی

  )٢( .ط كثمن المبیع بالشرَّإال یتأجل

الصلح بدل تسليم عن القاتل عجز إذا: ثانياملطلب ال
ُّ

  احلكم؟ فما 

یــــصـح الــــصلح عــــن القــــصـاص بمــــال یدفعـــــه القاتــــل إلــــى ســــبق القــــول بأنــــه 

  .ٕمسـتحق الـدم، واذا تصالحا على بدل فـإن القصاص یسـقط باتفاق الفقهـاء

تفــاق الفقهـاء، ویـسـقط یجــوز الـصلح علـى القـصاص با" : قـال وهبة الزحیلي

  )٣(".بـه القصـاص

 ممـا یـسـقط القـصـاص بعــد وجوبـه الـصلح عــلى -هللارحمـه ا- الكاسـاني ّوعـد

ألن القــــصـاص حــــق للمــــولى، ولــــصاحب الحــــق أن " : مــــال، وعلــــل لذلـــــك بقولــــه

ٕیتــصرف فــي حقــه اســـتیفاء واســـقاطا، وألن المقــصود مــن اســـتیفاء القــصاص وهـــو 
ـــه ن الظاهـــر أنــه عنــد أخــذ المـــال عــن صــلح وتــراض تــسـكن  أل؛الحیــاة یحــصل ب

ـــولي قتـــل القاتـــل فیحـــصل المقـــصود مـــن اســــتیفاء القـــصاص  الفتنـــة فــــال یقـــصد ال

 )٤(. "بدونه

ٕواذا تـــصالـح القاتــــل مــــع ولـــي الــــدم فـــال یخلــــو حـــال هــــذا الـــصلح مـــن ثـــالث 

 :حاالت

م الـصلح بــشرط  كــما لـو تـًأن یكـون الصلح معلقا على شرط: الحـال األولى

أن یرتحـل القاتل من بلد الـولي، أو على أن یـسـلمه المبلـغ المتفـق علیــه، أو علـى 

أن یعطیــه العـــین المــذكورة، فهنــــا یلتـــزم الجــاني بالـــشرط كـــي یــتم الـــصلح، ویعمـــل 

ٍبموجبه، فإن أخل به الجاني فالقصاص باق بحالـه ألن الـصلـح انتقــض ولـم یـتم؛ 

                                                 

  ).٨/٢٩٦٧(كشاف القناع  )١(

  ).٧/٢٥٧(بدائع الصنائع  )٢(

  .)٧/٥٦٩٥(الفقه اإلسالمي وأدلته  )٣(

  ).٧/٢٥٠(بدائع الصنائع  )٤(



      
 

 ١٧٢٢

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

 شــرط ال یــتم إال بحـــصول مــا علــق علیـــه، فالجــاني لـــم ألن الـــشيء المعلــق عــــلى

َیوف بما شرط علیه، وألن الصلح هنا لم یتم فال حكم له وال أثر یترتب علیه ِ ُ ِ َّ .)١( 

 ً ثابتــاًأن یتـم عقـد الـصلح بــین القاتـل وولـي الــدم صـحیحا: الحـال الثانیـة

ـر  كمــا لــــو صــالحه عـــن القــصاص بحـــعلــى شـــيء معــــین فیبطــل بعـــد صـــحته،

یعلـــمان حریتـــه أو عبــد یعلمــان أنــه مــسـتحق، أو فــسـد المــسـمى فــي الــصلـح، فهنــا 

یــــسـقط القــــصـاص؛ ألن إقـــــدام المتــــصالحین عـــــلى الــــصلح یتــــضمن اإلبــــراء عــــن 

 )٢(، "الـسـاقط ال یعـود": ٕالقصاص فیـسقط، واذا سـقط فإنـه ال یعـود للقاعـدة الفقهیـة

اص، والقــصاص ال یــسـتوفى مــع وألن صــورة الــصلح أورثــت شـــبهة فــي درء القــص

ٕالشـبهة فیسقط، وألن هذا الصلـح باطل فـكان وجوده كعدمه، واذا ســقط القـصاص 
َفإنــه یرجــع إلــى الدیـــة ألن الـــولي لــم یــرض بــسـقوط القــصاص مجانــا فیــصـار إلــى 

 )٣(. الدیة وهي موجب القتل األصلي

ًحیحا ثابتــا أن یــتم عقــد الــصلح بــین القاتــل وولــي الــدم صــ: الحــال الثالثــة ً

 ذلـك حـصول الــبراءة عــن ى فـإذا تـم عقــد الـصلح فمــؤدعـلى بدل صـحیح معــین،

 ووقـوع الملــك فــي بــدل الـصلح لمـسـتحق الــدم، وســقطت دعـواه المــصالح ى،الدعــو

  .عنها

إذا تــم الـصلـح فلـیس " ): ١٥٥٦( جاء في مجلـة األحكام العدلیة في المـادة 

وع عنـه، ویملــك المدعــي بالـصلـح بدلـه، وال یبقــى لـه لواحـد من الطرفین فقـط الرج

، وذلـك )٤( "ً ولیـس للمدعى علیه أیضا اسـترداد بدل الـصلح منــهى،حـق في الدعو

ألن الفقهــــاء یعـــدون الـــصلح مـــن العقـــود الالزمــــة بحـــق الطـــرفین، وال یملـــك أحـــد 

ل بدفع بدل الصلح ٍ، وعندئذ یلزم القات)٥ (العاقدین فسخه أو الرجوع عنه بعد تمامه

 .المصالح علیه

                                                 

 الكویتیة، الموسـوعة الفقهیـة )٢/١٥١(، بلغـة السـالك )٣/٣١٧(حاشـیة الدسـوقي  )١(

(٣٥٥/٢٧)  

  ).١/٥٤٤(، جمهرة القواعد الفقهیة )١/٥٤(مجلة األحكام العدلیة  )٢(

، المغنـي )٦/٨(، شرح الخـرشي )٥/٣٦(، تبیـین الحقائـق )٦/٥٥(بدائـع الصنائـع  )٣(

  ).٣/٤٢١(، شرح منتهى اإلرادات )٨/٢٩٥ (، كشاف القناع)٧/٢٦(

  ).٤/٥٦(مجلة األحكام العدلیة  )٤(

  ).٢٧/٣٥٥(، الموسوعة الفقهیة الكویتیة )١/١١٠(مجلة األحكام العدلیة  )٥(
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 لكن إذا عجز القاتل عن تسلیم بدل الصلح فما الحكم؟

ٕذكــــــر الفقهـــــاء مـــــن مـــــسـقطات القـــــصـاص بعـــــد وجوبــــــه الـــــصلح، واذا ســــــقط  ُّ

القــــصـاص بتمــــام عقـــــد الــــصلح فإنـــــه ال یعــــود، وال یــــسـتحق الــــولي المطالبـــــة بـــــه، 

، ویعنــــي ذلــــك أن )١() الــــسـاقط ال یعــــود(: ًاســـــتنادا للقاعـــــدة الفقهیـــــة التـــــي نــــصهـا

القــصاص حــق للــولي یجــوز لــه إســقاطه بــالعفو أو الــصلح، فــإذا أســـقطه بالــصلح 

سـقط ذلك الحق، وبعد سقوطه فإنه یتالشــى وال یعــود، فلـیس للــولي المطالبـة بعــد 

ذلـك بالقصاص؛ بل یثبـت حقه ببــدل الـصلح، مـا دام أن الـصلح صحیــح وثابـت، 

ًفـــإن كــان الجــاني موســرا لزمــه دفعـــه، وان كــان معــسرا فإنــه دیــن یثبــت فــي ٍوحینئــذ  ًٕ
ذمتـه ویجب علیه أداؤه؛ ألنه دین آلدمي تم الصلح علیه، لكنه ما دام أنـه معـسر 

ٍوإن كان ذو عرسة فنظرة إىل ميرسة  : بإنظاره فقـال هللا فقـد أمر  ِ ٍ
َ ََ َ ٰ َ ْْ ََ ِ ٌِ َ َ ُ َُ َ                             ٍ ِ ٍ
َ ََ َ ٰ َ ْْ ََ ِ ٌِ َ َ ُ َُ َ )فقــد حكــم )٢ ،

ــــسرة بــــالنظرة إلــــى المیــــسرة، وهــــذا عــــام فــــي جمیـــــع النــــاس تعــــالى فــــي ذي هللا  العـ

ِودیونهم؛ فكل من أعسر ُأنظر، والعـسرة ضـیق الحـال مـن جهـة عـدم المـال وعـدم 

اإلمهــال والتــأخیر إلــى حــال الیــسر والقــدرة علــى : القــدرة علــى وفــاء دینــه، والنظــرة

 )٣(. السداد

:  قـــالبـــي قتـــادة َّوقــد رغبـــت الـــسـنة فـــي إنظـــار المعـــسر كـــما فـــي حـــدیث أ

ْمن  ":  یقولملسو هيلع هللا ىلصهللا سـمعت رسـول  ُسره  َ َّ ْینجیه اهللا من كرب یوم القیامة، فلینفس  َْأن  َ ِّ َُ َ َ ُ َ ُْ َْ ِ ِ ِ
َ ْ ُ

ِ ِ ِ
َ ُ ْ ْ

ُعن معسر، َأو یـضع عنـه َ َ َ َْ ْ ْ ٍُ ِ ْ  هللا  أن رســول ، وجـاء مـن حـدیث أبـي هریـرة )٤ ("ْ

ُكان الرجل یداین الناس فكان یق ": قال َ ُ َُ ُ ََ ََ َ َّ ِ َ ُ ُول لفتاه َّ َ َ ِ َإذا  ُ ََأتیت  ِ َّمعسرا فتجـاوز عنـه لعـل  َْ
َ َ ُ َ َْ ْ َ َ َ ً

ِ
ْ ُ

ُاهللا َأن یتجاوز عنا قال فلقي اهللا فتجاوز عنه َ َ َ َ َْ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ
َِ َ َّ ْ .") ٥(  

                                                 

، المبـدع )١/٥٤٤(، جمهـرة القواعـد الفقهیـة )١/٥٤(مجلـة األحكـام العدلیـة : ینظـر )١(

  ).٤/٢٥٤(، الموسوعة الفقهیة )٥/٢٥٨(

  ). ٢٨٠ (:اآلیـة: البقـرةسورة  )٢(

، أحكام القرآن البن )١/٤٧٣(، أحكام القرآن للجصاص )٣/٣٧١(الجامع ألحكام القرآن  )٣(

  ).١/٢٤٥(العربي 

برقم ، فضل إنظار المعسر: المساقاة، باب: ، كتاب)٥/٤٩٢(صحیحه أخرجه مسلم في  )٤(

)١٥٦٣(.  

 واللفظ ،)٣٤٨٠( برقم ،)٤/٣٠٨ (ًمعسرا من أنظر: بالبیوع، با: أخرجه البخاري، كتاب )٥(

برقم فضل إنظار المعسر، : المساقاة، باب:  كتاب)٥/٤٩١( صحیحه ومسـلم في، له

)١٥٦٢(.  
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 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

وفــــي هـــــذه األحادیــــث فــــضل إنظــــار المعـــــسر " : -هللارحمــــه ا-قـــــال النــــووي 

وفــضـل الوضــع ...  قلیــلٕوالوضــع عنــه، إمـــا كــل الــدین وامــا بعــضه، مـــن كثیــر أو

ـــــه ســـــبب الـــــسعادة  ــــــه ال یحتقـــــر شـــــيء مـــــن أفعـــــال الخیـــــر، فلعل ََمـــــن الـــــدین، وأن ْ ُ
  )١(."والرحمة

عمنكول حكم ال: الثالثاملطلب 
ّ

  .ا اصطلح عليه

 عبـارات الفقهـاء فـي اعتبـار ن، وم)٢( ،الالزمة العقود من ًاالصلح عقدیعتبر 

 :الصلح كسائر العقود

 .)٣( "والصلح كالبیع": حمه اهللا البر رعبدقال ابن  -

 فما جاز في البیع جـاز فـي الـصلح، ومـا :قال الشافعي" : الماورديوقال  -

 )٤( ".بطل فیه بطل في الصلح

الفـــــصل األول فـــــي أركانـــــه، وهـــــو معاوضـــــة لـــــه حكـــــم " : وقـــــال الرافعـــــي -

 )٥(".عالبی

ه كتــــاب الــــصلح، فـــــسره األئمــــة بالعقــــد الــــذي تنقطــــع بـــــ" : وقــــال النــــووي -

    )٦(".خصومة المتخاصمین

ـــــن قدامـــــة - ـــــال اب ـــــى إصـــــالح بـــــین ": وق ـــــدة یتوصـــــل بهـــــا إل والـــــصلح معاق

  )٧( ".المختلفین

فــــي العقـــود اللـــزوم، لقولـــه العقـــود، فاألصـــل  مـــن ًاعقـــدٕواذا تقـــرر أن الـــصلح 

ِيا أهيا الذين آمنوا أوفوا بالعقود : تعـالى ُِ ُُ ْ َ َْ َِّ َ َُ َ َُّ )٨(  

: أمـر اهللا سـبحانه بالوفـاء بـالعقود، قـال الحـسن:" طبـي قـال القر:وجه الداللة

ٕالــدین وهــي مــا عقــده المــرء علــى نفــسه، مــن بیــع وشــراء واجــارة  عقــود  یعنــي بــذلك 

                                                 

  ).٥/٤٩٢(شرح النووي لصحیح مسلم  )١(

  (٢٣٢/٣)النیرة ، الجوهرة )٤/٢٢٨(، الفتاوى الهندیة )٦/٤٠(بدائع الصنائع  )٢(

  ).٢/٨٧٨ (البر الكافي، ابن عبد )٣(

  ).٦/٣٦٧(الحاوي الكبیر  )٤(

  ).١٠/٢٩٤( شرح الوجیز العزیز )٥(

  ).٤/١٩٣( الطالبین، النووي روضة )٦(

  ).٤/٥٣٧(، الشرح الكبیر، عبد الرحمن ابن قدامة )٥/٣( المغني )٧(

  ).١(من اآلیة : سورة المائدة) ٨(



      
 

 ١٧٢٥

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

وكــراء ومناكحــة وطــالق ومزارعــة ومــصالحة وتملیــك وتخییــر وعتــق وتــدبیر وغیــر 

  )١( ".ذلك من األمور، ما كان ذلك غیر خارج عن الشریعة

 المقصود من المعقود به أو المعقود علیه، لتحصیل شرعت وألن العقود إنما

 )٢(.  اللزومیناسبهورفع الحاجات وهذا 

ـــم َأن األصـــل فـــي العقـــود اللـــزوم؛ ألن العقـــود : قــــال القرافــــي رحمــــه اهللا َواعل ُُ ُُ ُْ َّْ ََّ َِ ُّ
ُ

ِ ِ َ ْ ْ ْ َ ْ َ
ََْأســــــباب لتحــــــصیل المقاصــــــد مــــــن األعیــــــان، واألصــــــل تر َُ ْ َْ َْ َْ ِ َ َْ ْْ

ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ
ِ ُتیــــــب المــــــٌ ْ ُ َسببات علــــــى ِ َ َ

ِ َّ َ
ََأسبابها
ِ َ ْ.)٣(  

ً أن عقــــد الـــصـلح لــــیس عقــــدا یـــرونإذا ثبـــت هــــذا فــــإن جمهــــور أهــــل العلــــم 

ًمـسـتقال بذاتــه، وانمــا هــو عقـد تـسري علیـه أقـرب أحكـام العقـود إلیـه شـبها، حـسب  ًٕ
رة، مضمونه، والصلح عـن مـال بمـال یعتبـر بحكـم البیـع، والـصلح عـن منفعـة إجـا

والصلح على بعض العین المدعاة هبة بعض المدعى لمن هو في یــده، والـصـلح 

َعـن مـال معـین موصـوف فـي الذمـة بحكـم السلم، وهكـذا؛   أن تجــري :وثمــرة ذلــكَّ

 )٤(. علـى الصلح أحكام العقد الذي یتبعه

 غیـــــره مـــــن العقـــــود بحیـــــث إنـــــه الزم إذا اســـــتوفى أركانـــــه یتبعــــهلـــــذلك فإنـــــه 

 یلتــزم نحــو اآلخــر، فیلتــزم المــدعي بــالنزول عــن ادعائــه الطــرفینوشـــروطه، وكـــال 

وهــذا فــي الـصـلح علــى اإلنكــار؛  مقابل التـزام المـدعى علیـه بتـسـلیم بــدل الـصـلح،

 )٥ (.ًوعـا إلـى الخصومةٕوانمـا لـم یجـز نقضـه بعـد ثبوتـه؛ ألن فـي نقضـه رج

أمـا إذا كـان الصـلح عـن إقـرار، فإنـه یجــوز طلــب الرجــوع عنــه؛ ألنــه إقالــة؛ 

 )٦(. وألنـه ال رجـوع للخصومة بعد اإلقرار

                                                 

  )٣٢/ ٦(القرآن الجامع ألحكام = تفسیر القرطبي ) ١(

  ).١/٣٤٣(اللطیف العبد  الفقهیة،لقواعد والضوابط ا )٢(

  ).٣/٢٦٩ (القرافي، الفروق )٣(

  ).٦/٢(شرح مختصر خلیل : ، الخرشي)٥/٣٢(تبیین الحقائق  )٤(

  ).١١٧، ١١٦ص (لح في الدماء بین الناس في الفقه اإلسالمي، أحكام الص) ٥(

 أطروحة ،)٩٨ص  (نسمحا عودة صالح  أسید،عقد الصلح في المعامالت المالیة )٦(

جامعة ، العلیا  لمتطلبات درجة الماجستیر في الفقه والتشریع بكلیة الدراساتًاستكماال

  .م٢٠٠٦ النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین
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 الطــرفینٕواذا ثبـــت لنـــا لـــزوم الــصـلح فإنـــه إذا تـــم الــصـلح فلـــیس لواحـــد مـــن 

ـه، وال یبقـــى لـــه حـــق بالـــدعوى، ولـــیس  المـــدعي بالــصـلح بدلــویملــك ،الرجـــوع عنـــه

 )١(. ًللمـدعى علیـه أیضا اسـترداد بـدل الصلح

: أما إذا لـم یـتم الـصلح فـال حكـم لـه وال أثـر یترتـب علیـه؛ ومثـال عـدم تمامــه

ًأن یـــدعي رجـــل علـــى آخــر دمــا، فیتــصالحا علیــه ثــم یظهــر أن ذلــك الــدم ال یلــزم 

 وال حكــــم لـــه، وللمـــدعى علیـــه اســـترداد بـــدل المـــدعى علیـــه، فـــال یـــتم عقــــد الـــصـلح

 )٢(. الصلح

إذا كـــان برضـــا الطـــرفین فقـــط إذا كـــان الحنفیــــة فـــسـخ الـــصـلح فقهـــاء ز ّوجــــو

، المعاوضــة، أمــا إذا كــان فــي معنــى اإلســقاط فــال یجــوز فــسخه الــصلح فــي معنــى

 تراضــیا إذا فللطــرفین المعاوضــة حكــم الــصلح فــي كــان إن "المجلــة فــي جــاء فقــد

 بعــض إلســقاط ًكــان متــضمنا بــل المعاوضــة معنــى فــي یكــن لــم ٕوان ٕواقالتــه فــسخه

  )٣( ".ًأصال وفسخه نقضه یصح فال الحقوق

ً أنه إذا ادعى رجل على آخر حقـا مـثال، ثـم تصـالحا، ثــم ثبــت المالكیة قالو ً

ًالحــــق بعــــد الـــصـلح بـــاعتراف أو بینـــة فلـــه الرجـــوع فـــي الـــصلح إال إذا كـــان عالمـــا 

ـــة ـــصلح فـــي حقـــه الزمبالبین ـــم یقـــم بهـــا، فال  أحـــد كـــان إذا ، أمـــا وهـــي حاضـــرة، ول

 مـن یتوقعـه لمـا هـو إنمـا صلحه أن: تقیة إشهاد الصلح قبل أشهد قد المتصالحین

  )٤( .حقه أصل ثبت إذا یلزمه ال الصلح فإن ذلك، غیر أو صاحبه إنكار

 ًالبـــد دفعـــه مــا اســـترداد علیــه للمـــدعى فیهـــا یجــوز حـــاالت عــدة هنـــاك ولكــن

 نقـــض للمظلـــوم َّجـــوزوا المالكیـــة ذكرهـــا حـــاالت خمـــس المـــدعي وهـــي مـــن للـــصلح

 :وهيفیها  الصلح

 الظـالم بـبطالن دعـواه بعـد وقـوع الظلـم، فیجـوز للمـدعى إقـرار :األولى الحالة

 .علیـه نقـض الصـلح؛ ألنـه كالمغلوب علیه

 لــم یعلمهــا المظلــوم حــین  أن تشـهد بینـة للمظلــوم علــى الظــالم:الثانیة الحالة

 .الصـلح، فلـه نقضـه علـى المشهور، لكن ال بد له من الحلف على عدم العلم

                                                 

  ).١٥٥٦ مادة ١/٣٠٣(العدلیة مجلة األحكام  )١(

  ).٢٧/٣٥٥(الموسوعة الفقهیة الكویتیة ) ٢(

  ).٣٠٤:ص (دلیة العمجلة األحكام، )١٥٥٨ (مادةال )٣(

  ).٢٢٢ص (القوانین الفقهیة ) ٤(
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ً أن تكـون لــه بینــة غائبــة یعلمهــا، وهــي بعیــدة جــدا فأشــهد أنــه :الثالثة الحالة

یقـــوم بهـــا ســـواء أعلـــن باإلشـــهاد بــأن یكــون عنــد الحــاكم أم لــم یعلــن بــه، فیــصالح 

  .  أن یقوم بها إذا حضرتعلى

 عـن الـصلح بعـد یجـدها ثـم لدیـه وثیقة وجود لعدم یصالح أن :الرابعة الحالة

 .وجدها إذا أنه یبرزها أشهد وقد إنكار،

 أن ًسـرا ُفیـشهد فینكره معلوم بشيء شخص على یدعي أن :الخامسة الحالة

 نقـض لـه كـان بینتـه حـضرت فـإذا بینتـه، لبعـد یـصالح إنمـا بعیدة وأنه غائبة بینته

 )١ (.الصلح

ُذكر أن الــصلح ال یحــل للظــالم مــا أخــذه بالــصلح، بــل ذمتــه بالــومــن الجــدیر 
یجـــوز الــصـلح علــى كـــذا، أي فـــي ظـــاهر : تبقـى مــشـغولة للمظلـــوم، وقــول الفقهـــاء

ٕالحـــــال وأمـــــا فـــــي البـــــاطن، فـــــإن كـــــان المنكـــــر صــــادقا فالمــــأخوذ منــــه حــــرام، واال  ً ِ

  )٢(. ٕبالحق برئ، واال فهو غاصب في الباقيفحالل، فإن وفى 

ْإنكـــم تختـــصمون إلـــي، ولعـــل بعـــضكم : " علــــى ذلــــك قــــول النبــــي ّوقــــد دل ُْ َُ َْ َّ
َ َ ََّ َ ُ

ِ َ َْ َّ

ِألحن بحجته من بعـض، فمـن قـضیت لـه بحـق أخیـه شـیئا، بقولـه ِ ِ ِ ِ ِِ
ْ ََ ً ِّ َ َ َ ُ َُ ْ َ ٍ ْ َّ ُ ُفإنمـا أقطـع لـه : ْ َ ْ َّ

َْقطعة من النار فال یأ ِ َّ َ
ِ ًِ َ َخذهاْ ْ ُ .")٣( 

 

 

                                                 

  ).٦/٥( الخرشي خلیل،شرح مختصر  )١(

  ).١٠٠ص  ( أسید سمحان،عقد الصلح في المعامالت المالیة )٢(

: ، حــدیث رقــم بعــد الیمــینالبینــةبــاب مــن أقــام ، )٣/١٨٠(أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه ) ٣(

)٢٦٨٠.(  
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  اخلامتة

  نسأل اهللا ـ تعالى ـ حسنها

  :  التي توصلت إلیها في البحثالتوصیاتوتتضمن أهم النتائج و

 ُالصلح من مظاهر یسر الشریعة اإلسالمیة الغراء، وهو مقصد من مقاصدها.  

  ّاعتنــى علمــاء اإلســالم بالــصلح فــي الجنایــات فــي مؤلفــاتهم، فقلمــا یخلــو كتــاب

  . من الحدیث عن الصلح في الجنایاتمن كتب الفقه

  ویتوصل به إلى الموافقـة ، عقد یرتفع به التشاجر والتنازع بین الخصومالصلح

 .فهو عقد وضع لرفع المنازعة بعد وقوعها بالتراضيبین المختلفین، 

 ـــاك ألفاظـــ ـــاه، تحقـــقًاأن هن الغـــرض مـــن  ُّ ذات صـــلة بالـــصلح، قریبـــة مـــن معن

 .والعفواإلبراء التحكیم وُّالصلح ك

  الصلح على عوض في الجنایات أمر مشروع، وقد تـضافرت األدلـة علـى ذلـك

  . واإلجماع والمعقولمن الكتاب والسنة

 َأن بدل الصلح ال بد أن یكون ماال متقوما، معلوما، حقا للمص ُ ً ً   .ًالح، ثابتا لهً

 ًیصح التصالح عن الدم بكل ما صح أن یكون مهرا  

 اختالف نوعیـــة الـــصلح، ســـواء أكـــان علـــى یختلـــف مقـــدار مـــا یتـــصالح علیـــه بـــ

  .القصاص أم كان على الدیة

  ـــذي حـــدده الـــشارع ـــدار المـــالي ال ـــصلح علـــى المق ـــى صـــحة ال اتفـــق الفقهـــاء عل

َالدیة(الحكیم    .سواء أكانت الجنایة على النفس، أم على ما دونها) ِّ

 اتفـق الفقهاء على جـواز الـصلح بـین القاتـل وولـي الـدم علـى إســقاط القـصـاص 

مقابل بدل یدفع للولي، سـواء كان هـذا البـدل قـدر الدیـة أو أقــل منهـا، وأن هـذا 

  .الصلح مسـقط للقصاص عن القاتـل

  إذا تــصالحا عـــلى أكثــر مــن الدیــة فقــد اختلــف الفقهــاء فــي صــحة هــذا الــصلح

  . الصلـح عن القصاص بأكثـر من الدیةجواز: والراجحوجوازه على قولین، 

 ئــل بجـــواز الزیــادة علــى الدیــة فــي جنایــة الخطــأ إن كــان مــن رجحـــان القـــول القا

  .غیر جنسها، وعدم الجواز إن كان من جنسـها

  أن علـــــى األب إن كـــــان هـــــو الـــــولي، أن یفعـــــل األصـــــلح الــــــراجح هــــــوالقــــــول 

للصغیر، أو المجنون، أو المعتوه؛ لما ینطوي علیه قلبـه مـن الـشفقة والعطـف، 

ي الصلح على الدیـة، أو علـى أكثـر منهـا، ویجوز لغیر األب كالقاضي والوص
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المجنـون أو المعتـوه، ولـیس ألي  ذلـك تحقیـق مـصلحة للـصغیر أو إن كان في

  .منهما أن یصالح على أقل من الدیة

  ًلم یذكر الفقهاء تحدیدا لهذا البـدل بحـد معـین، ممـا یـدل علـى جـوازه بـأي مبلــغ

  .كان

 تل العمد یجـب فـي مـال الجـاني اتفـق الفقهاء على أن ما یجب بالصلح عن الق

  .وحده وال تحمله العاقلة، وأن دیة الخطأ تحملها العاقلة

 ًحملـــه العاقلـــة لزومـــا علیهـــا، إال تاتفـــق الفقهــاء علــى أن مـــا وجـــب بالــصـلح ال ت

إذا رضــوا بــأن یتحملــوا مـــن غیــر إلــزام، وأن الملــزم بموجــب الــصلح هــو الجــاني 

 .من ماله

  

  :التوصیات: ًثانیا

 كــریم المتــصالحین عــن القــصاص دون مقابــل، واالحتفــال بهــم فــي المناســبات ت

  .الرسمیة للمملكة؛ لتشجیع غیرهم على االقتداء بهم

 كالمغـــــاالة الـــــسلبیة الظـــــواهر مكافحـــــة علـــــى العمـــــل فـــــي اإلعـــــالم دور تفعیـــــل 

 .ومآثره العفو بفضائل الناس والتطرف، وتبصیر
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  أهم املراجع واملصادر

عبــد المحــسن بــن عبــد العزیــز : ى قطــع الخــصومات الجنائیــةأثــر الــصلح علــ )١(

أكادیمیـة نـایف العربیــة للعلـوم األمنیـة، الریــاض ، بـن سـلمة، رسـالة ماجــستیر

  .م٢٠٠٢ هـ١٤٢٣

محمـــد حامـــد : األحكـــام الـــسلطانیة ألبـــي یعلـــى الفـــراء، صـــححه وعلـــق علیـــه )٢(

نیـــــة، الثا:  بیـــــروت، لبنـــــان، الطبعـــــة-دار الكتـــــب العلمیـــــة : الفقـــــي، الناشـــــر

  . م٢٠٠٠ هـ ١٤٢١

أحكــام الــصلح بالمــال فــي الفقــه اإلســالمي، ذو الكفلــي بــن مــودا بــن یوســف،  )٣(

  .م١٩٩٥رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة األردنیة، عمان 

ـــاس فـــي الفقـــه اإلســـالمي، فـــادي عیـــسى أحكـــام الـــص )٤( ـــین الن لح فـــي الـــدماء ب

ـــــشری ـــــة ال ـــــى كلی ـــــانون، الجامعـــــة الـــــدالي، رســـــالة ماجـــــستیر مقدمـــــة إل عة والق

  .م٢٠١٢هـ ١٤٣٣اإلسالمیة بغزة، 

إســماعیل شــندي، مجلـــة . أحكــام الــصلح فــي الــدماء فــي الفقــه اإلســالمي، د )٥(

المجلـــد الخـــامس عـــشر، ) سلـــسلة الدراســـات اإلســـالمیة(الجامعـــة اإلســـالمیة 

  .م٢٠٠٧العدد الثاني، یونیة 

ن العربــي، طبعــة أحكــام القــرآن، ألبــي بكــر محمــد بــن عبــد اهللا المعــروف بــاب )٦(

  . م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤دار الكتب العلمیة بیروت، الطبعة الثالثة 

االختیار لتعلیل المختار، عبد اهللا بن محمود بن مـودود الموصـلي البلـدحي،  )٧(

الـشیخ محمـود : ، علیهـا تعلیقـات)هــ٦٨٣ت (مجد الدین أبو الفضل الحنفـي 

: ، الناشــر)ســابقامــن علمــاء الحنفیــة ومــدرس بكلیــة أصــول الــدین (أبــو دقیقــة 

، ) بیـروت، وغیرهـا-وصورتها دار الكتب العلمیـة ( القاهرة -مطبعة الحلبي 

  .م١٩٣٧ - هـ ١٣٥٦: تاریخ النشر

سـامي بـن محمـد : ٕاالختیارات الفقهیة لشیخ اإلسالم ابـن تیمیـة، جمـع واعـداد )٨(

 جـدیع بـن محمـد الجـدیع، -سلیمان بن عبد اهللا العمیر : بن جاد اهللا، راجعه

: ، الطبعــة)بیــروت( دار ابــن حــزم -) الریــاض(دار عطــاءات العلــم : رالناشــ

   .م٢٠١٩ هـ ١٤٤٠الثالثة، 
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األولــى، : دار الكتــب العلمیــة، الطبعــة:  الناشــر،األشـــباه والنظائـــر للــسـیوطي )٩(

  .م١٩٨٣ هـ ١٤٠٣

 علـي -عـادل أحمـد عبـد الموجـود : األشـباه والنظـائر، البـن الـسبكي، تحقیـق )١٠(

 ١٤١١األولى :  دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة:محمد معوض، الناشر

  .م١٩٩١ -هـ 

 لبنـان، –دار الكتب العلمیـة، بیـروت : األشـباه والنظائـر، البن نجیـم، الناشر )١١(

   م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩األولى، : الطبعة

 -الخامــسة عــشرة : دار العلــم للمالیــین، الطبعــة: األعــالم، للزركلــي، الناشــر )١٢(

  .م٢٠٠٢مایو 

َهبیرة بن(ن معاني الصحاح، یحیى بن اإلفصاح ع )١٣( محمد بن هبیرة الذهلي ) َُْ

فـؤاد عبـد المـنعم : ، المحقـق)هــ٥٦٠ت (ّالشیباني، أبو المظفر، عـون الـدین 

  هـ١٤١٧: دار الوطن، سنة النشر: أحمد، الناشر

ــــصحیحین  )١٤( ــــى ال ــــوفى : المــــستدرك عل ــــسابوري المت ــــد اهللا الحــــاكم النی ألبــــي عب

ه ١٤١١ لبنان، الطبعـة األولـى -ب العلمیة، بیروتهـ، طبعة دار الكت٤٠٥

  .مصطفى عبد القادر عطا. أ: م، تحقیق١٩٩٠-

  .الشافعي، طبعة دار الفكر: األم )١٥(

محمد یوسف مرسـى، طبعـة دار الكتـاب العربـي، .   د،األموال ونظریة العقد )١٦(

  . م١٩٥٢الطبعة األولى سنة 

ــــدولي، م )١٧( ــــاألمن الــــوطني وال ــــن شــــحات االنحــــراف الفكــــري وعالقتــــه ب حمــــد ب

 .م٢٠٠٦الخطیب، مكتبة الملك فهد الوطنیة، الریاض 

اإلنصـاف مــع الــشرح الكبــیر، عـالء الـدین أبـو الحـسن علـي بـن سـلیمان بـن  )١٨(

ْأحمــد المــرداوي  الــدكتور عبــد اهللا بــن عبــد المحــسن : ، تحقیــق) هـــ٨٨٥ت (َ

شر هجــر للطباعــة والنــ:  الــدكتور عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، الناشــر-التركــي 

ـــع واإلعـــالن، القـــاهرة  األولـــى، :  جمهوریـــة مـــصر العربیـــة، الطبعـــة-والتوزی

  .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥

أنــیس الفقهــاء فــي تعریفــات األلفــاظ المتداولــة بــین الفقهــاء، قاســم بــن عبــد اهللا  )١٩(

دار الكتـــب : یحیـــى حـــسن مـــراد، الناشـــر: بـــن أمیـــر علـــي القونـــوي، المحقـــق

  .هـ١٤٢٤-م٢٠٠٤: العلمیة، الطبعة
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زیـن الـدین بـن إبـراهیم بـن محمـد، المعـروف :  الرائق شرح كنز الـدقائقالبحر )٢٠(

  .هـ، طبعة دار الكتاب اإلسالمي٩٧٠: بابن نجیم المصري المتوفى

بدایة المبتدي، علي بـن أبـي بكـر بـن عبـد الجلیـل الفرغـاني المرغینـاني، أبـو  )٢١(

مكتبة ومطبعة محمد علي صـبح : ، الناشر)هـ٥٩٣ت (الحسن برهان الدین 

  . القاهرة –

بدایــة المجتهــد ونهایــة المقتــصد، أبــو الولیـــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بـــن  )٢٢(

دار : ، الناشـر)هــ٥٩٥ت (أحمد بن رشد القرطبي الـشهیر بـابن رشـد الحفیـد 

 -هـــــــ ١٤٢٥: بــــــدون طبعــــــة، تــــــاریخ النــــــشر:  القــــــاهرة، الطبعــــــة–الحــــــدیث 

  .م٢٠٠٤

 أبــى بكـر بـن مــسعود لإلمــام عـالء الـدین: بـدائع الـصنائع فــي ترتیـب الـشرائع )٢٣(

 -هـــــــ ١٤٠٦الثانیــــــة، : دار الكتــــــب العلمیــــــة، الطبعــــــة: الكاســــــاني، الناشــــــر

  م، ١٩٨٦

بلغة الـسالك ألقـرب المـسالك إلـى مـذهب اإلمـام مالـك علـى الـشرح الـصغیر،  )٢٤(

ت (أبـــــو العبـــــاس أحمـــــد بـــــن محمـــــد الخلـــــوتي، الـــــشهیر بالـــــصاوي المـــــالكي 

  .طبعة وبدون تاریخبدون : دار المعارف، الطبعة: ، الناشر)هـ١٢٤١

التاج واإلكلیل بهامش مواهـب الجلیـل، محمـد بـن یوسـف بـن أبـي القاسـم بـن  )٢٥(

، )هــــــ٨٩٧ت (یوســــف العبـــــدري الغرنــــاطي، أبـــــو عبـــــد اهللا المــــواق المـــــالكي 

  .م١٩٩٤-هـ١٤١٦األولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: الناشر

الـسید :  نفقـةفهـیم محمـد شـلتوت، طبـع علـى: تاریخ المدینة البن شبة، حققـه )٢٦(

  .هـ١٣٩٩:  جدة، عام النشر–حبیب محمود أحمد 

: الناشــر، ، ابــن فرحــونتبــصرة الحكــام فــي أصــول األقــضیة ومنــاهج األحكــام )٢٧(

    .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦األولى، : مكتبة الكلیات األزهریة، الطبعة

للعالمـــة فخـــر الــــدین عثمـــان بـــن علــــى : تبیـــین الحقـــائق شـــرح كنــــز الـــدقائق )٢٨(

 هــ، المطبعـة١٣١٣:  سـتة النـشر١هـ، طبعـة ٧٤٣متوفى الزیلعي الحنفي ال

   .الكبرى األمیریة، القاهرة

تحفــة األحــوذي، أبــو العــال محمــد عبــد الــرحمن بــن عبــد الــرحیم المبــاركفورى  )٢٩(

  . بیروت–دار الكتب العلمیة : ، الناشر)هـ١٣٥٣ت (

تحفــــة الفقهــــاء، محمـــــد بــــن أحمـــــد بــــن أبــــي أحمـــــد، أبــــو بكـــــر عــــالء الـــــدین  )٣٠(
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 لبنـان، –دار الكتب العلمیة، بیـروت : ، الناشر)هـ٥٤٠ت نحو (السمرقندي 

  .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤الثانیة، : الطبعة

دار الفكــر : التطــرف الفكــري بــشقیه ووســطیة اإلســالم، إبــراهیم حمــاد، الناشــر )٣١(

  . م٢٠٠١العربي، القاهرة، 

ضـــــبطه وصـــــححه جماعـــــة مـــــن العلمـــــاء : التعریفـــــات، الجرجـــــاني، المحقـــــق )٣٢(

األولـى : لبنـان، الطبعـة-دار الكتب العلمیة بیروت : الناشربإشراف الناشر، 

  .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣

تفــــسیر القــــرآن العظــــیم، أبــــو الفــــداء إســــماعیل بــــن عمــــر بــــن كثیــــر القرشــــي  )٣٣(

دار طیبـة : سامي بن محمد السالمة، الناشر: البصري ثم الدمشقي، المحقق

  .م١٩٩٩هـ ١٤٢٠الثانیة : للنشر والتوزیع، الطبعة

أحمـد البردونـي : الجـامع ألحكـام القـرآن، القرطبـي، تحقیـق= ي تفسیر القرطبـ )٣٤(

الثانیــة، :  القــاهرة، الطبعــة–دار الكتــب المــصریة : ٕوابــراهیم أطفــیش، الناشــر

  .م١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤

التلخیص الحبیـر، أبـو الفـضل أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر  )٣٥(

الطبعـة : ة، الطبعـةدار الكتب العلمی: ، الناشر)هـ٨٥٢: المتوفى(العسقالني 

  .م١٩٨٩. هـ١٤١٩األولى 

 عبـــد ٣٨عـــالم الكتـــب : التوقیـــف علـــى مهمـــات التعـــاریف، المنـــاوي، الناشـــر )٣٦(

  .م١٩٩٠-هـ١٤١٠األولى، : القاهرة، الطبعة-الخالق ثروت

فــي المعــامالت المالیــة، للــدكتور علــي أحمــد النــدوي،  جمهــرة القواعــد الفقهیــة )٣٧(

 الطبعـــة األولـــى -ســـتثمار بالریـــاض ونـــشرتها شـــركة الراجحـــي المـــصرفیة لال

  .  م٢٠٠٠ هـ ١٤٢١

جــواهر العقــود ومعــین القــضاة والمــوقعین والــشهود، شــمس الــدین محمــد بــن  )٣٨(

أحمــد بــن علــي بــن عبــد الخــالق، المنهــاجي األســیوطي ثــم القــاهري الــشافعي 

مــسعد عبـــد الحمیــد محمــد الـــسعدني، : ، حققهــا وخـــرج أحادیثهــا)هـــ٨٨٠ت (

 هــــ ١٤١٧األولــى، :  لبنــان، الطبعـــة–لعلمیـــة، بیــروت دار الكتــب ا: الناشــر

  .م١٩٩٦

ّأبو بكر بن علي بن محمد الحـدادي العبـادي الزبیـدي الیمنـي : الجوهرة النیرة )٣٩(
ِ ِ َّ

ــــي  األولــــى، : المطبعــــة الخیریــــة الطبعــــة: الناشــــر) هـــــ٨٠٠: المتــــوفى(الحنف
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  .هـ١٣٢٢

 الدمـشقي، حاشیة ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بـن عبـد العزیـز عابـدین )٤٠(

شـــــركة مكتبـــــة ومطبعـــــة مـــــصطفى البـــــابي الحلبـــــي وأوالده بمـــــصر : الناشـــــر

  .م١٩٦٦=  هـ ١٣٨٦الثانیة، : ، الطبعة) بیروت-وصورتها دار الفكر (

حاشـــیة الدســـوقي علـــى الـــشرح الكبیـــر، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عرفـــة الدســـوقي  )٤١(

بـــدون طبعـــة وبـــدون : دار الفكـــر، الطبعـــة: ، الناشـــر)هــــ١٢٣٠ت (المـــالكي 

  .تاریخ

 وأحمــــد البرلــــسي عمیــــرة، ، أحمــــد ســــالمة القلیــــوبي،لیــــوبي وعمیــــرةقحاشــــیتا  )٤٢(

  م١٩٩٥-هـ١٤١٥بدون طبعة، :  بیروت، الطبعة–دار الفكر : الناشر

الحــاوي الكبیــر، أبــو الحــسن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبیــب البــصري  )٤٣(

الــــشیخ علــــي محمــــد : ، المحقــــق)هـــــ٤٥٠ت (البغـــدادي، الــــشهیر بالمــــاوردي 

دار الكتــب العلمیــة، :  الــشیخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الناشــر-معــوض 

  .م١٩٩٩- هـ ١٤١٩األولى، :  لبنان، الطبعة–بیروت 

 الرســالة، مؤســسة الــدریني،فتحــي . الحــق ومــدى ســلطان الدولــة فــي تقییــده د )٤٤(

  .م١٩٨٤ هـ ١٤٠٤ ،٣ ط بیروت،

فــي محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن علــي بــن عبــد الــرحمن الحن: الــدر المختــار )٤٥(

ـــل إبـــراهیم، : ه، المحقـــق١٠٨٨الحـــصكفي، المتـــوفى ســـنة  ـــد المـــنعم خلی عب

  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣األولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: الناشر

درر الحكـــــام شـــــرح غـــــرر األحكـــــام، محمـــــد بـــــن فرامـــــرز بـــــن علـــــي الـــــشهیر  )٤٦(

بـدون طبعـة وبـدون : دار إحیاء الكتب العربیـة، الطبعـة: بمنالخسرو، الناشر

  .تاریخ

تور العلمــاء، جــامع العلــوم فــي اصــطالحات الفنــون، القاضــي عبــد النبــي دســ )٤٧(

حـسن هـاني فحـص، : بن عبد الرسول األحمد نكري، عرب عباراتـه الفارسـیة

 -هـــ ١٤٢١األولـى، :  بیـروت، الطبعـة، لبنــان-دار الكتـب العلمیـة : الناشـر

  م٢٠٠٠

ة ومطبعـة شـركة مكتبـ: رد المحتار على الدر المختـار، ابـن عابـدین، الناشـر )٤٨(

، ) بیـــروت-وصـــورتها دار الفكـــر (مـــصطفى البـــابي الحلبـــي وأوالده بمـــصر 

  .م١٩٦٦=  هـ ١٣٨٦الثانیة، : الطبعة
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دار : الروض المربع شرح زاد المستقنع، منصور بن یـونس البهـوتي، الناشـر )٤٩(

  . مؤسسة الرسالة-المؤید 

 هـــ،٢٧٥ألبــي عبــد اهللا محمــد بــن یزیــد القزوینــي المتــوفى : ســنن ابــن ماجــه )٥٠(

 . طبعة دار الفكر بیروت،محمد فؤاد عبد الباقي. أ: تحقیق

هـــ، ٢٧٥لــسلیمان بــن األشــعث السجــستاني األزدي المتــوفى : ســنن أبــي داود )٥١(

  .محمد محي الدین عبد الحمید. أ: طبعة دار الفـــــكر، تحقیق

، ومحمـد فـؤاد )٢، ١جــ ( محمـد شـاكر دأحمـ: وتعلیـق الترمذي، تحقیـقسنن  )٥٢(

جــ (ٕ، وابراهیم عطـوة عـوض المـدرس فـي األزهـر الـشریف )٣جـ (عبد الباقي 

 مـــصر، –شــركة مكتبـــة ومطبعــة مــصطفى البـــابي الحلبــي : ، الناشــر)٥، ٤

  .م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥الثانیة، : الطبعة

لإلمــام أبــي بكــر أحمــد بــن الحــسین البیهقــي المتــوفى : الــسنن الكبــرى البیهقــي )٥٣(

 مكــة - مكتبــة دار البــازطبعــة ،محمــد عبــد القــادر عطــا. تحقیــق أهـــ، ٤٥٨

 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤المكرمة،

: أبــو عبــد اهللا محمــد الخرشــي، الناشــر: شــرح الخرشــي علــى مختــصر خلیــل )٥٤(

 .هـ١٣١٧الثانیة، : المطبعة الكبرى األمیریة ببوالق مصر، الطبعة

مكتبـة : طـه عبـد الـرؤوف سـعد، الناشـر: شرح الزرقاني على الموطأ، تحقیـق )٥٥(

  .م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤األولى، : ة، الطبعة القاهر–الثقافة الدینیة 

عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن أحمـد بـن قدامــة : الـشرح الكبیـر علـى مـتن المقنـع )٥٦(

: محمد رشید رضـا صـاحب المنـار، تـصویر: المقدسي، أشرف على طباعته

  .دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع

كتـب ألبي البركات سیدي أحمد الدر دیر، طبعـة دار إحیـاء ال: الشرح الكبیر )٥٧(

 .العربیة

شــرح حــدود ابــن عرفــة، محمــد بــن قاســم األنــصاري، أبــو عبــد اهللا، الرصــاع   )٥٨(

  .هـ١٣٥٠األولى، : المكتبة العلمیة، الطبعة: التونسي المالكي، الناشر

دار النهـضة : شرح قانون اإلجراءات الجنائیة، محمود نجیب حسني، الناشر )٥٩(

  . م١٩٨٨، ٢العربیة، القاهرة، ط

عبد الغني عبد الخالق، طبعـة عـالم :  تحقیقللبهوتي،: تشرح منتهى اإلرادا )٦٠(

  . الكتب
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ـــة، أحمـــد فتحـــي ســـرور، الناشـــر )٦١( ـــشرعیة واإلجـــراءات الجنائی دار النهـــضة : ال

 .م١٩٩٧، ٢العربیة، القاهرة، ط

ألبــــي عبــــد اهللا محمــــد بــــن إســــماعیل البخــــاري المتــــوفى : صــــحیح البخــــاري )٦٢(

 -ه١٤٠٧عـــة الثالثـــة هــــ، طبعـــة دار ابـــن كثیـــر الیمامـــة بیـــروت، الطب٢٥٦

 .البغامصطفي دیب . د:  تحقیقم،١٩٨٧

لإلمــــام مــــسلم بــــن الحجــــاج بــــن مــــسلم القــــشیري النیــــسابوري : صــــحیح مــــسلم )٦٣(

محمـد . د: هـ، طبعة دار إحیـاء التـراث العربـي بیـروت، تحقیـق٢٦١المتوفى 

 .فؤاد عبد الباقي

كة أحمــد بــن ســلیمان العرینــي، بحــث أعــده للمــشار. الــصلح فــي الجنایــات، د )٦٤(

فــي النــدوة العلمیــة الثانیــة التــي أقامتهــا رئاســة محــاكم الطــائف تحــت عنــوان 

وهو مختـصر لبحـث تكمیلـي أعـده لنیـل درجـة الماجـستیر ) الصلح والتحكیم(

  ).الصلح في الجنایات(من المعهد العالي للقضاء بعنوان 

حـــسین بـــن عبـــد اهللا العبیـــدي، مجلـــة . الـــصلح فـــي القتـــل العمـــد أو الخطـــأ، د )٦٥(

ــــــــــــة الــــــــــــسعودیة، ع الجم ــــــــــــة الفقهی  رمــــــــــــضان -جمــــــــــــاد اآلخــــــــــــرة ) ١٣(عی

  . م٢٠١٢هـ١٤٣٣

الـــصلح فـــي القـــضاء اإلســـالمي لحـــل المنازعـــات المدنیـــة والجنائیـــة، دراســــة  )٦٦(

یة، إسماعیل كاظم العیساوي، المجلة األردنیة في الدراسـات اإلسـالمیة، ھفق

  .  م٢٠١٢هـ ١٤٣٣، السنة ١، العدد ٨المجلد 

، )هـــ٦٢٣ت (عبــد الكــریم بــن محمــد الرافعــي القزوینــي العزیــز شــرح الــوجیز،  )٦٧(

 .دار الفكر: الناشر

  دار القلم، والدار: الناشر،نزیه حماد.  في الشریعة اإلسالمیة، دعقد الصلح )٦٨(

  .الشامیة للطباعة والنشر والتوزیع

عقــد الــصلح فــي المعــامالت المالیــة، أســید صــالح عــودة ســمحان، أطروحــة  )٦٩(

ـــات درجـــة  ـــة الدراســـات ًاســـتكماال لمتطلب ـــشریع بكلی الماجـــستیر فـــي الفقـــه والت

 .م٢٠٠٦العلیا، جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین 

:  هـــ، الناشــر١٣١٠الثانیــة، : الفتــاوى الهندیــة، جماعــة مــن العلمــاء، الطبعــة )٧٠(

ـــــة ببـــــوالق مـــــصر  ّوصـــــورتها دار الفكـــــر بیـــــروت (المطبعـــــة الكبـــــرى األمیری َ
  ).وغیرها
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 الطـــالب، زكریـــا بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن زكریـــا فـــتح الوهـــاب بـــشرح مـــنهج )٧١(

  .م١٩٩٤هـ١٤١٤: دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة: األنصاري، الناشر

ألبـي العبـاس شـهاب الـدین أحمـد :  أنـوار البـروق فـي أنـواء الفـروق-الفروق  )٧٢(

عـالم الكتـب، : بن إدریـس بـن عبـد الـرحمن المـالكي الـشهیر بـالقرافي، الناشـر

  .ة، وبدون تاریخبدون طبع: الطبعة

الفروق اللغویة، أبو هالل الحسن بـن عبـد اهللا بـن سـهل بـن سـعید بـن یحیـى  )٧٣(

دار : محمــد إبــراهیم ســلیم، الناشــر: بــن مهــران العــسكري، حققــه وعلــق علیــه

  . مصر–العلم والثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة 

 فـى الفقـه المدخل إلى نظریة االلتـزام العامـة" الفقه اإلسالمي فى ثوبه الجدید )٧٤(

مـــــصطفى أحمـــــد الزرقـــــا، بعـــــة دار الفكـــــر العربـــــي، دمـــــشق . د" اإلســـــالمي

  .م١٩٤٦هـ١٣٦٥

ّوهبة بـن مـصطفى الزحیلـي، الناشـر.دالفقه اإلسالمي وأدلته،  )٧٥(
ِ ْ َ َُّ ْ  -دار الفكـر : َ

  . دمشق–َّسوریة 

محمـد محمـد أحیـد ولـد : الكافي في فقه أهل المدینة، ابـن عبـد البـر، المحقـق )٧٦(

مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، المملكة العربیة : اني، الناشرمادیك الموریت

  .م١٩٨٠هـ١٤٠٠الثانیة، : السعودیة، الطبعة

 منـــصور بـــن یـــونس بـــن إدریـــس البهـــوتي، :اإلقنـــاعكـــشاف القنـــاع عـــن مـــتن  )٧٧(

 أسـتاذ الفقـه والتوحیـد -هـالل مـصیلحي مـصطفى هـالل : ّراجعه وعلق علیه

عبـد : َصر الحدیثـة بالریـاض، لـصاحبیهامكتبـة النـ: باألزهر الشریف، الناشر

  .بدون تاریخ طبع:  ومحمد الصالح الراشد، الطبعةاهللا

كفایة األخیار في حل غایة االختصار، أبو بكر بـن محمـد بـن عبـد المـؤمن  )٧٨(

علـي : بن حریز بن معلى الحـسیني الحـصني، تقـي الـدین الـشافعي، المحقـق

 دمــشق، – دار الخیــر :عبــد الحمیــد بلطجــي ومحمــد وهبــي ســلیمان، الناشــر

  .م١٩٩٤األولى، : الطبعة

الكلیـــات، أیـــوب بـــن موســـى الحـــسیني القریمـــي الكفـــوي، أبـــو البقـــاء الحنفـــي،  )٧٩(

 –مؤســـسة الرســــالة :  محمــــد المـــصري، الناشـــر-عـــدنان درویـــش : المحقـــق

  .بیروت
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اللباب في الفقه الشافعي، أحمد بـن محمـد بـن أحمـد بـن القاسـم الـضبي، أبـو  )٨٠(

عبــــد الكــــریم بــــن : ، المحقــــق)هـــــ٤١٥ت (ّلي الــــشافعي الحــــسن ابــــن المحــــام

، المدینـــة المنـــورة، المملكـــة العربیـــة البخـــاريدار : صـــنیتان العمـــري، الناشـــر

  .هـ١٤١٦األولى، : السعودیة، الطبعة

اللباب في شرح الكتاب، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبـراهیم الغنیمـي  )٨١(

، وفــصله، وضــبطه، وعلــق ، حققــه)هـــ١٢٩٨ت (الدمــشقي المیــداني الحنفــي 

 –المكتبة العلمیة، بیروت : محمد محیي الدین عبد الحمید، الناشر: حواشیه

  .لبنان

ـــن  )٨٢( ـــدین اب لـــسان العـــرب، محمـــد بـــن مكـــرم بـــن علـــى، أبـــو الفـــضل، جمـــال ال

 -الثالثـــــة :  بیـــــروت، الطبعـــــة–دار صـــــادر : منظـــــور األنـــــصاري، الناشـــــر

  .هـ١٤١٤

 - طبعـــة دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروتالمبـــدع فـــي شـــرح المقنـــع، البـــن مفلـــح، )٨٣(

  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨لبنان، الطبعة األولى 

بـدون طبعـة، :  بیـروت، الطبعـة–دار المعرفة : المبسوط، السرخسي، الناشر )٨٤(

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤: تاریخ النشر

المجالـــسة وجــــواهر العلـــم، أبــــو بكـــر أحمــــد بـــن مــــروان بـــن محمــــد الــــدینوري  )٨٥(

أبــو عبیــدة مــشهور بــن حــسن آل : ق، المحقــ) هـــ٣٣٣ت (القاضــي المــالكي 

، دار ابـن ) أم الحـصم-البحـرین (جمعیة التربیـة اإلسـالمیة : سلمان، الناشر

  .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩األولى، : ، الطبعة) لبنان-بیروت (حزم 

مجلـــة األحكـــام العدلیـــة، لجنـــة مكونـــة مـــن عـــدة علمـــاء وفقهـــاء فـــي الخالفـــة  )٨٦(

ِ نــور محمــد، كارخانــه تجــارت :نجیــب هــواویني، الناشــر: العثمانیــة، المحقــق

  .  كتب، آرام باغ، كراتشي

لعبــد الــرحمن بــن محمــد بــن ســلیمان : مجمــع األنهــر فــي شــرح ملتقــى األبحــر )٨٧(

  .هـ، دار إحیاء التراث العربي١٠٧٨الكلیبولي المتوفى 

، أبــو زكریــا محیــي ))مــع تكملــة الــسبكي والمطیعــي((المجمــوع شــرح المهــذب  )٨٨(

  .دار الفكر: ، الناشر)هـ٦٧٦ ت(الدین یحیى بن شرف النووي 

بیـــروت، دار ) د، ط(المحلـــى، علـــي بـــن حـــزم، تحقیـــق لجنـــة إحیـــاء التـــراث،  )٨٩(

  ).د، ت(الجیل، ودار اآلفاق الجدیدة، 
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مؤســسة  :عبــد الكــریم زیــدان، الناشــر. المــدخل لدراســة الــشریعة اإلســالمیة، د )٩٠(

ــــــــــع  ــــــــــسادسة  : بیــــــــــروت، الطبعــــــــــة–الرســــــــــالة للطباعــــــــــة والنــــــــــشر والتوزی ال

 .م٢٠٠٢هـ١٤٢٣ عشر

، )هــ١٧٩ت (المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عـامر األصـبحي المـدني  )٩١(

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥األولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: الناشر

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، أحمد بـن محمـد بـن علـي الفیـومي  )٩٢(

  . بیروت–المكتبة العلمیة : ثم الحموي، أبو العباس، الناشر

دار : (كمــال یوســف الحــوت، الناشــر: مـصنف ابــن أبــي شــیبة، تقــدیم وضـبط )٩٣(

 المدینـة -مكتبـة العلـوم والحكـم (، ) الریاض-مكتبة الرشد (، ) لبنان-التاج 

  .م١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩األولى، : ، الطبعة)المنورة

المجلــس : حبیــب الــرحمن األعظمــي، الناشــر: مــصنف عبــد الــرزاق، المحقــق )٩٤(

  . بیروت– المكتب اإلسالمي  الهند، توزیع-العلمي

للرحیبـــاني، طبعـــة المكتــــب : مطالـــب أولـــي النهـــى فــــي شـــرح غایـــة المنتهــــى )٩٥(

  . اإلسالمي

: نزیــه حمــاد، الناشــر. دمعجـــم المــصطلحـات االقتــصادیـة فــي لغـــة الفقهـــاء،  )٩٦(

  . م٢٠٠٨ - ١٤٢٩:  الدار الشامیة، سنة النشر-دار القلم 

محمــود عبــد الــرحمن عبــد المــنعم، . دمعجــم المــصطلحات واأللفــاظ الفقهیــة،  )٩٧(

  .الناشر دار الفضیلة

دار :  حامد صادق قنیبـي، الناشـر-معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي  )٩٨(

  .م١٩٨٨ هـ١٤٠٨الثانیة، : النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة

المغـــاالة فـــي العـــوض للنـــزول عـــن القـــصاص، مـــازن صـــالح خلیفـــة، رســـالة  )٩٩(

طلبــــات الحــــصول علــــى درجــــة الماجــــستیر فــــي العدالــــة ًمقدمــــة اســــتكماال لمت

الجنائیـــــة، جامعـــــة نـــــایف العربیـــــة للعلـــــوم األمنیـــــة، كلیـــــة الدراســـــات العلیـــــا، 

  .م٢٠١٠هـ ١٤٣١

شــمس الــدین، محمــد بــن : مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج )١٠٠(

دار الكتـب العلمیـة، : ، الناشر)هـ٩٧٧ت (أحمد الخطیب الشربیني الشافعي 

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥األولى، : طبعةال

َّالــدكتور عبــد اللــه بــن عبــد المحــسن التركــي، : المغنــي البــن قدامــة، المحقــق )١٠١(



      
 

 ١٧٤٠

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

دار عـالم الكتـب للطباعـة والنـشر : الدكتور عبـد الفتـاح محمـد الحلـو، الناشـر

 هـــ ١٤١٧الثالثــة، :  المملكــة العربیــة الــسعودیة، الطبعــة-والتوزیــع، الریــاض 

  .م١٩٩٧ -

صـفوان عـدنان الـداودي، : ي غریـب القـرآن، األصـفهاني، المحقـقالمفردات ف )١٠٢(

ــــشامیة : الناشــــر ــــدار ال ــــم، ال ــــروت، الطبعــــة-دار القل ــــى :  دمــــشق بی  -األول

  . هـ١٤١٢

ت (المقــــدمات الممهــــدات، أبــــو الولیــــد محمــــد بــــن أحمــــد بــــن رشــــد القرطبــــي  )١٠٣(

ـــدكتور محمـــد حجـــي، الناشـــر: ، تحقیـــق)هــــ٥٢٠ دار الغـــرب اإلســـالمي، : ال

  .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨األولى، :  لبنان، الطبعة–بیروت 

مواهب الجلیـل، شـمس الـدین أبـو عبـد اهللا محمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن  )١٠٤(

دار : ُّالطرابلــــسي المغربــــي، المعــــروف بالحطــــاب الرعینــــي المــــالكي، الناشــــر

  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثالثة، : الفكر، الطبعة

 الكویـــت، –شئون اإلســـالمیة ، وزارة األوقـــاف والـــ الكویتیـــةالموســـوعة الفقهیـــة )١٠٥(

  .الطبعة الثانیة، طبع الوزارة

موطأ مالك بروایـة محمـد بـن الحـسن الـشیباني، مالـك بـن أنـس بـن مالـك بـن  )١٠٦(

عبـــد الوهـــاب عبـــد : ، تعلیـــق وتحقیـــق)هــــ١٧٩ت (عـــامر األصـــبحي المـــدني 

  .المكتبة العلمیة: اللطیف، الناشر

 بـن أبـي العبـاس أحمـد شـمس الـدین محمـد: نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج )١٠٧(

دار الفكــر، بیــروت، : ، الناشــر)هـــ١٠٠٤ت (بــن حمــزة شــهاب الــدین الرملــي 

  .م١٩٨٤هـ١٤٠٤ -ط أخیرة : الطبعة

ت (نیــل األوطــار، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد اهللا الــشوكاني الیمنــي  )١٠٨(

دار الحـدیث، مـصر، : عصام الدین الـصبابطي، الناشـر: ، تحقیق)هـ١٢٥٠

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ األولى،: الطبعة

الهدایة في شرح بدایة المبتدي، علـي بـن أبـي بكـر بـن عبـد الجلیـل الفرغـاني  )١٠٩(

طـالل یوسـف، : ، المحقـق)هــ٥٩٣ت (المرغیناني، أبو الحسن برهـان الـدین 

  . لبنان– بیروت -دار احیاء التراث العربي : الناشر
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 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

references 
(١) 'athar alsulh ealaa qatae alkhusumat aljinayiyati: eabd almuhsin bin eabd 

aleaziz bin salamat, risalat majistir, 'akadimiat nayif alearabiat lileulum 

al'amniat, alriyad ١٤٢٣h ٢٠٠٢m. 

(٢) al'ahkam alsultaniat li'abi yaelaa alfara'a, sahhah waealaq ealayhi: 

muhamad hamid alfaqi, alnaashir: dar alkutub aleilmiat - bayrut, lubnan, 

altabeata: althaaniatu, ١٤٢١ ha ٢٠٠٠ ma. 

(٣) 'ahkam alsulh bialmal fi alfiqh al'iislamii, dhu alkafli bin muda bin yusif, 

risalat majistir, kuliyat aldirasat aleulya, aljamieat al'urduniyatu, eamaan 

١٩٩٥m. 

(٤) 'ahkam alsulh fi aldima' bayn alnaas fi alfiqh al'iislamii, fadi eisaa aldaali, 

risalat majistir muqadimatan 'iilaa kuliyat alsharieat walqanuni, aljamieat 

al'iislamiat bighazati, ١٤٣٣h ٢٠١٢m. 

(٥) 'ahkam alsulh fi aldima' fi alfiqh al'iislamii, du. 'iismaeil shandi, majalat 

aljamieat al'iislamia (silsilat aldirasat al'iislamiati) almujalad alkhamis 

eashra, aleadad althaani, yuniat ٢٠٠٧m. 

(٦) 'ahkam alqurani, li'abi bakr muhamad bin eabd allah almaeruf biabn 

alearabii, tabeat dar alkutub aleilmiat bayrut, altabeat althaalithat 

١٤٢٤hi- ٢٠٠٣m. 

(٧) alaikhtiar litaelil almukhtar, eabd allah bin mahmud bin mawdud almusili 

albaldahi, majd aldiyn 'abu alfadl alhanafii (t ٦٨٣hi), ealayha taeliqati: 

alshaykh mahmud 'abu daqiqa (min eulama' alhanafiat wamudaris 

bikuliyat 'usul aldiyn sabqa), alnaashir: matbaeat alhalabi - alqahira 

(wasawaratuha dar alkutub aleilmiat - bayrut, waghiruha), tarikh alnashr: 

١٣٥٦ hi - ١٩٣٧m. 

(٨) alaikhtiarat alfiqhiat lishaykh al'iislam abn taymiat, jame wa'iiedadi: sami 

bin muhamad bin jad allah, rajaeaha: sulayman bin eabd allah aleumayr - 



      
 

 ١٧٤٢

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

jadie bin muhamad aljadiei, alnaashir: dar eata'at alealam (alriyad) - dar 

abn hazam (birut), altabeati: althaalithati, ١٤٤٠ hi ٢٠١٩m. 

(٩) 'irwa' alghalil al'albani, 'iishrafu: zuhayr alshaawish, alnaashiru: almaktab 

al'iislamiu - bayrut, altabeatu: althaaniat ١٤٠٥ hi - ١٩٨٥m. 

(١٠) al'ashbah walnazayur lilsiyuti, alnaashir: dar alkutub aleilmiati, altabeatu: 

al'uwlaa, ١٤٠٣ hi ١٩٨٣m. 

(١١) al'ashbah walnazayir, liabn alsabki, tahqiqu: eadil 'ahmad eabd almawjud 

- eali muhamad mueawad, alnaashir: dar alkutub aleilmiati, bayrut, 

altabeata: al'uwlaa ١٤١١ hi - ١٩٩١m. 

(١٢) al'ashbah walnazayur, liabn najimi, alnaashir: dar alkutub aleilmiati, 

bayrut - lubnan, altabeatu: al'uwlaa, ١٤١٩ hi - ١٩٩٩ m 

(١٣) al'aealami, lilzirkili, alnaashir: dar aleilm lilmalayini, altabeati: 

alkhamisat eashrat - mayu ٢٠٠٢m. 

(١٤) al'iifsah ean maeani alsahahi, yahyaa bin (hubayrat ban) muhamad bin 

hubirat aldhuhli alshybany, 'abu almuzafar, eawn aldiyn (t ٥٦٠h), 

almuhaqiqu: fuad eabd almuneim 'ahmadu, alnaashir: dar alwatani, sanat 

alnashri: ١٤١٧h 

(١٥)  alimustadrak ealaa alsahihayni: li'abi eabd allah alhakim alnaysaburii 

almutawafaa ٤٠٥hi, tabeat dar alkutub aleilmiati, bayrut- lubnan, 

altabeat al'uwlaa ١٤١١h -١٩٩٠m, tahqiqu: 'a. mustafaa eabd alqadir 

eata. 

(١٦) al'um: alshaafieayi, tabeat dar alfikri. 

(١٧) al'amwal wanazariat aleaqda, du. muhamad yusif marsaa, tabeat dar 

alkitaab alearabii, altabeat al'uwlaa sanat ١٩٥٢m. 

(١٨) alianhiraf alfikriu waealaqatuh bial'amn alwatanii walduwali, muhamad 

bin shahaat alkhatib, maktabat almalik fahd alwataniati, alriyad ٢٠٠٦m. 

(١٩) al'iinsiaf mae alshrah alkabyr, eala' aldiyn 'abu alhasan eali bin sulayman 

bin 'ahmad almardawy (t ٨٨٥ hu), tahqiqu: alduktur eabd allah bin eabd 



      
 

 ١٧٤٣

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

almuhsin alturki - alduktur eabd alfataah muhamad alhalu, alnaashir: 

hajar liltibaeat walnashr waltawzie wal'iielani, alqahirat - jumhuriat misr 

alearabiat, altabeati: al'uwlaa, ١٤١٥ hi - ١٩٩٥m. 

(٢٠) 'anis alfuqaha' fi taerifat al'alfaz almutadawalat bayn alfuqaha'i, qasim 

bin eabd allah bin 'amir eali alqunawi, almuhaqaqi: yahyaa hasan muradi, 

alnaashir: dar alkutub aleilmiati, altabeati: ٢٠٠٤mi-١٤٢٤hi. 

(٢١) albahr alraayiq sharh kanz aldaqayiqi: zayn aldiyn bin 'iibrahim bin 

muhamadi, almaeruf biabn najim almasrii almutawafaa: ٩٧٠hi, tabeat 

dar alkitaab al'iislamii. 

(٢٢) bdayt almubtadi, eali bin 'abi bakr bin eabd aljalil alfirghaniu 

almarghinani, 'abu alhasan burhan aldiyn (t ٥٩٣h), alnaashir: maktabat 

wamatbaeat muhamad eali subh - alqahirati. 

(٢٣) bidayat almujtahid wanihayat almuqtasidi, 'abu alwalid muhamad bin 

'ahmad bin muhamad bin 'ahmad bin rushd alqurtubii alshahir biaibn 

rushd alhafid (t ٥٩٥hi), alnaashir: dar alhadith - alqahirati, altabeati: 

bidun tabeati, tarikh alnashr: ١٤٢٥h - ٢٠٠٤m. 

(٢٤) badayie alsanayie fi tartib alsharayiei: lil'iimam eala' aldiyn 'abaa bikr bin 

maseud alkasani, alnaashir: dar alkutub aleilmiati, altabeati: althaaniati, 

١٤٠٦h - ١٩٨٦m, 

(٢٥) blughat alsaalik li'aqrab almasalik 'iilaa madhhab al'iimam malik ealaa 

alsharh alsaghir, 'abu aleabaas 'ahmad bin muhamad alkhuluti, alshahir 

bialsaawi almaliki (t ١٢٤١h), alnaashir: dar almaearifi, altabeati: bidun 

tabeat wabidun tarikhi. 

(٢٦) altaj wal'iiklil bihamish mawahib aljalil, muhamad bin yusif bin 'abi 

alqasim bin yusif aleabdari algharnati, 'abu eabd allah almawaq almaliki 

(t ٨٩٧h), alnaashir: dar alkutub aleilmiati, altabeati: al'uwlaa, ١٤١٦h-

١٩٩٤m. 
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 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

(٢٧) tarikh almadinat liabn shabata, haqaqahu: fahim muhamad shaltut, tabie 

ealaa nafaqati: alsayid habib mahmud 'ahmad - jidat, eam alnashr: 

١٣٩٩h. 

(٢٨) tabsirat alhukaam fi 'usul al'aqdiat wamanahij al'ahkami, abn farhun, 

alnaashir: maktabat alkuliyaat al'azhariati, altabeatu: al'uwlaa, ١٤٠٦h - 

١٩٨٦m. 

(٢٩) tabiiyn alhaqayiq sharh kanz aldaqayiqi: lilealamat fakhr aldiyn euthman 

bn ealaa alziylei alhanafii almutawafaa ٧٤٣h, tabeat ١ sitat alnashr: 

١٣١٣hi, almatbaeat alkubraa al'amiriati, alqahirati. 

(٣٠) tahifat al'ahwdhi, 'abu aleula muhamad eabd alrahman bin eabd alrahim 

almubarikifuraa (t ١٣٥٣h), alnaashir: dar alkutub aleilmiat - bayrut. 

(٣١) tahifat alfuqaha', muhamad bin 'ahmad bin 'abi 'ahmadu, 'abu bakr eala' 

aldiyn alsamarqandiu (t nahw ٥٤٠h), alnaashir: dar alkutub aleilmiati, 

bayrut - lubnan, altabeata: althaaniatu, ١٤١٤ hi - ١٩٩٤m. 

(٣٢) altataruf alfikriu bishiqayh wawasatiat al'iislami, 'iibrahim hamadi, 

alnaashir: dar alfikr alearabii, alqahirati, ٢٠٠١m. 

(٣٣) altaerifati, aljirjani, almuhaqiqa: dabtuh wasahahah jamaeat min 

aleulama' bi'iishraf alnaashir, alnaashir: dar alkutub aleilmiat bayrut -

lubnan, altabeata: al'uwlaa ١٤٠٣h -١٩٨٣m. 

(٣٤) tafsir alquran aleazimi, 'abu alfida' 'iismaeil bin eumar bin kathir 

alqurashii albasariu thuma aldimashqi, almuhaqaq: sami bin muhamad 

alsalamat, alnaashir: dar tiibat lilnashr waltawzie, altabeati: althaaniat 

١٤٢٠h ١٩٩٩m. 

(٣٥) tafsir alqurtubii = aljamie li'ahkam alqurani, alqurtubi, tahqiqu: 'ahmad 

albarduni wa'iibrahim 'atfish, alnaashir: dar alkutub almisriat - alqahirati, 

altabeatu: althaaniatu, ١٣٨٤ hi - ١٩٦٤m. 
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(٣٦) altalkhis alhubir, 'abu alfadl 'ahmad bin ealiin bin muhamad bin 'ahmad 

bin hajar aleasqalanii (almutawafaa: ٨٥٢ha), alnaashir: dar alkutub 

aleilmiati, altabeati: altabeat al'uwlaa ١٤١٩hi. ١٩٨٩m. 

(٣٧) altawqif ealaa muhimaat altaearif, almanawi, alnaashir: ealim alkutub ٣٨ 

eabd alkhaliq thurut-alqahrat, altabeatu: al'uwlaa, ١٤١٠h-١٩٩٠m. 

(٣٨) jamharat alqawaeid alfiqhiat fi almueamalat almaliati, lilduktur eali 

'ahmad alnadwy, wanasharatha sharikat alraajihi almasrifiat lilaistithmar 

bialriyad - altabeat al'uwlaa ١٤٢١ ha ٢٠٠٠ m. 

(٣٩) jawahir aleuqud wamuein alqudaat walmawqiein walshuhudu, shams 

aldiyn muhamad bin 'ahmad bin eali bin eabd alkhaliq, alminhajii 

al'asyutii thuma alqahiriu alshaafieiu (t ٨٨٠h), haqaqaha wakharaj 

'ahadithha: musead eabd alhamid muhamad alsaedani, alnaashir: dar 

alkutub aleilmiati, bayrut - lubnan, altabeata: al'uwlaa, ١٤١٧ ha ١٩٩٦m. 

(٤٠) aljawharat alniyrat: 'abu bakr bin eali bin muhamad alhadaadi aleabaadi 

alzzabidi alyamaniu alhanafiu (almutawafaa: ٨٠٠hi) alnaashir: 

almatbaeat alkhayriat altabeatu: al'uwlaa, ١٣٢٢hi. 

(٤١) hashiat aibn eabidin, muhamad 'amin bin eumar bin eabd aleaziz eabidin 

aldimashqi, alnaashir: sharikat maktabat wamatbaeat mustafaa albabi 

alhalabi wa'awladuh bimisr (wasuratuha dar alfikr - bayrut), altabeatu: 

althaaniatu, ١٣٨٦ hi = ١٩٦٦m. 

(٤٢) hashiat aldasuqi ealaa alsharh alkabira, muhamad bin 'ahmad bin earafat 

aldisuqi almaliki (t ١٢٣٠hi), alnaashir: dar alfikri, altabeati: bidun tabeat 

wabidun tarikhi. 

(٤٣) hashita filyubi waeumayrat 'ahmad salamat alqalyubi wa'ahmad 

albarlasiu eumirat, alnaashir: dar alfikr - bayrut, altabeatu: bidun tabeati, 

١٤١٥h-١٩٩٥m 

(٤٤) alhawy alkabiyr, 'abu alhasan eali bin muhamad bin muhamad bin habib 

albasari albaghdadiu, alshahir bialmawardi (t ٤٥٠h), almuhaqiqi: 



      
 

 ١٧٤٦

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 
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alshaykh eali muhamad mueawad - alshaykh eadil 'ahmad eabd 

almawjud, alnaashir: dar alkutub aleilmiati, bayrut - lubnan, altabeata: 

al'uwlaa, ١٤١٩ ha -١٩٩٩m. 

(٤٥) alhaqu wamadaa sultan aldawlat fi taqyidih du. fathi aldirini, muasasat 

alrisalati, bayrut, t ١٤٠٤ ,٣ ha ١٩٨٤m. 

(٤٦) aldir almukhtar: muhamad bin eali bin muhamad bin eali bin eabd 

alrahman alhanafii alhasakafi, almutawafaa sunat ١٠٨٨h, almuhaqiq: 

eabd almuneim khalil 'iibrahim, alnaashir: dar alkutub aleilmiati, 

altabeatu: al'uwlaa, ١٤٢٣hi- ٢٠٠٢m. 

(٤٧) darar alhukaam sharh gharr al'ahkami, muhamad bin framarz bin eali 

alshahir biminlakhisru, alnaashir: dar 'iihya' alkutub alearabiati, altabeati: 

bidun tabeat wabidun tarikhi. 

(٤٨) distur aleulama'i, jamie aleulum fi aistilahat alfunun, alqadi eabd alnabi 

bin eabd alrasul al'ahmad nikri, earab eibaratih alfarisiati: hasan hani 

fahas, alnaashir: dar alkutub aleilmiat - lubnan, bayrut, altabeata: 

al'uwlaa, ١٤٢١h - ٢٠٠٠m 

(٤٩) rd almuhtar ealaa aldir almukhtar, aibn eabdin, alnaashir: sharikat 

maktabat wamatbaeat mustafaa albabi alhalabi wa'awladuh bimisr 

(wasuratuha dar alfikr - bayrut), altabeatu: althaaniatu, ١٣٨٦ hi = 

١٩٦٦m. 

(٥٠) alrawd almurabae sharh zad almustaqniea, mansur bin yunis albuhuti, 

alnaashir: dar almuayid - muasasat alrisalati. 

(٥١) sunan abn majah: li'abi eabd allh muhamad bin yazid alqazwini 

almutawafaa ٢٧٥hi, tahqiqu: 'a. muhamad fuaad eabd albaqi, tabeatan 

dar alfikr bayrut. 

(٥٢) sinan 'abi dawud: lisulayman bin al'asheath alsijistanii al'azdii 

almutawafaa ٢٧٥hi, tabeat dar alfikir, tahqiqa: 'a. muhamad muhi aldiyn 

eabd alhamid. 



      
 

 ١٧٤٧

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

(٥٣) sunan altirmidhi, tahqiq wataeliqu: 'ahmad muhamad shakir (j ٢ ,١), 

wamuhamad fuad eabd albaqi (ja ٣), wa'iibrahim eatwat eiwad almudaris 

fi al'azhar alsharif (j ٥ ,٤), alnaashir: sharikat maktabat wamatbaeat 

mustafaa albabi alhalabii - masir, altabeati: althaaniati, ١٣٩٥ hi - 

١٩٧٥m. 

(٥٤) alsunan alkubraa albayhaqi: lil'iimam 'abi bakr 'ahmad bin alhusayn 

albayhaqi almutawafaa ٤٥٨hi, tahqiq 'a. muhamad eabd alqadir eataa, 

tabeat maktabat dar albazi- makat almukaramati,١٤١٤hi- ١٩٩٤m. 

(٥٥) sharh alkharshi ealaa mukhtasar khalil: 'abu eabd allah muhamad 

alkharshi, alnaashir: almitbaeat alkubraa al'amiriat bibulaq masr, 

altabeata: althaaniati, ١٣١٧h. 

(٥٦) sharh alzarqani ealaa almuata, tahqiqa: tah eabd alrawuwf saedu, 

alnaashir: maktabat althaqafat aldiyniat - alqahirati, altabeatu: al'uwlaa, 

١٤٢٤h ٢٠٠٣m. 

(٥٧) alsharh alkabir ealaa matn almuqanaei: eabd alrahman bin muhamad bin 

'ahmad bin qudamat almaqdisi, 'ashraf ealaa tibaeatihi: muhamad rashid 

rida sahib almanar, taswiru: dar alkutaab alearabii lilnashr waltawziei. 

(٥٨) alsharh alkabiri: li'abi albarakat sidi 'ahmad aldar dir, tabeat dar 'iihya' 

alkutub alearabiati. 

(٥٩)  sharh hudud aibn earfata, muhamad bin qasim al'ansari, 'abu eabd allah, 

alrisae altuwnisiu almaliki, alnaashiru: almaktabat aleilmiatu, altabeatu: 

al'uwlaa, ١٣٥٠hi. 

(٦٠) shrah qanun al'iijra'at aljinayiyati, mahmud najib hasni, alnaashir: dar 

alnahdat alearabiati, alqahirati, ta١٩٨٨ ,٢m. 

(٦١) sharah muntahaa al'iiradat: lilbuhuti, tahqiqu: eabd alghani eabd alkhaliq, 

tabeat ealam alkutub. 

(٦٢) alshareiat wal'iijra'at aljinayiyati, 'ahmad fathi surur, alnaashir: dar 

alnahdat alearabiati, alqahirati, ta١٩٩٧ ,٢m. 



      
 

 ١٧٤٨

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

(٦٣) sahih albukhari: li'abi eabd allah muhamad bin 'iismaeil albukharii 

almutawafaa ٢٥٦hi, tabeat dar abn kathir alyamamat bayruta, altabeat 

althaalithat ١٤٠٧hi- ١٩٨٧m, tahqiqu: du. mustafi dib albugha. 

(٦٤) sahih muslimun: lil'iimam muslim bin alhajaaj bin muslim alqushayrii 

alnaysaburii almutawafaa ٢٦١hi, tabeat dar 'iihya' alturath alearabii 

bayrut, tahqiqu: du. muhamad fuad eabd albaqi. 

(٦٥) alsulh fi aljinayati, du. 'ahmad bin sulayman alearayni, bahath 'aeadah 

lilmusharakat fi alnadwat aleilmiat althaaniat alati 'aqamatha riasat 

mahakim altaayif taht eunwan (alsulh waltahkimu) wahu mukhtasar 

libahth takmiliin 'aeadah linayl darajat almajistir min almaehad aleali 

lilqada' bieunwan (alsulh fi aljinayati). 

(٦٦) alsulh fi alqatl aleamd 'aw alkhata'a, da. husayn bin eabd allah 

aleubaydii, majalat aljameiat alfiqhiat alsueudiati, e (١٣) jamad alakhirat 

- ramadan ١٤٣٣h٢٠١٢m. 

(٦٧) alsulh fi alqada' al'iislamii lihali almunazaeat almadaniat waljinayiyati, 

dirasat faquھyt, 'iismaeyl kazim aleisawi, almajalat al'urduniyat fi 

aldirasat al'iislamiati, almujalad ٨, aleadad ١, alsanat ١٤٣٣h ٢٠١٢m. 

(٦٨) aleazyz sharah alwajiyzi, eabd alkarim bin muhamad alraafieii alqazwini 

(t ٦٢٣ha), alnaashir: dar alfikri. 

(٦٩) eaqad alsulh fi alsharieat al'iislamiati, du. nazih hamadi, alnaashir: dar 

alqalama, waldaar alshaamiat liltibaeat walnashr waltawziei. 

(٧٠) eaqad alsulh fi almueamalat almaliyti, 'usid salah eawdat samhan, 

'utruhat astkmalaan limutatalabat darajat almajistir fi alfiqh waltashrie 

bikuliyat aldirasat aleulya, jamieat alnajah alwataniat fi nabuls, filastin 

٢٠٠٦m. 

(٧١) alfatawaa alhindiatu, jamaeat min aleulama'i, altabeati: althaaniati, ١٣١٠ 

ha, alnaashir: almatbaeat alkubraa al'amiriat bibulaq misr (wsawwrtha 

dar alfikr bayrut waghiruha). 



      
 

 ١٧٤٩

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

(٧٢) fath alwahaab bisharh manhaj altulaabi, zakariaa bin muhamad bin 

'ahmad bin zakariaa al'ansari, alnaashir: dar alfikr liltibaeat walnashri, 

altabeati: ١٤١٤h١٩٩٤m. 

(٧٣) alfuruq - 'anwar alburuq fi 'anwa' alfuruqi: li'abi aleabaas shihab aldiyn 

'ahmad bin 'iidris bin eabd alrahman almaliki alshahir bialqarafi, 

alnaashir: ealam alkutub, altabeati: bidun tabeatin, wabidun tarikhi. 

(٧٤) alfuruq allughawiatu, 'abu hilal alhasan bin eabd allh bin sahl bin saeid 

bin yahyaa bin mihran aleaskari, haqaqah waealaq ealayhi: muhamad 

'iibrahim salim, alnaashir: dar aleilm walthaqafat lilnashr waltawzie, 

alqahirat - masr. 

(٧٥) alfiqh al'iislamiu faa thawbih aljadidi" almadkhal 'iilaa nazariat alailtizam 

aleamat faa alfiqh al'iislamii" du. mustafaa 'ahmad alzarqa, bieat dar 

alfikr alearabii, dimashq ١٣٦٥h١٩٤٦m. 

(٧٦) alfiqh al'iislamii wa'adlathu, d.wahbat bin mustafaa alzzuhayli, alnaashir: 

dar alfikr - swryat - dimashqa. 

(٧٧) alkafi fi fiqh 'ahl almadinati, aibn eabd albur, almuhaqaqa: muhamad 

muhamad 'uhayid wld madik almuritani, alnaashir: maktabat alriyad 

alhadithati, alrayada, almamlakat alearabiat alsaeudiati, altabeati: 

althaaniatu, ١٤٠٠h١٩٨٠m. 

(٧٨) kshaf alqinae ean matn al'iiqnaei: mansur bin yunis bin 'iidris albuhuti, 

rajaeah wellq ealayhi: hilal musilihi mustafaa hilal - 'ustadh alfiqh 

waltawhid bial'azhar alsharif, alnaashir: maktabat alnasr alhadithat 

bialriyad, lsahbayha: eabd allah wamuhamad alsaalih alraashidi, 

altabeati: bidun tarikh tabe [lakina arrkh dhalik d alturkii fi ١٣٨٨ hi - 

١٩٦٨m. 

(٧٩) kifayat al'akhyar fi hali ghayat alaikhtisari, 'abu bakr bin muhamad bin 

eabd almumin bin hariz bin maelaa alhusaynii alhisni, taqi aldiyn 

alshaafieii, almuhaqaq: eali eabd alhamid baltaji wamuhamad wahabi 



      
 

 ١٧٥٠

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

sulayman, alnaashir: dar alkhayr - dimashqa, altabeatu: al'uwlaa, 

١٩٩٤m. 

(٨٠) alkilyati, 'ayuwb bin musaa alhusayni alqarimi alkafawi, 'abu albaqa' 

alhanafii, almuhaqaqa: eadnan darwish - muhamad almasri, alnaashir: 

muasasat alrisalat - bayrut. 

(٨١) allbab fi alfiqh alshaafieii, 'ahmad bin muhamad bin 'ahmad bin alqasim 

aldabi, 'abu alhasan aibn almuhamilii alshafey (t ٤١٥h), almuhaqiq: eabd 

alkarim bin siniatan aleumari, alnaashir: dar albukhari, almadinat 

almunawarati, almamlakat alearabiat alsaeudiat, altabeatu: al'uwlaa, 

١٤١٦hi. 

(٨٢) allbab fi sharh alkitabi, eabd alghani bin talib bin hamadat bin 'iibrahim 

alghanimi aldimashqii almaydanii alhanafii (t ١٢٩٨hi), haqaqahu, 

wafaslahu, wadabtahu, waealaq hawashihi: muhamad muhyi aldiyn eabd 

alhumid, alnaashir: almaktabat aleilmiata, bayrut - lubnan. 

(٨٣) lsan alearbi, muhamad bin makram bin ealaa ،'abu alfadali, jamal aldiyn 

aibn manzur al'ansari, alnaashir: dar sadir - bayrut, altabeatu: althaalithat 

- ١٤١٤hi. 

(٨٤) almubdie fi sharh almuqanaei, liabn muflahi, tabeat dar alkutub aleilmiat 

bayrut- lubnan, altabeat al'uwlaa ١٤١٨hi- ١٩٩٧m. 

(٨٥) alimabsuta, alsarukhisi, alnaashir: dar almaerifat - bayrut, altabeatu: 

bidun tabeati, tarikh alnashr: ١٤١٤h - ١٩٩٣m. 

(٨٦) almujalasat wajawahir aleilmi, 'abu bakr 'ahmad bin marwan bin 

muhamad aldiynuri alqadi almaliki (t ٣٣٣ hu), almuhaqiqi: 'abu 

eubaydat mashhur bin hasan al salman, alnaashir: jameiat altarbiat 

al'iislamia (albahrayn - 'umu alhasma), dar aibn hazam (bayrut - lubnan), 

altabeatu: al'uwlaa, ١٤١٩ hi - ١٩٩٨m. 



      
 

 ١٧٥١

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

(٨٧) majalat al'ahkam aleadliati, lajnat mukawanat min eidat eulama' 

wafuqaha' fi alkhilafat aleuthmaniat, almuhaqiqi: najib hwawini, 

alnaashir: nur muhamad, karkhanh tjart kutub, aram bagh, kratshi. 

(٨٨) majmae al'anhur fi sharh multaqaa al'ubhari: lieabd alrahman bin 

muhamad bin sulayman alklibulii almutawafaa ١٠٧٨hi, dar 'iihya' 

alturath alearabii. 

(٨٩) almajmue sharh almuhadhab ((mae takmilat alsabaki walmutiei)), 'abu 

zakariaa muhyi aldiyn yahyaa bin sharaf alnawawiu (t ٦٧٦ha), alnaashir: 

dar alfikri. 

(٩٠) almihalaa, eali bin hazma, tahqiq lajnat 'iihya' altarathi, (d, tu) bayrut, dar 

aljil, wadar alafaq aljadidati, (d, t). 

(٩١) almadkhal lidirasat alsharieat al'iislamiati, da. eabd alkarim zidan, 

alnaashir: muasasat alrisalat liltibaeat walnashr waltawzie - bayrut, 

altabeata: alsaadisat eashar ١٤٢٣h٢٠٠٢m. 

(٩٢) almudawanata, malik bin 'anas bin malik bin eamir al'asbahii almadanii (t 

١٧٩ha), alnaashir: dar alkutub aleilmiati, altabeatu: al'uwlaa, ١٤١٥hi - 

١٩٩٤mi. 

(٩٣) mirshidu, wakhrun, 'iishrafi: d eabd allh bin eabd almuhsin alturki, 

alnaashir: muasasat alrisalati, altabeatu: al'uwlaa, ١٤٢١ ha ٢٠٠١m. 

(٩٤) almisbah almunir fi gharayb alsharh alkabira, 'ahmad bin muhamad bin 

eali alfiuwmi thuma alhamawy, 'abu aleabaas, alnaashir: almaktabat 

aleilmiat - bayrut. 

(٩٥) musanaf abn 'abi shaybata, taqdim wadabti: kamal yusuf alhut, alnaashir: 

(dar altaaj - lubnan), (maktabat alrushd - alriyadu), (maktabat aleulum 

walhukm - almadinat almunawarati), altabeatu: al'uwlaa, ١٤٠٩ hi - 

١٩٨٩m. 



      
 

 ١٧٥٢

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

(٩٦) musanaf eabd alrazaaqi, almuhaqiqi: habib alrahman al'aezami, 

alnaashiru: almajlis alealamiu- alhindu, tawzie almaktab al'iislamii - 

bayrut. 

(٩٧) matalib 'uwli alnahaa fi sharh ghayat almuntahaa: lilrahibani, tabeat 

almaktab al'iislamii. 

(٩٨) muejum almustalahaat aliaqtisadiit fi laght alfiqahaa'a, nazih hamadi, 

alnaashir: dar alqalam - aldaar alshaamiatu, sanat alnashr: ٢٠٠٨ - ١٤٢٩ 

mi. 

(٩٩) maejam almustalahat wal'alfaz alfiqhiati, du. mahmud eabd alrahman 

eabd almuneam, alnaashir dar alfadilati. 

(١٠٠) maejam lughat alfuqaha'i, muhamad rawaas qaleaji - hamid sadiq 

qanibi, alnaashir: dar alnafayis liltibaeat walnashr waltawzie, altabeati: 

althaaniati, ١٤٠٨ ha١٩٨٨m. 

(١٠١) almughalaat fi aleawd lilnuzul ean alqasasi, mazin salih khalifat, 

risalat muqadimat astkmalaan limutatalabat alhusul ealaa darajat 

almajistir fi aleadalat aljinayiyati, jamieat nayif alearabiat lileulum 

al'amniati, kuliyat aldirasat aleulya, ١٤٣١h ٢٠١٠m. 

(١٠٢) mighni almuhtaj 'iilaa maerifat maeani 'alfaz alminhaji: shams aldiyni, 

muhamad bin 'ahmad alkhatib alshirbinii alshaafieii (t ٩٧٧h), alnaashir: 

dar alkutub aleilmiati, altabeati: al'uwlaa, ١٤١٥h - ١٩٩٤m. 

(١٠٣) almughaniy liaibn qudamati, almuhaqiqi: alduktur eabd alllah bin 

eabd almuhsin alturki, alduktur eabd alfataah muhamad alhalu, alnaashir: 

dar ealam alkutub liltibaeat walnashr waltawziei, alriyad - almamlakat 

alearabiat alsaeudiati, altabeati: althaalithati, ١٤١٧ hi - ١٩٩٧m. 

(١٠٤) almufradat fi gharayb alqurani, al'asfahani, almuhaqaqi: safwan 

eadnan aldaawudi, alnaashir: dar alqalami, aldaar alshaamiat - dimashq 

bayrut, altabeatu: al'uwlaa - ١٤١٢ hu. 



      
 

 ١٧٥٣

 ر ت وا ت اراا   وا د اا   ولار اا 

 رم  ت دراا  ض  ا 
 

(١٠٥) almuqadimat almumahadati, 'abu alwalid muhamad bin 'ahmad bin 

rushd alqurtibi (t ٥٢٠hi), tahqiqu: alduktur muhamad haji, alnaashir: dar 

algharb al'iislami, bayrut - lubnan, altabeatu: al'uwlaa, ١٤٠٨ hi - 

١٩٨٨m. 

(١٠٦) mawahib aljalil, shams aldiyn 'abu eabd allh muhamad bin muhamad 

bin eabd alrahman altarabulsi almaghribi, almaeruf bialhitab alrrueyny 

almaliki, alnaashir: dar alfikri, altabeati: althaalithati, ١٤١٢h - ١٩٩٢m. 

(١٠٧) almawsueat alfiqhiat alkuaytiati, wizarat al'awqaf walshuyuwn 

al'iislamiat - alkuayt, altabeat althaaniatu, tabe alwizarati. 

(١٠٨) muata malik biriwayat muhamad bin alhasan alshiybani, malik bin 

'anas bin malik bin eamir al'asbahii almadanii (t ١٧٩hi), taeliq 

watahqiqu: eabd alwahaab eabd allatif, alnaashir: almaktabat aleilmiati. 

(١٠٩) nihayat almuhtaj 'iilaa sharh alminhaji: shams aldiyn muhamad bin 

'abi aleabaas 'ahmad bin hamzat shihab aldiyn alramlii (t ١٠٠٤h), 

alnaashir: dar alfikri, bayrut, altabeati: t 'akhirat - ١٤٠٤h١٩٨٤m. 

(١١٠) nil al'uwtar, muhamad bin eali bin muhamad bin eabd allah 

alshuwkani alyamani (t ١٢٥٠hi), tahqiqu: eisam aldiyn alsababiti, 

alnaashir: dar alhaditha, masr, altabeata: al'uwlaa, ١٤١٣h - ١٩٩٣m. 

(١١١) alhidayat fi sharh bidayat almubtadi, eali bin 'abi bakr bin eabd aljalil 

alfirghaniu almarghinani, 'abu alhasan burhan aldiyn (t ٥٩٣h), 

almuhaqaqi: talal yusif, alnaashir: dar ahya' alturath alearabii - bayrut - 

lubnan. 

 

  

  

  


