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 ملخص البحث
وتقارب وجهة  ،اليت تنهى اػببلفات بُت اػبصـو يهدؼ ىذا البحث إذل بياف الطرؽ        
وفق  ،أو بأحكاـ شرعية ،سواء بقوانُت وضعية ،بأحكاـ منظمة ،اؼبشكلة الواقعة بينهم ُبنظرىم 

 واألحاديث النبوية . ،ما نصت عليو اآليات القرآنية
حكاـ بطريقة زبتلف عن األ ،وأف ىذا الصلح يتميز بعبلج اؼبشاكل اليت تقـو بُت األفراد

 ُب عبلج اػببلفات .  ،حيث يتضمن شروطا وأحكاما خاصة ،القضائية
 ويعطي الصلح النتائج اآلتية :

 .إجياد اغبلوؿ اؼبرضية للطرفُت بتنازؿ كل منهما عن جزء من حقو  -1
  .إهناء النزاعات واػبصومات بُت اػبصـو-2
 .تقريب وجو نظرىم ُب اؼبشكلة الواقعة بينهم  -3
 .حداما تييَت بنود الصلح اال دبوافقة الطرؼ آخرجيوز أل ال -4
 .يثبت اغبقوؽ وملكية اؼبتنازع عليو ألحداما  -5

Abstract 

The research paper is dedicated to investigating the methods used to end 

and reconcile dispute between antagonists so that their different opinions 

could be converged guaranteeing reasonable sentences. This is carried out 

in the light of either the artificial law or Shariah law as illustrated in 

Quran and Sunna.     

The latter kind of reconciliation is characterized by unique sentences and 

conditions in solving disputes between individuals in a way which is 

different from known judicial sentences.  The findings of this research are 

as follows: 

1- Ending conflicts and disputes between antagonists. 
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2- Converging the antagonists' opinions. 

3- Finding satisfying solutions for the two antagonists in which each one 

right. legitimatemakes some concessions regarding to a part of their  

.Guaranteeing the rights of both sides   -4 

5- Changing or withdrawing the reconciliation is not possible without 

granting the consent of the two sides,   

 
 مقدمة:

سيدنا ؿبمد وعلى آلو  ،اغبمد هلل رب العاؼبُت، والصبلة والسبلـ على أشرؼ اؼبرسلُت      
 ومن تبعهم بإحساف إذل يـو الدين .    أما بعد : ،وصحابتو أصبعُت

خبلفاهتم ونزاعاهتم بكل الطرؽ، ومن بينها الصلح الذى حث عليو فقد أجاز هللا لؤلفراد إهناء 
حيث قاؿ هللا  ؛الشرع اغبكيم َب عدة آيات من  الكتاب اغبكيم، على إهناء النزاعات صلحا

 (128اآلية  ،) سورة النساء} َوالصُّْلُح َخْْي{ تعارل :
سكن إليو النفوس ويزوؿ ى تذال اغبقيقييقتضى أف الصلح  ،فلفظ الصلح ىنا عاـ ومطلق      

يقع بو الصلح بُت الرجل واؼبرأة  من ماؿ أو وطيء  وأف صبيع ما ،على اإلطبلؽ بو اػببلؼ خَت
ؾبلد  ،ليرض اإلقامة فهو خَت من الفرقة ) أبو عبدهللا بن أضبد القرطيب  اعبامع ألحكاـ القرآف

حيث ،مع سودة بنت زمعة الصلح الذى فعلو النيب  ( والدليل على ذلك ىو 3/406
 ،تفسَت القرآف الكرًن ،بأف أبقاىا ودل يفارقها  ) أبو الفداء اغبافظ ابن كثَت صاغبها النيب 

وقاؿ هللا تعاذل ُب آية  ،( بعد أف تركت يومها للسيدة عائشة رضى هللا عنها 1/562ؾبلد 
ن َّنََّْواُىْم ِإالَّ َمْن أَ أخرى   َر يف َكِثٍْي مِّ َمَر ِبَصَدقٍَة َأْو َمْعُروٍف َأوِإْصاَلٍح بَ ْْيَ الناس{ }الَّ َخي ْ

حيث روى عمرو بن عوؼ  ؛( وقد حثت السنة النبوية على الصلح 118)سورة النساء : اآلية 
)) الصلح جائز بْي ادلسلمْي إال صلحا حرم : عن الرسوؿ أنو قاؿ،رضى هللا عنو ،اؼبزىن

حديث صحيح   ، كتاب األقضية باب الصلح،اودسنن أىب د ، )أو أحل حراما ..(( ،حالال
3/304.) 
ُب السابق  قد حث علي إهناء اػببلفات والنزاعات صلحا  بالقانوف رقم  اللييبوكذلك اؼبشرع  

ـ عليا ،ؽ47/35)طعن مدىن رقم  ،ـ1979لسنة  4ـ اؼبعدؿ بالقانوف رقم 1975لسنة  74
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يتضمن التوفيق والتحكيم بُت  ( الذى 134ـ ص4،1990-3ع ،السنة السادسة والعشروف
بوؿ ق ُب، أساسي    ، حىت أصبح عرض الصلح شرط، أماـ عباف احملبلت باؼبناطقاؼبتنازعُت

من  اذا يعترب تقصَتً ، وى، واألحواؿ الشخصية، ولكنو حاليا دل يفعل، والتجاريةالدعاوى اؼبدنية
ل من تزاحم القضايا أماـ وتقل، مصلحة اؼبواطن ُب، ألف مثل ىذه القوانُت تصب اللييباؼبشرع 
جيع العبلقات الودية بُت وتر الصلح فيو نبذ للخبلفات اؼباضية ، وكذلك إهناء النزاع باحملاكم

، أو لآلخر، وىذا بعكس اغبكم القضائي ، عبزء من حقو األطراؼ، ألف فيو ترؾ كل طرؼ
لبو فالصلح ينهي صبيع ، وعفقط اواحدً  اال يرضي الطرفُت بل يرضي طرفً  لتحكيم الشرعي، فهوا

، فقد بُت األفراد سواء كانت مالية، أو مدنية، أو جنائية، ولزيادة التوضيح أكثر اتاػبصوم
رل ثبلثة إالذي قسمتو  ،فض النزاعات( ُبوىو )أحكاـ الصلح وأثره  ،اخًتت ىذا اؼبوضوع

، صلحألوؿ : مفهـو ال، حيث تناولت ُب اؼببحث ااحث، وكل مبحث ينقسم ارل مطالبمب
، يشتمل على خصائص الصلح :الثاين، واليرض من تشريعو  واؼببحث ، ومشروعيتووبياف حكمو

اعبنائية اليت يقع فيها الصلح   واعبرائم ،: يتناوؿ أقساـ الصلح ادلبحث الثالث ، وأركانو وشروطو
 ، وقائمة اؼبراجع .اؼببحث الرابع  يشمل موانع الصلح، وآثاره، ٍب اػباسبةوأطرافو  و 

 والغرض من تشريعو ،ومشروعيتو ،حكمو ،مفهوم الصلح اؼببحث األوؿ :
  واالصطالحاللغة  يفادلطلب األول : مفهوم الصلح 

 مفهـو الصلح عند أىل اللية:  -أوال
وىو صلح بالكسر  ،وصلح كمنع وكـر ،والصلح أو اإلصبلح ضد اإلفساد كالصلوح      

 ،) ؾبد الدين ؿبمد الفَتوزبادىوالصلح بالضم السلم ،ضد أفسده وصاحل  وصليح   وأصلحو
   و)تصاغبا (و)اصاغبا(بتشديد ( والصلح يذكر ويؤنث وقد)اصطلحا (243ج/  ،القاموس احمليط

          )االستصبلح (ضد  و )اؼبصاحل (حدةواواإلصبلح ضد الفساد و )اؼبصلحة (، الصاد
الذى يقع على اإلقرار  الصلحويقاؿ  ،( 367ص  ،ـبتار الصحاح ،)ؿبمد الرازى ،االستفساد

أنواع فيفسد دبا تفسد بو البيوع من  ،البيوع من أنواع الفساد ُبيراعى  صحتو ما ُبيراعى 
 (  437، ج/ بداية اجملتهد ،، ) أبو الوليد ابن رشدالفساد اػباص بالبيوع، ويصح بصحتو
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 ُب عهد النيب  ُب، دينا لو عليو  تقاضى من أىب حدود ،كعب بن مالكفقد روي أف    
بيتو  فخرج حىت كشف سجف  ُبوىو   النيبحىت ظبعهما ،اؼبسجد  فارتفعت أصواهتما

فقاؿ : يا كعب فقاؿ :  ،حجرتو ) السجف : ىو اليطاء أو السًت (  فنادى كعب بن مالك
فقاؿ كعب : قد فعلت  فقاؿ:  ،لو بيده أف ضع الشطر من دينك  فأشار ،لبيك يا رسوؿ هللا

، حديث صحيح ألقضية  باب الصلح  وىوكتاب ا  ،.) سنن أىب داودفأقضوقم  رسوؿ هللا  
 ( 3/304 ،3595ورقمو 

 ثانيا : مفهوم الصلح عند فقهاء الشريعة
فع نزاع أو خوؼ ، لر طاب الصلح بأنو : " انتقاؿ عن حق، أو دعوى بعوضعرؼ اغب      

 (  146/ 2وأضبد الدردير، شرح الصيَت  ،7/3، اغبطاب، مواىب اعبليلوقوعو"  ) 
مى كل واحد من اؼبتعاقدين ، ويسعقد ينهى اػبصومة بُت اؼبتخاصمُتوعرفو السيد سابق بأنو : 

يسمى  ،، وما يؤديو أحداما ػبصمو قطعا للنزاعاؼبتنازع فيو مصاغبا عنو، ويسمى اغبق مصاغبا
 (   3/218) السيد سابق   فقو السنة   ،حمصاغبا عليو أو بدؿ الصل

ء من حقو بأنو "  نزوؿ أو حط أحد الطرفُت عن جز نظر اإلماـ الكاساين   ُبوكذلك الصلح 
    دعى إنساف عليو أر"، كما لو ، أو بدؿ معلـو من الطرؼ اآلخقبل الطرؼ اآلخر دبقابل

، الصنائع   ، بدائع ين الكاساىنالد فصاغبو على أف حيط عنو البعض جاز )عبلء ،، فأقر بودين
 (  وهللا أعلم .6/65 ،ترتيب الشرائع ُب

 ثالثا : مفهوم الصلح عند رجال القضاء  
عقد حيسم بو ؽ  بأنو : " 107/35، الصلح ُب الطعن اؼبدين رقم عرفت احملكمة العليا      

ابل، وذلك بأف ينزؿ كل منهما على وجو التق ،، أو يتوقياف بو نزاعا ؿبتمبلالطرفاف نزاعا قائما
 ،(107، ص ـ 92-91سنة  2-1) عليا، السنة الثامنة والعشروف، ع /  ادعائوعن جزء من 

بأف الصلح ينهى اػبصومة  ،ؽ19/30رقم  اؼبدينالطعن  ُب ،وكذلك تقوؿ احملكمة العليا
، والعشروفالسنة الثانية  ،ليو ) عليا،  ويكوف ملزما للطرفُت دبجرد التوقيع عواؼبنازعة  بُت اػبصـو
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 ىيعدة أمور، كما  ُب، القضائيذا خيتلف الصلح عن اغبكم (   وهب89، ص1986 ،2ع
 من ىذا البحث.   -11 ،10-الصفحة  ُبمبينة 

 :: مفهوم الصلح  عند فقهاء القانونرابعا
ائما أو يتوقياف نزاعا قعبد الرزاؽ السنهورى الصلح  بأنو : عقد حيسم بو الطرفاف  عرؼ الدكتور

من ادعائو ) عبد الرزاؽ ، وذلك بأف ينزؿ كل منهما على وجو التقابل عن جزء بو نزاعا ؿبتمبل
( وعرؼ مأموف سبلمو الصلح بأنو :  507/  5 ،اؼبدينشرح القانوف  ُب، الوسيط السنهورى

 ،ميعاد معُت ُب ،مقابل دفع مبلغ معُت ،ُب إسقاط الدعوى اعبنائية ،مكنة خوؽبا اؼبشرع للمتهم
، وعليو ( 261/ 1 ،التشريع اللييب ُبية ُب جرائم معينة  ) مأموف سبلمة اإلجراءات اعبنائ

جرائم  ُبكل اعبرائم اعبنائية، بل يكوف   ُبوال يكوف  ،يكوف الصلح سببا مسقطا لبعض اعبرائم
، ىذه التعريفات إذل تعريف للصلحة ، من صبلؿبددة، وىى اؼبخالفات، ومن ٍب يصل الباحث

، وذلك  بتنازؿ كل النزاع، ينهى بينهما اػبصومة طرُببأنو : عقد يرـب بُت  ،من وجهة نظره
 منهما عن جزء من حقو لآلخر . 

 واليرض من تشريعو  ،ومشروعيتو ،: حكم الصلحادلطلب الثاين : 
،أو حيل إذا دل حيـر حبلالً  ،اؼبسلمُت بل ىو مندوب  بُت ،الصلح جائز-الشرعيأوال : حكمو 

 ( 437/ 2 ،بداية اجملتهد ،حراما ) أبو الوليد ابن رشد
 واإلصباع  .  ،والسنة ،بالكتاب ،مشروع  ،ثانيا : مشروعيتو

 ( .127) سورة النساء : اآلية } َوالصُّْلُح َخْْي{ قولو تعاذل: ،من الكتاب
َر يف َكِثٍْي ،وقولو تعاذل ن َّنََّْواُىْم ِإالَّ َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصاَلٍح بَ ْْيَ الناس }الَّ َخي ْ مِّ

 (   . 114اآلية  ،) سورة النساء {
إمضاء الصلح بْي ادلسلمْي أنو قاؿ: ))  ، عن رسوؿ هللا ،: ىو ما رواه عمر ومن السنة

( وىذا اغبديث  3/204 ،ىب داود) سنن أ ،((حرم حالالً  إال صلحًا أحل حرامًا أو جائز،
 وهللا أعلم  .  ،(  437/ 2 ،وموقوؼ عليو  ) بداية اجملتهد،مرفوع عن عمر، رضى هللا عنو
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اؼبيٌت  ،)أبو ؿبمد عبدهللا بن قدامة ،: أصبع اؼبسلموف علي جواز العمل بالصلحومن اإلمجاع
 حث عليو     ( بدليل أف عمر 339/ 4 ،ـ1994ط اػبرقيعلى ـبتصر 
فإف فصل القضاء يورث بينهم  ،حيث قاؿ : " ردوا اػبصـو حىت يصطلحوا ،وبالعمل بو

فكاف  ،ودل بنكر عليو أحد ،رضي هللا عنهم ،الضيائن ". وكاف ذلك دبحضر من الصحابة الكراـ
القصاص والدية، وكذلك نرى جواز  ُب(. ويظهر الصلح  6/64، إصباعا ) بدائع الصنائع

، فأصلحوا وان طائفتان من ادلؤمنْي اقتتلوا}كقولو تعارل    ،بنص القرآف الصلح مع البياة أيضا
)  فقاتلوا اليت تبغى حىت تفيء إيل أمر هللا .... { األخرىحدامها علي إن بغت إبينهما ف

 ( 9سورة اغبجرات : اآلية 
بتوفَت ، ويسوي اػببلؼ معهم ،يع العقوباتويسقط اإلماـ عنهم صب ،ترجع ألمر هللا أي      

ا وسفك الدماء بُت اؼبسلمُت، وىذ ،وترؾ اػببلؼ والفتنة ،مطالبهم مقابل رجوعهم إذل واليتو
، كاغبركات االنفصاليةواغبركات  ،بُت الدوؿ، وفض النزاعات ما نسمع عنو من ؿباوالت الصلح

تستجيب لطلبات تلك اغبركات، وىذا يعترب  ،ماتوالسياسية وغَتىا، فنجد بعض اغبكو ،الدينية
 .واغبرب  والرجوع إذل حكم الدولة ، وذلك من أجل ترؾ االنفصاؿصلحاً 

 :كل من القانون والشريعة   يف ،ثالثا : الغرض من تشريع نظام الصلح
، أف ربيل الدعوى اعبنائية بعد انتهاء عمل النيابة العامة ُب، حيث إف األصل يف القانون - أ

يسبب تزاحم  ،  بالعقوبة اؼبقررة ؽبا  وىذا العملحكمو فيها ، ليصدرالقضاءالتحقيق فيها إذل 
ىذا فبا دفع برجاؿ الفقو ، و ؿ إجراءات الفصل فيها من احملكمة، وقد تطو القضايا على احملاكم

دا عن القضاء ) ؿبمد نيازى ، بعياعبنائية نظاـ يكفل إهناء الدعوي، إذل التفكَت ُب والقضاء
 (  84ص ،اللييبالقانوف  ُب، شرح اإلجراءات اعبنائية حتاتو

 ُب، أو كاف جرائم بسيطة تافهة  كاؼبخالفات ُب، سواء كاف وىذا ما يسمى بنظاـ الصلح 
        زبفيف العبء على  ُبالرغبة  ، ىوجرائم كبَتة، كالقتل، إذا فأساس تشريع الصلح

  .( 127ص  اللييباعبنائية  عوض ؿبمد، قانوف اإلجراءاتواؼبتهمُت واجملتمع بأسره )د. ،القضاء
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القانوف، قاؿ الكاساين شرع الصلح  ُبفباإلضافة إذل أساس تشريعو  ،يف الشريعة اإلسالمية - ب
وقاؿ البعض اآلخر من  ( 6/64ؼبنازعة ) بدائع الصنائع  ، وىي قطع اػبصومة واللحاجة

اػبصـو من فنت، ويعد مدعاة لوقوع الشر الفقهاء نظرا ؼبا يؤدى إليو التنازع والتشاجر بُت 
    ، وقطعا للتوادد والتعاطف بُت األفراد، شرع هللا الصلح ا للتباغض والتنافروالفساد، واستمرارً 

اسا  ( كما نضيف أس 430ص ،الشريعة اإلسبلمية ُبدراسات  ،) عبد اعبليل القرنشاوى
حثت  واليت، عفو  واإلصبلح بُت اؼبسلمُت، وىو مبدأ التسامح والآخر، يقـو عليو تشريع الصلح

 اؼببادئواألحاديث النبوية، وهبذا سبتاز الشريعة اإلسبلمية  بالعديد من  ،عليو  النصوص القرآنية
وصبلحية  واالستمراريةطيها صفة الدديومة تع واليت األخرىاليت سبيزىا عن النظم العقابية ،والقواعد

 التطبيق ُب كل زماف ومكاف وهللا أعلم  .
 وأركانو . ،وشروطو  ،ادلبحث الثاين : خصائص عقد الصلح

 ادلطلب األول : خصائص عقد الصلح  
 ىي : واليتيتمتع عقد الصلح بعدة خصائص 

 ،فبل يشًتط ُب تكوينو شكل خاص، ، أو عقود الًتاضيالرضائيةيعترب عقد الصلح من العقود  -1
، حىت يتم عقد الصلح  وىذا التوافق يعرب عن الرضا نعقاده توافق اإلجياب مع القبوؿبل يكفى ال

 الصادر من الطرفُت .
، ولكن ىذه الكتابة إلثباتو ال ، فالكتابة ضرورية ُب عقد الصلحيثبت عقد الصلح بالكتابة -2

          اؼبدينشرح القانوف  ُبيط ) الوس رظبيدبحضر ، ألنو عقد يثبت بالكتابة أو عقادهالن
وشروطا ناذبة عن شبرة  ،، وذلك ألسباب ترجع إذل الصلح الذى يتضمن اتفاقات(517/ 5

فتكوف  ،إذا دل تثبت بالكتابة ،، وىذه الشروط واالتفاقاتالنزاع طرُبتقع بُت  اليتمات او اؼبس
 ؿبل نزاع مرة أخري .

 ،أو حقو ادعائوينزؿ عن جزء من  ،ألف فيو كل من الطرفُت ،اؼبعاوضةعقد الصلح من عقود  -3
 ،اؼبدينشرح القانوف  ُب) الوسيط  (مقابل نزوؿ الطرؼ اآلخر عن جزء فبا يدعيو أو حقو أيضا 

5/582 ) 
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ألف اغبقوؽ موجودة  ،ؽبا منشئ للحقوؽ ال اأي مبينً  ،يعترب عقد الصلح عقدا كاشفا للحقوؽ -4
فالصلح يبُت ىذه اغبقوؽ ألصحاهبا  وهبذا يعترب كاشفا ؽبا ؼبن  ،عليها نزاعووقع  ،قبل الصلح
)     مقابل إهناء النزاع واػببلؼ ُبهبذا الصلح    ،وقد ينزؿ أصحاهبا عن جزء منها ،يستحقها
 (7/582 اؼبدينشرح القانوف  ُبالوسيط 

فيخضع لئلجراءات اؼبدنية ، عقد الصلح اذا أبرمو أحد األفراد، مع جهة إدارية عامة، أو خاصة -5
، وال يعترب من القرارات اإلدارية . وال خيتص القضاء اإلداري بنظره  اؼبدين، وينظره القضاء العقدية

ص  ،ـ88-87سنة  ،2-1ع/  ،ؽ ـ عليا السنة الرابعة والعشروف3/30رقم  إداري) طعن 
24  ) 

، نظَت تنازؿ ادعائو، إذ يلتـز كل متصاحل  بالنزوؿ عن جزء من يعترب عقد الصلح ملزما للجانبُت -6
، وكذلك يلتـز كل متصاحل من اؼبتصاغبُت بالبنود، والشروط الواردة لالطرؼ اآلخر عن جزء مقاب

 (  517/ 5 ،اؼبدينشرح القانوف  ُبالوسيط  (بعقد الصلح وال خيالفها 
يطبق على صبيع   ، فبلحبقوؽ وجرائم معينة يد عقد الصلحتقي ُب، أخذ القانوف دبسلك الشريعة -7

، كجرائم باد، كالقصاص وال يطبق ُب حقوؽ هللاحقوؽ الع ُب،  بل يطبق اغبقوؽ واعبرائم
الصلح ُب صبيع اعبرائم اعبنائية، بل  (، وكذلك القانوف ال يطبق 3/221 ،اغبدود  ) فقو السنة
ها ، ودل ينص القانوف فيف عقوبتها اليرامةالفات اليت تكو ، وىي جرائم اؼبخيطبق ُب جرائم معينة

) اإلجراءات اعبنائية  علي اغبكم بشيء آخر غَت اليرامة ، أو علي عقوبة اغببس بطريق الوجوب
 ( .  261/  1 ،التشريع اللييب ُب

  -:منها ليتوابعض النقاط  ُب القضائي، وخيتلف عن اغبكم اؼبدينكما خيتص الصلح    -8
ياف ، أو يتوقسم الطرفاف النزاع القائم بينهما، وبو حيالنزاع طرُبىو عقد يرـب بُت  ،حعقد الصل -1

صادرا من ؿبكمة مشكلة تشكيبل  اىو قرار   القضائي، بينما اغبكم اؼبستقبل ُببو نزاعا ؿبتمبل 
سواء كاف اغبكم  ،وفق قواعد قانوف اؼبرافعات ،رفعت اليها اليتاػبصومة  ُبوـبتصة  ،صحيحا

رقم  اعبنائيمسألة متفرعة عنها ) الطعن  ُب، أو شق منها ُبأو  ،موضوع اػبصومة ُب صادرا
 (  107ص  ،2-1، ع / ، السنة الثامنة والعشروفؽ 107/35
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، أما التنفيذييعترب دبثابة قوة السند ،  ف، أو صدؽ عليوالقاضيحجية عقد الصلح إذا أثبتو  -2
 .بو اؼبقضيحملكـو فيو، أو األمر ا الشيء، فحجيتو ىو حجية القضائياغبكم 

أما اغبكم القضائي فتصدره احملكمة   ،الصلح يصدر من احملكمة بناء على سلطتها الوالئية -3
 (  107ؽ ص 35/ 107رقم  جنائيبسلطتها القضائية ) ط 

باعتبار العقد شريعة  ،أحكاـ اؼبسؤولية العقدية ،يطبق عند اإلخبلؿ بالتزامات عقد الصلح -4
 اؼبسؤولية  ،باغبكم االلتزاـحالة عدـ  ُببينما يطبق  ،اؼبتعاقدين
 (  107ؽ ص 35/ 107رقم  جنائياؼبتمثلة ُب العقوبة . )) ط  -اعبنائية 

بينما الصلح اؼبرـب من قبل  ؛زبتص بنظر منازعاتو  احملاكم اؼبدنية ،عقد الصلح اؼبرـب بُت األفراد -5
 فتختص بنظره تلك احملكمة اليت أصدرتو  مدنية كانت  أـ جنائية . ،احملكمة

 : شروط عقد الصلح:ادلطلب الثاين
 :ىييشًتط فيو شروط معينة وىذه الشروط  ،وحىت يكوف الصلح  صحيحا

فبل جيوز  كما لو ًب  ،فإذا كاف الصلح دباؿ غَت متقـو ،ػ أف يكوف العوض فيو ماال  متقوماً 1
  (.76/ 6،ألهنما ليسا دباؿ متقـو ) بدائع الصنائع خنزير، أو ،الصلح على طبر

)   ولو كاف غَت ماؿ كالقصاص،اليت جيوز االعتياض عنو ،أف يكوف حقا من حقوؽ العباد -2
 .(  221/ 3 ،فقو السنة

أو السارؽ   أو شارب اػبمر فبن  ،الزاينفمثبل لو صاحل  ،أما حقوؽ هللا، فبل صلح فيها  
ف الصلح  ال جيوز  ألنو ال يصح إف ،علي ماؿ ليطلق سراحو ،لَتفع أمره إذل اغباكم ،أمسكو

/  3 ،دبثابة رشوة .) اؼبصدر نفسو ،ويعترب أخذ العوض ُب ىذه اغبالة ،أخذ العوض ُب مقابلتو
221  ). 

ال  هوؿ،ألف البدؿ اجمل علمًا نافيًا للجهالة، سواء كاف ماالً، أو عيناً، ػ أف يكوف البدؿ معلوماً 3
 ،) مواىب اعبليل ُب حالة عدـ اؼبقدرة علي معرفتو ف أجازه اغبطابإو  ،الصلح بو جيوز

 .(  7/4 ،للحطاب
 ٍب استحق من يد اؼبدعى  ،حىت اذا صاحل على ماؿ ،ػ أف يكوف فبلوكا للمصاحل4
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 7 ،فسو  فبل جيوز فيو الصلح ) اؼبصدر ن ،ألنو تبُت أنو ليس فبلوكا للمصاحل ،دل يصح الصلح  
 /4 . ) 
يوجد صلح ) جبلؿ الدين  فاذا دل توجد خصومة ال ،أف تكوف فيو دعوي أو خصومة-5

 .(   553ص ،األشباه والنظائر ،السيوطى
 وإال فهو كناية عن البيع . ،عند إجراء الصلح ،أف توجد نية للصلح-6
فتوجب فساد العقد ) بدائع  ،إذل اؼبنازعة يأف يكوف معلوما : ألف جهالة البدؿ تؤد-7

( وعليو البد من توافر ىذه الشروط ُب الصلح حىت يكوف صحيحًا  ومنتجاً  6/76الصنائع 
 ( 587أبوزىرة ص ؿبمد، ) العقوبة ُب الفقو اإلسبلمي سقوط اػبصومة ُبآلثره 

)   يتم دبقتضاه الصلح   يذبيز ؽبما مباشرة العقد الذ ،أف تكوف للعاقدين أىلية كاملة-8
 (  432ص  ،الشريعة اإلسبلمية ُبدراسات 

 علي ىذه الشروط  شرطُت واما : اعبنائيالصلح  ُبوزاد فقهاء القانوف  
 .القانوف إذل خزينة احملكمة  ُباحملدد  ،أف يقـو اؼبتهم بدفع مبلغ اؼبخالفة-1
ربسب من يـو عرض الصلح عليو )اإلجراءات  ،خبلؿ عشرة أياـ ُبأف يكوف الدفع  -2

 .( 268/  1 ،التشريع اللييب  مأموف سبلمة ُباعبنائية 
 ادلطلب الثالث : أركان عقد الصلح 

 :(  وىي 521/  5، للسنهورى ،اؼبدينشرح القانوف  ُبأركاف الصلح ثبلثة ) الوسيط 
  .الًتاضي .1
 .احملل  .2
 .السبب .3

 وشروط صحتو   انعقادهونبُت  شروط  ،الًتاضي: بركن  : وسنبدأ أواًل  الرضا—أ
 (  219/ 3 ،وىى توافق اإلجياب والقبوؿ ) فقو السنة شروط االنعقاد   -1

انعقاده من وجود التوافق بُت اإلجياب والقبوؿ  ُبفبلبد  ،الًتاضيباعتبار عقد الصلح من عقود 
وقيل اإلجياب والقبوؿ يكوناف بكل   النهائيواتفاقهما  ،العقد طرُبواما اؼبعرباف عن إرادة  ،معا
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على  عنديلك  اليت، كأف يقوؿ اؼبدعى عليو " صاغبتك على اؼبئة على اؼبصاغبة ينبئلفظ 
 طبسُت " ويقوؿ اآلخر

أصبح عقدا الزما للمتعاقدين  فبل يصح  ،( ومىت ًب الصلح 219/  ،قبلت ) فقو السنة  
عادة دبفاوضات  ألف عقد الصلح دير ،ألحداما أف يستقل بفسخو بدوف رضا الطرؼ اآلخر

 ،الصلح ُبوال جيوز الوقوؼ عند مرحلة من مراحل التفاوض  ،وأخذ ورد ،ومساومات ،طويلة
وأف ما ينتجو  ،ألف ىذا التفاوض ىو تعبَت عن اإلرادة ،دل يتم من الطرفُت النهائيماداـ االتفاؽ 

ص ف من أحد الطرفُت أو وكيلو اػباو ىذا التعبَت ىو األثر الناتج  من عقد الصلح. الذى يك
 ( . 5/523 ،نفس اؼبرجع ،)السنهورى

 من عيوب  األىلية واػبلو ُب: وتنحصر شروط الصحة  شروط الصحة -2
، حيت يكوف الصلح اؼبتصاغبُت ُبجيب توافرىا  اليتكما نعلم بأف األىلية ، األىلية -أوال 

نزوؿ  ُب، ألنو نزوؿ دبقابل عن حق مدعى بو  فهو يتمثل أىلية التصرؼ بعوض ىيصحيحا، 
وتظهر ىذه  ،، ُب نظَت نزوؿ اآلخر عن جزء مقابل دعائوا، عن جزء من أحد  اؼبتصاغبُت

بأىلية العاقدين ) مصطفى يتمتع  ي، فهو الذدل حيجر عليو يالذ ،بالغ الرشيدال ُباألىلية 
 اليت، ف فيها العاقداف متمتعُت بالصفاتاليت يكو ، ( 1/330العاـ  الفقهي، اؼبدخل الزرقاء

،  احملجور عليو ، أويع اغبقوؽ  وؽبذا فالص ى اؼبميز، علي صبالصلح تسوغهما شرعا مباشرة عقد
و إذا كاف أب أف يصاحل ، وجيوز لوليأموالو  فبل ديلك الصلح فيها ُبليست لو أىلية التصرؼ 

، فبل جيوز لو الصلح نائبا عن القاصر أي، كاف وصياىو اعبد، أو   الورل، وإذا كاف على حقوقو
 أوسع من والية اعبد الوصي، مع العلم بأف والية حملكمةإال بإذف من ا

 ثانيا : عيوب الرضا 
فيجب أال يكوف  ،أف يكوف ىذا العقد خاليا من عيوب الرضا ،يشًتط ُب عقد الصلح     

ذا إف ،ىوشأف عقد الصلح شأف العقود األخر  ،استيبلؿ أو ،غلط أو ،أو إكراه ،مشوبا بتدليس
 ُبأو قاببل لئلبطاؿ ) الوسيط  ،كاف الصلح باطبل  ،ذكرت اليتشاب الرضا أحد ىذه العيوب 

 ( .336/  5 ،اؼبدينشرح القانوف 
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 وىو ادلصاحل عليو  ،احملل أو بدل الصلح—ثانيا 
 ،ىذا اغبق ُبجزء فبا يدعيو  نزوؿ كل من الطرفُت عن وىو ،فمحل الصلح ىو اغبق اؼبتنازع فيو

 (  218/ 3 ،) فقو السنة
وأف  ،ؿبل الصلح الشروط التالية :  أف يكوف احملل موجودا  وأف يكوف فبكنا ُبوجيب أف يتوافر  

فبل يكوف ـبالفا للنظاـ العاـ .)  ،وجيب أف يكوف مشروعا ،أو قاببل للتعيُت ،يكوف معينا
 (  523/ 5  اؼبدينشرح القانوف  ُبالوسيط 

 السبب يف عقد الصلح —ثالثا 
وعليو يكوف سبب التزاـ   ،من أجلو يكوف التزاـ اؼبدين يىو اليرض اؼبباشر الذ ،سبب الصلح

، عن جزء من ادعائو ومن الفقهاء من جيعل سبب متصاحل، ىو نزوؿ اؼبتصاحل اآلخركل 
 (    560/ 5  اؼبدين شرح القانوف ُب) الوسيط  ىو حسم نزاع قائم  أو ؿبتمل  ،الصلح

فالصلح يكوف باطبل النعداـ  ،أو كاف النزاع قد حسمو حكم هنائي ،فإذا دل يكن ىناؾ نزاع 
 (.  560/ 5 ،السبب  )  نفس اؼبرجع 

 :  كاآلٌبفتكوف أركانو   ،باعتبار الصلح نوعا من أنواع العقود ،وقال بعض فقهاء الشريعة 
وقد يكوف العاقداف  ،ا أو متعدداً فقد يكوف كل طرؼ منهما شخصا منفردً  ،العاقدان -1

كالوكيلُت والوصيُت  وقد يكوف أحداما أصيبل عن    ،العقد ُبأو نائبُت عن غَتاما  ،أصليُت
 (  . 299/ 1 ،العاـ الفقهيأو فضوليا  عن غَته     ) اؼبدخل  ،واآلخر وكيبل ،نفسو

عقد  ُبيثبت بو أثر العقد وحكمو  وذلك كاؼباؿ  فهو ما ،يوأو اؼبعقود عل ،حمل العقد - 2
 عقد اؽببة  ُبواؼبوىوب  ،عقد الصلح ُبوالعوض ،البيع

 ،العاـ الفقهيالذى شرع العقد ألجلو      )اؼبدخل  األصليوىو اؼبقصد  ،موضوع العقد-3
1 /299 . ) 
 :  يطبسة وىومن الفقهاء من جعل أركاف الصلح  

 البلـ( وىو طالب اغبق .مصاحل )بفتح  -1
 مصاحل ) بكسر البلـ ( وىو اؼبطالب بأداء اغبق . -2
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 مصاحل عنو وىو اغبق اؼبطلوب . -  -3
 مصاحل عليو وىو بدؿ الصلح . -4    

 صيية وىى اإلجياب والقبوؿ.  --5     
 وأطرافو،جيوز فيها اليتواجلرائم  ادلبحث الثالث : أنواع الصلح،
 ادلطلب األول : أنواع الصلح  

 ( 489ص  ،الصلح يتنوع إذل األنواع اآلتية :) جبلؿ الدين السيوطى،قاؿ السيوطى
 (  489كقولو : صاغبتك من كذا على ردعبدى ) نفس اؼبرجع ص  ،أف يكوف جعالة-1
أوتًتكٌت مقيمة )أبو ،كقوؽبا : صاغبتك من كذا على أف تطلقٌت طلقة  ،أف يكوف خلعا -2
 ( 552ص  ،اجمللد األوؿ ،تفسَت القرآف الكرًن ،داء اغبافظ ابن كثَتالف

كقولو : صاغبتك من كذا على ماأستحقو عليك من قصاص   ،أف يكوف معاوضة عن دـ العمد -1
 أو طرؼ  ،بنفس

 كقولو للحرىب : صاغبتك من كذا على إطبلؽ ىذا األسَت   ،أف يكوف فداء -2
  الدار، أو شيء من منافعها سنة كقولو : أصاغبك علي سكٌت  ،أف يكوف إجارة -3
 كقولو أصاغبك من العُت على بعضها   ،أف يكوف ىبة -4
 كقولو : أصاغبك من الدين على بعضو   ،أف يكوف إبراء -5
 كقولو : أصاغبك إعارة على سكناىا ؼبدة سنة  ،أف يكوف عارية -6

 كقولو أصاغبك من العُت اؼبدعاة على عُت أخرى   ،أف يكوف بيعا--10
 كقولو أصاغبك بأف ذبعل عُت اؼبدعاة رأس ماؿ سلم   ،سلماأف يكوف -11
 ( 339/ 4 ،أف يكوف بُت أىل العدؿ وأىل البيى عند اػبروج على اإلماـ )اؼبيٌت-12
كأف أصاغبك على الرجوع بعدـ   ،إذا خيف الشقاؽ بينهما ،أف يكوف الصلح بُت الزوجُت-13

 أو أصاغبك على أف تعاملٌت معاملة حسنة اخل. ،ضرىب
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 :  اعبرائم اليت جيوز فيها الصلح لب الثاينطادل
كما ىى مبينة َب أنواع   ،ةواألحواؿ الشخصي ،جيوز الصلح َب صبيع اؼبعامبلت اؼبدنية     

:  اعبنائية ؟ لئلجابة على ذلك نقوؿ، ىل جيوز الصلح َب اعبرائم ؤاؿ، ويطرح سالصلح
، ألف أغلب كالقصاص  والدية وغَتىاا َب جرائم االعتداء على األشخاص،  جيوزالصلح أيض
، أو ح الصلح َب حد الزنا، أو السرقة، فبل يصكوف َب حق العبد، ال َب حق هللاجرائم الصلح ت

ألف ىذه اعبرائم من  ،لئلماـ ُب مقابل مبلغ ماذل معُتشرب اػبمر، كاؼبصاغبة على عدـ رفعو 
الصلح متصرؼ َب حق نفسو، إما اؼبصاحل بألف  ،وحق هللا ال جيوز فيو الصلح ،حقوؽ هللا

َب غَت حقو ال جيوز لو فيو الصلح، وكذلك و  ،أو باؼبعاوضةباستيفاء كل حقو، أو البعض منو، 
، ) بدائع ىذا على رأي احلنفية، فحق هللا فيو ميلب ،يو حق للعبد، وإف كاف فَب حد القذؼ

 ( 76/ 6، الصنائع
/ 8فهو حق للعبد ) مواىب اعبليل   ،عن مالك ورواية ،أما على رأى احلنابلة والشافعية     

( وكذلك يكوف  6/93 ،مشس الدين اؼبقدسي ،جيوز فيو الصلح والعفو، ) الفروع ،( 412
أو ُب النفس. وكذلك جيوز الصلح ُب القتل  ،الصلح ُب  جرائم القصاص،الواقعة ُب األطراؼ

 ،فصاحل األولياء على ماؿ ،تقم بينة لو أقر الرجل بالقتل اػبطأ ودل ،وقاؿ بعض الفقهاء  ،اػبطأ
فقيل على  ،وقداختلف عن مالك َب اإلقراربالقتل اػبطأ  ،وظن ذلك أنو يلزمو  فالصلح جائز

اؼبقر َب مالو  وقيل على العاقلة بقسامة  َب رواية ابن القاسم وأشهب ذكرىا اغبطاب  ) مواىب 
 (  . 17/ 7 ،اعبليل

اال ُب جرائم  ،اليسمح باهناء الدعوى اعبنائية بنظاـ الصلحوكذلك القانوف اعبنائى        
 ،وال َب اعبنح بوجو عاـ ،فبل يدخل الصلح َب جرائم اعبنايات ،وىى اؼبخالفات فقط ،ؿبددة

) قانوف  ،بنص خاص من القانوف ،غَت أنو جيوز استثناء إهناء بعض جرائم اعبنح صلحا
 ( . 127ص  ،اإلجراءات اعبنائية اللي ى، عوض ؿبمد

 ادلطلب الثالث : أطراف الصلح :
 أو شرعيا بُت أحد األطراؼ اآلتية : ،يتم الصلح سواء كاف الصلح قانونيا
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 ،أى يكوف الصلح بُت اؼبعتدى واؼبعتدى عليو  ،يتم الصلح بُت الطرفُت اؼبتنازعُت مباشرة —1
 ء النزاع  صلحا . فيتفقاف على اهنا ،أو فضولية من أحد ،بدوف وكالة ،واما أطراؼ النزاع

 مع  وكيل عن الطرؼ اآلخر . ،يتم الصلح بُت أحد أطراؼ النزاع —2
كأف يتفق   ،أو غَت رظبية ،دبوجب وكالة رظبية ،قد يقـو بالصلح وكبلء عن أطراؼ النزاع—3

 أوالنزاع بُت أبنائهم  ،آباء اؼبتنازعُت على إهناء اػبصومة
)  ،أو من الطرفُت ،سواء كاف من طرؼ واحد أجاز الفقهاء إجراء الصلح من الفضوذل —4

 (  7/5 ،مواىب اعبليل
مثل أف يقوؿ رجل  ،أو بيَت وكالة ،وقاؿ بعض الفقهاء جيوز للرجل أف يصاحل على غَته بوكالة

فقد ًب الصلح  ) نفس  ،فإذا فعل ،ىلم أصاغبك من دينك الذى على فبلف بكذا ،لرجل
 ( . 5/ 7 ،اؼبرجع

 وأقسامو   ،:أدلة الصلحادلبحث الرابع 
 ادلطلب األول : أدلة إثبات عقد الصلح 

 يثبت عقد الصلح بعدة أدلة   والىت منها  : 
وىى األصل َب إثبات العقود   وسواء كانت ىذه  ،يثبت عقد الصلح بالكتابةالكتابة : —1

َب ورقة  ،ىى إثبات بنود التصاحل ،ألف اليرض من ذلك ،أو غَت رظبى ،َب ؿبضر رظبى ،الكتابة
للشيخ  ،إذا وقع أى خبلؼ بُت اؼبتصاغبُت َب بنود االتفاؽ )الشرح الصيَت ،يتم الرجوع إليها

 ( . 149/ 2 ،ـ 1952ط ،أضبد الدردير
 ،: وىي ) شهادة الشهود ( أى شهادة األفراد اغباضرين حملضر الصلح أو االتفاؽالبينة —2

والشهادة مطلوبة بنص القرآف إذا توافرت َب إثبات اغبقوؽ،  ،وىذه الشهادة مثل الكتابة
 شروطها .

}واستشهدوا شهيدين من رجالكم  فإن مل يكونا رجلْي فرجل وامرأتان حيث يقوؿ هللا تعاذل 
 (    281اآلية :  ،) سورة : البقرةممن ترضون من الشهداء{
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ومناقلة الشيء مثل العفو   ،إذا زبلفت الكتابة يثبت أحيانا الصلح بالقرائنالقرائن : —3 
أودبرتكب  ،العلم باغبق رغم ،، والسكوت عن رفع األمر إذل السلطاف فًتة من الزمنبالشيء
، ورد الشيء إذل صاحبو ،رضائو بو، وهبذا السكوت  يسقط اغبق َب رفع األمر، باعتبار اعبردية

 (. 5/527 ،شرح القانوف اؼبدىن ،وغَتىا من قرائن اإلصبلح بُت اؼبتنازعُت ) الوسيط
  ادلطلب الثاين : أقسام الصلح               

 أوال  : التقسيم الشرعي للصلح 
 ينقسم الصلح عند الفقهاء من حيث اإلقرار واإلنكار والسكوت عنو إذل ثبلثة أقساـ ىى : 

 القسم األول : صلح على  اإلقرار
كما يقوؿ مالك   ،وأنو يراعى َب صحتو ،اتفق الفقهاء على جواز الصلح على اإلقرار    

/ 2 ،من أنواع الفساد ) بداية اجملتهد ،ويفسد بو ماتفسد بو البيوع ،مايراعى َب صحة البيوع
437 . ) 

 القسم الثاين : صلح عن سكوت 
والصلح عن سكوت : ىو أف يدعى شخص على آخر عينا أو دينا  أو منفعة  فيسكت      

مهور: وجوازه  ويتم الصلح بالسكوت ) فقو فما حكمو ؟ قاؿ اعب ،وال ينكر ،فبل يقر ،اؼبدعى
 ( . 3/222 ،السنة

 القسم الثالث: صلح علي االنكار  
 اختلف الفقهاء َب جواز الصلح على اإلنكار إذل رأيُت اما :   

)  ،وجواز الصلح على اإلنكار والسكوت ،: وىم صبهور الفقهاء قال أصحاب الرأي األول
 ( 3/222 ،نفس اؼبرجع

وىو سقوط اػبصومة واندفاع اليمُت عنو    ومثل ذلك رجل ادعى َب دار  ،فيو عوضاألف       
مبٌت على زعم  ،ألف الصلح على اإلنكار ،فهو جائز ،فصاغبو على مئة ذراع منها  ،رجل دعوى

(  ومثاؿ الذى الجيوز فيو الصلح   29/245 ،اؼببسوط ،اؼبدعى ) الشيخ أبوبكر السرخسى
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فهذا الجيوز عند  ،فينكرىا   ٍب يصاغبو  بدنانَت مؤجلة ،آخر بدراىم وىوأف يدعى إنساف على
 ( . 438/ 2 ،وإف قاؿ البعض منهم  أنو جائز  بداية اجملتهد ،اإلماـ مالك وبعض أصحابو

وقاؿ البعض اآلخر: جيوز الصلح َب اإلقرار واإلنكار معا  وضرب مثبًل ؼبن أنكر دين األلف   
عُت اغبكاـ على ممصاغبتو خبمس مئة دينار إذل أجل، واستبعد ا األجل َب ذلك )  دينار، جاز

 ( .557ـ 1989، ألىب اسحاؽ بن عبد الرفيع ط القضايا واألحكاـ
: وىو لبعض الفقهاء بعدـ جواز الصلح علي اإلنكار والسكوت )  قال أصحاب الرأي الثاين

 (   437/ 2 ،بداية اجملتهد
والجيوز الصلح باغبراـ . وهللا  ،وفيو أكل أمواؿ الناس بالباطل  وىذا حراـ ،ألنو بدوف عوض    

 أعلم
 منشأ اخلالف ىو حصول الصلح بدون عوض  

 الصلح َب اإلنكار يكوف بدوف عوض   وىذا فيو ربا  ،قالت الشافعية
 ( 339/ 4) اؼبيٌت 

 ،) بداية اجملتهد     وأما اؼبالكية فقالت وجوازالصلح حىت َب اإلنكار إف حصل فيو عوض  
2/438  ) 

وقيدت اؼبالكية فساد   ،وىذا جائز ،يكوف عوضا ،فسقوط اػبصومة واندفاع اليمُت عنو    
 ،وىو حصوؿ العوض من عدمو   فاف حصل الصلح بدوف عوض ،عقد الصلح بفساد العقود

 وىذا فاسد وباطل باإلتفاؽ  وهللا أعلم  . ،فهو ربا
 الًتجيح واالختيار 

وليس  ،ألف الصلح يقع على اإلقرار واإلنكار معا ويكوف بعوض ،رب الرأى األوؿ ىو الراجحيعت
 وهللا أعلم . ،فاف حصل فيو ربا   فاعبميع متفقوف على ربرديو  ،وىذا جائز ،فيو ربا

 ثانيا: التقسيم القانوين للصلح :
) اإلجراءات اعبنائية   وصلح خاص       ،صلح عاـ ،قسم فقهاء القانوف الصلح إذل قسمُت

 (  262/ 1 ،مأموف سبلمو ،َب التشريع اللي ى
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الىت دل تتضمن اغببس الوجوىب  أوعلى اغبكم  ،يكوف َب صبيع اؼبخالفات فالصلح العام :
 والواردة ُب قانوف العقوبات العاـ . ،بشيء آخرغَت اليرامة 

كيرامة التهرب الضري ى   ،ةَب قوانُت خاص ،فهو ماينص عليو اؼبشرعأما الصلح اخلاص : 
الذى  ،وانقضاؤىا بالصلح ،ىو سقوط اعبردية ،وأف األثر اؼبًتتب على كبل القسمُت ،وغَتىا

 يؤدى إذل انقضاء الدعوى العمومية .
 وآثاره  ،موانع الصلح ادلبحث اخلامس :

 اؼبطلب األوؿ : موانع الصلح 
 البيتُت اآلتيُت :أصبلها الشيخ الدردير  َب  ،موانع الصلح سبعة موانع

 تأخَت صرؼ وتسليف دبنفعة موانع الصلح جهل حط ضع ونسا   
 .( 149/ 2ر، للدرديالشرح الصيَتسبع عليك هبا ربظى دبعرفة  )الطعاـ ببل قبض فجعلتها   بيع 

ومن ٍب ال  ،فبل جيوز الصلح   ويعترب باطبل ،، أو باؼبصاحل عليوفاذا حصل جهل باؼبصاحل بو
أو  ،ألنو بيع واجارة ،فةأو بالص،سواء كاف اعبهل باعبنس  أو بالقدر ،جيوز الصلح دبجهوؿ

 (  2/148 ،، فبلبد من تعيُت ماصاحل بو  )نفس اؼبرجعابراء
اـ أودفع لو شيء آخر نظَت كما لو سلم شيء خيالف الطع  ،وال جيوز الصلح بالطعاـ قبل قبضو

، كأف يدعى شخص على آخر لصلح َب تأخَت الدين مقابل منفعةوز اوال جي ،، فبل جيوزالطعاـ
على أف يؤخرىا عنو ؼبدة شهر، مقابل ترؾ ،، ٍب صاغبو اؼبدعىفينكرىا اؼبدعى عليو ،رة دنانَتبعش

واؼبنفعة  ،ألف فيو تسليفا دبنفعة   فالسلف يتمثل َب تأخَت الدين ؼبدة شهر ،فإنو ال جيوز ،اليمُت
 ،وكذلك الصلح بربا النسيئة ال جيوز ،يمُت   أي سقوط اليمُت اؼبنقلبة عليوتتمثل َب سقوط ال

أي إجراء الصلح بزيادة  ،ألف الربا ىو الزيادة بدوف مقابل  أي بدوف عوض علي أصل الدين
(   وزاد 148/ 2للشيخ أضبد الصاوى  ،معينة عن مبلغ الدين  ) بلية السالك ألقرب اؼبسالك
 :ت للصلح  واليت قبملها َب اآلتىالشيخ الكاساىن بعض اؼبوانع   وإف أعدىا من اؼببطبل

 .غبوؽ اؼبرتد بدار اغبرب -1
 موقوفة عنده على اإلسبلـ . ،ألف تصرفات اؼبرتد ،موتو على الردة عند أىب حنيفة  -2
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 اغبوؽ بدار اغبرب .   -3
 ( 6/86،) بدائع الصنائع                                                         اؼبوت  .  -4
 ألنو يفسخ العقد ؼبا علم . ،الرد خبيار العيب والرؤية -5
 (. 148/ 2 ،) الشرح الصيَت كاف ؿبتمبل للفسخ         اإلقالة دبعٌت معاوضة اؼباؿ دباؿ  ف -6
 موت أحد اؼبتعاقدين . -7
 . (2/148 ،ؾ حيواف، أودار، أو بيت  ) نفس اؼبرجع، كهبلىبلؾ ماوقع الصلح على منفعتو  -8

 والىت ىى: ،ؾبموعة موانع للصلح ،وذكر فقهاء القانوف اعبنائى
 الجيوز الصلح  َب اعبنايات  . -1
 إال مااستثٍت بنص خاص . ،ال جيوزَب اعبنح بصفة عامة -2
 الجيوز َب اؼبخالفات الىت تكوف عقوبتها اغببس الوجويب   -3
 الصلح َب اؼبخالفات إذا نص القانوف علي عقوبة للمخالفة غَت عقوبة اليرامة .ال جيوز  -4

 ،وال جيوز الصلح إذا كانت اؼبخالفة من ـبالفات اللوائح اػباصة باحملاؿ العمومية-5
قد حكم عليو َب ـبالفة  ،إذا كاف الشخص الذي وقعت عليو اؼبخالفة ،وال جيوز الصلح-6

ى وقوع اؼبخالفة اؼبنسوبة اليو عل ،أودفع قيمة الصلح َب خبلؿ ثبلثة أشهر السابقة ،أخرى
 .(  579/ 3جندى عبد اؼبلك  ،اؼبوسوعة اعبنائية)

 :: آثار الصلح ادلطلب الثاين
 يًتتب على الصلح اآلثار اآلتية :

         وؽبذا وصف جنسو باػبَت       ،ػ الصلح ينهى اػبصومة والنزاعات بُت األطراؼ1
 (  . 6/64 ،)بدائع الصنائع

وال يكوف ملزما لليَت، إال إذا كانوا طرفا  ،ػ يكوف الصلح ملزمًا للمصاحل وحده واؼبصاحل معو2
 فبل يكوف ملزما ؽبم . ،أما إذا دل يكونوا طرفا فيو ،فيو
 بعكس اغبكم القضائي، فإنو مرض لطرؼ دوف آخر ،الصلح يكوف مرضيا للطرفُت-3
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فقد سقط حق باقي الشركاء  ،وًب الصلح من أحدىم ،دد أصحاب اغبق اؼبصاحل فيوإذا تع-4
ألف حكم الصلح كحكم العفو   فإذا صدر العفو  ،إلشًتاكهم َب اغبق اؼبصاحل فيو ،بالصلح

ألنو من ديلك العفو ديلك  ،سقط طلب القصاص عن الباقُت  ،عن القتل من أحد األولياء
وىبة الزحيلى ط  ،وأثر الصلح كأثر العفو َب اإلسقاط ) الفقو اإلسبلمى وأدلتو ،الصلح

1997، 7 /5696  . ) 
، وال يصح الرجوع فيو من أحد ًب الصلح بُت الطرفُت فيحقق أثره، وىوسقوط اػبصومةإذا-5

 إال بعد موافقة الطرؼ اآلخر . ،األطراؼ
أو اغبكم ، بعكس التحكيم  ت الودية بينهماورجوع العبلقا ،الصلح فيو تقارب بُت الطرفُت-6

 .القضائى فبل حيققاف ذلك
أو عن ،، عن نفسولح اليصدر إال من كاف صاحب أىلية، أى يتمتع باألىلية الكاملةالص-7
فقد اتفق الفقهاء على عدـ  ،، أو من اغباكمأما إذا صدر من وذل الصيَت، أو من اجملنوف  ،هغَت 

المصلحة ، وألنو تصرؼ على أقل من الدية، ألنو الديلك اسقاط حقووال  ،َت اؼباؿجوازه على غ
 ( . 5696/ 7، للصيَت فيو ) نفس اؼبرجع

َب دار مثبل  وصاغبو ىذا  ، فلو ادعى شخص على آخر حبقيعترب الصلح مثبتا للحقوؽ -8
، أى أعطاه جزء من الدار  فيكوف اؼبدعى قد حصل األخَت، بأف أعطى لو جزء من ىذا اغبق

 لى حق من ىذا الصلح .ع
 وال جيوز رفعها عليو  ،سقطت الدعوى اعبنائية ،إذا دفع اؼبتهم مبليا مقابل الصلح-9

، أف يدعى مباشرة أماـ احملكمة اعبنائية  ولكنو يستطيع ليس ؼبن أصابو ضرر من اعبردية-10
وف اإلجراءات اعبنائية قان، إذا أراد طلب التعويض.     ) دنيةاؼبطالبة بالتعويض  أماـ احملكمة اؼب

                       (   128، ص اللي ى، عوض ؿبمد
 اخلامتة 

هللا  ، وؽبذا وصفوىو سيد حسم النزاعات واػبصومات ، باعتبارهبعد أف تكلمنا عن الصلح
، آف والسنة النبوية، ألف َب الصلح تقارب بُت اػبصـو، َب القر وحث على العمل بو ،باػبَت
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، الذى ال ترض اال بعكس التحكيم، واغبكم القضائى ،ؽ ومرضيا للطرفُتمثبتا للحقو باعتباره 
ـ  َب حل اؼبنازعات 1979لسنة 4وحث عليو أيضا اؼبشرع الي ى َب القانوف رقم طرؼ واحد  

أماـ القضاء واهناء ، وىذا يؤدى إذل تقليل  القضايا القضاء بُت اؼبواطنُت وديا قبل االلتجاء إذل
 ،ا فبا جعلٌت خنتاره موضوعا للبحث، وبالتارل لو أامية َب حياة اإلنساف وىذينهماػببلؼ ب

لتعريف  والشروط   وحكم مشروعيتو، وأركانو، ، من حيث اوالذى بينت فيو أحكاـ ىذا الصلح
، وآثاره  وبالتاذل يكوف الصلح َب أغلب معامبلت ، ومن يقـو بو، وأنواعووخصائصو، وأقسامو

، وكذلك يكوف َب حقوؽ األحواؿ الشخصية   كالبيع، واإلجيار وغَتىا  ،فساونزاعات اإلن
،ومنو ننتهي ارل اث، وكذلك َب اعبرائم اعبنائية، كجرائم القصاص والديةكالطبلؽ  واؼبَت 

 التوصيات التالية :
نوصى كل أفراداجملتمع بااللتجاء إذل الصلح، َب حل صبيع النزاعات واػبصومات الىت تقع -1

 ، وذلك تطبيقا ألوامر الشرع اغبكيم بل االلتجاء إذل القضاء وغَتهق ،بينهم
 ، وعدـ ـبالفتها ألى سبب كاف.لتقيد ببنود الصلح اؼبرـب بينهمانوصى الطرفُت با -2
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 قائمة ادلراجع   
 برواية اإلمام قالون عن نافع  ،القرآن الكرمي

 التفسْيكتب   -أوال 
اجمللد ،دار الشاـ للًتاث،  عبد هللا ؿبمد بن أضبد القرطيب، أليباعبامع ألحكاـ العظيم-1

 .الثالث
مية بَتوت لبناف، دار الكتب العل ،، لئلماـ أيب الفداء اغبافظ ابن كثَتتفسَت القرآف الكرًن-2

 . اجمللد األوؿ
 كتب األحاديث   -ثانيا 

دار الكتب العلمية، بَتوت ، ؿبمد بن إظباعيل الصنعاينراـ، سبل السبلـ شرح بلوغ اؼب-1
 ، اجمللد الثاين لبناف

طبعة دار اعبيل الطبعة الثانية  ،ؿبمد بن على الشوكاىن ،نيل األوطار شرح منتقى األخيار-2
 اجمللد اػبامس  ،ىػ، بَتوت لبناف1344

 كتب اللغة   -ثالثا 
 ، اعبزء األوؿ الفَتوزبادي، دار اعبيل بَتوت لبنافالدين ؿبمد بن يعقوب ، ؾبد القاموس احمليط-1
 مصر دار اؼبعارؼ ،عبدالقادر الرازي، الشيخ ؿبمد بن أىب بكربن ـبتار الصحاح-2

 كتب الفقو   -ثالثا 
 ،اساىن دار اؼبعرفة، للشيخ عبلء الدين أبوبكر مسعود الكبدائع الصنائع َب ترتيب الشرائع-1

 ، اعبزء الثاىن .بَتوت لبناف
رشد   اؼبكتبة األزىرية ، اإلماـ ابو الوليد ؿبمد بن أضبد بن بداية اجملتهد وهناية اؼبقتصد-2

 .للًتاث، اعبزء الثاين 
شيخ أضبد بن ؿبمد الصاوي ال ،بلية السالك ألقرب اؼبسالك إذل مذىب اإلماـ مالك-3

 .ـ، اعبزء الثاين1952طبعة ،مصطفي الباىب اغبل ى، مطبعة اؼبالكي
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ضبن السيوطي، ، اإلماـ جبلؿ الدين عبد الر ائر ُب قواعد وفروع فقو الشافعيةاه والنظاألشب-4
 .دار الشاـ للًتاث

 ،مطبعة مصطفى الباىب اغبل ى وأبنائو ،، الشيخ أضبد بن ؿبمد بن أضبد الدرديرالشرح الصيَت-5
 اعبزء الثاين . ،ـ1952طبعة  ،مصر

 دار اليرب اإلسبلمى . ،ةؿبمد أبوزىر  ،العقوبة َب الفقو اإلسبلمى-6
 اجمللد الثالث . ،صيدا بَتوت ،اؼبكتبة العصرية ،السيد سابق ،فقو السنة-7
ـ، بَتوت 1997الطبعة الرابعة  ،، دار الفكر اؼبعاصراإلسبلمي وأدلتو، وىبة الزحيلي الفقو-8

 .عاعبزء الساب ،لبناف
 ،اعبزء السادس.1379الطبعة الثانية  ،، دار مصر للطباعةمشس الدين اؼبقدسي ،الفروع-9

ة، دار الكتب العلمي ،، للشيخ عبد الرضبن اعبزيريكتاب الفقو علي اؼبذاىب األربعة-10
 .بَتوت لبناف، اعبزء اػبامس

الطبعة السادسة، اجمللد   مطبعة جامعة دمشق،،مصطفي أضبد الزرقاءاؼبدخل الفقهى العاـ-11
 .األوؿ
 ،دار الكتب العلمية بَتوت لبناف ،ر ؿبمد بن أضبد السرخسيالشيخ أبو بك ،اؼببسوط-12

 اجمللد اػبامس عشر .
ضبد بن قدامة  دار الكتب الشيخ أبو ؿبمد عبدهللا بن أ ،اؼبيٍت علي ـبتصر اػبرقي-13

 اعبزء الرابع  . ،، بَتوت لبنافالعلمية
دار  ،بن عبد الرفيعأبو اسحاؽ ابراىيم بن اغبسن  ،معُت اغبكاـ علي القضايا واألحكاـ-14

 اعبزء الثاين،بَتوت لبناف ،ـ1989طبعة  ،اليرب اإلسبلمي
دار الكتب  ،الشيخ أبو عبدهللا ؿبمد بن ؿبمد اغبطاب ،مواىب اعبليل شرح ـبتصر خليل-15

 اعبزء السابع . ،العلمية، بَتوت لبناف
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 الكتب القانونية -رابعا 
جامعة  منشورات مد سبلمة،الدكتور مأموف ؿباإلجراءات اعبنائية َب التشريع اللي ى، -1

 .،اعبزء األوؿبنيازى
، بنيازى مكتبة قورينا للنشر والتوزيع ،د، الدكتور عوض ؿبمقانوف اإلجراءات اعبنائية اللي ى-2
 .ليبيا –
، ؿبمد نيازي حتاتو  جامعة قاريونس، الدكتور القانوف اللييب اءات اعبنائية ُبشرح اإلجر -3

 ليبيا . –بنيازى 
 ، القاىرة  اعبزء الثالث .اؼبكتبة اؼبصرية، اؼبوسوعة اعبناية، اؼبستشار جندى عبد اؼبلك-4
سنهوري، دار إحياء الًتاث الدكتور عبد الرزاؽ أضبد ال ،الوسيط َب شرح القانوف اؼبدين-5

 .اجمللد اػبامس ،، بَتوت لبنافالعريب
   طعون ومباديء احملكمة العليا -خامسا 

العدداف  ،العشروفالسنة الربعة و  ،،  اؼبنشور َب ؾبلة احملكمة العلياؽ3/30عن إدارى رقم الط-1
 . ـ88-87، األوؿ والثاىن

العدد  ،الثانية والعشروفالسنة  ،اؼبنشور دبجلة احملكمة العليا–ؽ 19/30الطعن اؼبدىن رقم -2
 ـ  .1986، يناير الثاىن

، اؼبنشور َب ؾبلة احملكمة العليا، السنة السادسة والعشروف ،ؽ47/35الطعن اؼبدين  رقم-3
 ـ .1990ناصر  -النوار،العدداف الثلث والرابع

، ؼبنشور َب ؾبلة احملكمة العليا، السنة الثامنة والعشروفا ،ؽ107/35الطعن اؼبدين رقم-4
 ـ .92-91العدداف األوؿ والثاىن 

 
 
   


