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 المخمص
 

ف النظاـ السعكدؼ يأخذ في إ ذ  إالقانكف المصرؼ , بىذا البحث يتطرؽ ألىمية الصمح في جرائـ القصاص في النظاـ السعكدؼ مقارنًا 
جزء المكضكعي, كما أف القضاء ال سيما فيما يتعمق بال ,تطبيقاتو في القضايا الجنائية بشكل عاـ بما ىك مقرر في الفقو اإلسالمي

عي نشاىد الس   افكثيرًا م ,تطبيقاتو القضائية عمى كجو الخصكص في جرائـ القصاص بارزةك السعكدؼ يحث عمى الصمح في كافة القضايا, 
في المممكة العربية السعكدية أكجدت كحدات لإلصالح في المرافق القضائية  األنظمة بل نجد أف   ؛ب قضايا القصاصفي أغم إلى اإلصالح

الذؼ  فيدؿ عمى أىمية الصمح كىذا إف دؿ   ,أك النيابة العامة ,أك كزارة العدؿ ,كمجاف اإلصالح ككحدات الصمح سكاء في أمارات المناطق
مف القانكف المصرؼ في مجاؿ الصمح بشكل عاـ أكثر ع س  ك  ت  لذا نجد النظاـ السعكدؼ  ؛مف أىـ مميزاتو يخفف األعباء القضائية كتزاحميا

السعكدؼ جعل الصمح مطمقًا بيف األفراد بخالؼ القانكف المصرؼ الذؼ حصره في  لنظاـاف إ ذ  إالصمح في الجنايات بشكل خاص كفي 
  يا كفقًا لقانكف العقكبات المصرؼ .بعض القضا

 

 :المقدمة
الحمد  كحده كالصالة كالسالـ عمى مف ال نبي 

 ...بعده
 :أما بعد

فإف الصمح نظاـ قديـ عرفتػو البشػرية منػذ القػدـ, كانتيجتػو 
لتحقيػػق العػػدؿ بػػيف أفػػراد المجتمػػع, ككػػاف يػػتـ مػػف خػػػالؿ 
تسػميـ الجػػاني إلػػى أىػػل المجنػػي عميػو ثػـػ ترقػػى األمػػر إلػػى 

 عميو كذكيو. الدية يدفعيا أىل الجاني لممجني
بتقرير نظػاـ الصػمح كحثػت كقد جاءت الشريعة اإلسالمية 

حيػث تػو مػف خيػر األعمػاؿ كجعم ,بػيف المتخاصػميفعميو 
ي ر   ﴿سبحانو:قاؿ  م ُح خ   .[128 :النساء﴾ ]ك الصُّ

قطع كثير مف كفائدة الصمح أنو يؤدؼ إلى 
كتخفيف لكثير مف األعباء سكاء عمى  ,الخصكمات

, مستكػ األفراد أك عمى مستكػ المؤسسات القضائية
إجراءات الدعاكػ ال سيما في حيث يخفف مف 

  .القضايا الجنائية التي تستكجب القصاص
لذا قد يحدث اتفاؽ بيف الجاني مع أكلياء المجني 

أك مع المجني عميو نفسو إذا كانت الجناية  ,عميو
عمى ما دكف النفس كذلؾ عمى مقدار معيف مف الماؿ 

كىذا ما يطمق  ,يتنازؿ بمكجبو صاحب الحق عف حقو
  .عميو الصمح

التي تطبق األحكاـ  -كفي المممكة العربية السعكدية 
نجد أف الصمح  -الشرعية في جميع الدعاكػ الجنائية 

جراءاتيا في كافة  يحظى باىتماـ بالغ في أنظمتيا كا 
الدعاكػ التي تنظرىا المحاكـ السعكدية, كمما يدؿ 
عمى ذلؾ كجكد مكاتب مصالحة في جميع المحاكـ, 

ح في جميع إمارات المناطق كما أف ىناؾ لجاف إصال
كبير كممحكظ في إنياء الخصكمات  بأثرتقـك 

كالمنازعات عف طريق اإلصالح كمف أبرز تمؾ 
الخصكمات التي يسعكف لإلصالح فييا ما يتعمق 
بجرائـ القصاص مما جعمني اتجو لمكتابة حكؿ ىذا 

 . جامعة نجران –القانون العام المساعد أستاذ   *
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يدؼ مف ستالمكضكع الذؼ لو اىتماـ بالغ حيث إنني أ
 ما يمي:خالؿ الكتابة فيو 

األنظمة السعكدية في ترسيخ مفيـك  أثرإبراز  -1
 الصمح في قضايا القصاص عمى كجو الخصكص.

معالجة المغاالة في المقابل المالي لمصمح في  -2
 جرائـ القصاص في المممكة.

إبراز أثر الصمح في الدعكػ الجنائية في    -3
 في المممكة كمصر. صجرائـ القصا

 :يما يميدراسة ىذا المكضكع تمكف فأسباب  
تساعد أف إيجاد بعض الحمكؿ التي مف شأنيا  -1

في تأصيل مفاىيـ الصمح بشكل عاـ كفي القضايا 
 الجنائية بشكل خاص .

 إبراز جيكد المممكة في ترسيخ مفيـك الصمح ال -2
 .سيما فيما يتعمق بقضايا القصاص

كقد اتبعت في بحثي ىذا المنيج الكصفي الذؼ مف 
المممكة العربية خاللو كصفت كضع الصمح في 

السعكدية مف خالؿ بعض التنظيمات التي كضعت 
ما ىك معمكؿ بو في ليذا المكضكع مع كصف بسيط ل

 .النظاـ المصرؼ 
كبناء عمى ذلؾ فستككف خطة ىذا البحث عمى النحك 

 :اآلتي
كفيو  ,ماىية الصمح في جرائـ الثصاص :تمييد 
 :مطالب أربعة
 .مفيـك الصمح :المطمب األكؿ 
 .مفيـك الجرائـ :الثانيالمطمب  
 .مفيـك القصاص :المطمب الثالث 
 .مشركعية الصمح :المطمب الرابع 
سعكدؼ القصاص في النظاـ ال :المبحث األكؿ 

 ف: كالقانكف المصرؼ كفيو مطمبا
 .القصاص في النظاـ السعكدؼ :المطمب األكؿ 
 .القصاص في القانكف المصرؼ  :المطمب الثاني 

لقصاص في جرائـ االصمح في  :نيالمبحث الثا 
كفيو أربعة  ,النظاـ السعكدؼ كالقانكف المصرؼ 

 :مطالب
إجراءات الصمح في النظاـ  :المطمب األكؿ 

 .السعكدؼ
الصمح في جرائـ القصاص في  :المطمب الثاني 

 .النظاـ السعكدؼ
الصمح في جرائـ القصاص في  :المطمب الثالث 

 القانكف المصرؼ.
المقارنة بيف النظاـ السعكدؼ  :المطمب الرابع 

 .كالقانكف المصرؼ في الصمح في جرائـ القصاص
 .الخاتمة 
 .المصادر كالمراجع 

 :التمييد
 :التعريف بمفردات البحث

 :المطمب األول
 :مفيوم الصمح

تحدث عف الصمح كمفيكمو في ىذا البحث فما أحينما 
كىذا المفيـك نجده  ,ييمنا ىك المفيـك االصطالحي

حيث ال يكاد يخمك كتاب مف  ,بتكسع عند الفقياء
 يتحدث ,مستقال اأميات كتب الفقو إال كنجد فيو باب

المفيـك طرؽ إلى أت, كما عف أحكاـ الصمح فيو
 .اآلتييفكذلؾ مف خالؿ الفرعيف  ,القانكني لمصمح

 :الفرع األول
 :االصطالح الفقييمفيوم الصمح في 

فػي أحكػاـ  تكسػعت الفقػو اإلسػالميمما ىك معمـك أف كتػب 
تناكؿ فيمػا يمػي بيػاف الصػمح فػي المغػة ثـػ بيػاف أسػك  ,الصمح

 معناه االصطالحي لدػ فقياء الشريعة اإلسالمية.
 : الصمح في المغة.أوالا 
 مف الصالح أؼ لصاد كالالـ كالحاء أصل كاحدا

 يصمح صمكحا, خالؼ الفساد, يقاؿ: صمح الشيء
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كاصطمح القـك زاؿ ما بينيـ مف خالؼ, كأصمح 
الشيء أزاؿ فساده, كأصمح بيف االثنيف أزاؿ ما بينيما 
مف عداكة كشقاؽ, فأصل الكممة في المغة قائـ عمى 

 .(1)السمـ, كىك المصالحة بعد المنازعة
 ثانيا: الصمح في اصطالح فقياء الشريعة اإلسالمية.

مصمح عما جاء في ال تخرج تعريفات الفقو اإلسالمي ل
 المغة, كمف تمؾ التعاريف ما يمي: 

" عقد  :في الفقو الحنفي كرد مفيـك الصمح بأنو -1
  (2).يرتفع بو التشاجر كالتنازع بيف الخصـك "

 " :كفي الفقو المالكي جاء مفيـك الصمح بأنو -2
 (3)".دعكػ بعكض لرفع نزاع أك خكؼ كقكعو

 :بأنوكفي الفقو الشافعي جاء في مفيـك الصمح  -3
 .(4)" ىك العقد الذؼ ينقطع بو خصكمة المتخاصميف "

"  :أنوفي مفيـك الصمح  كفي الفقو الحنبمي كرد -4
الصمح معاقدة يتكصل بيا إلى اإلصالح بيف 

 . (5)المختمفيف "
في مفيـك مجمة األحكاـ العدلية قررت كما   -5

كينعقد  ," عقد يرفع النزاع بالتراضي :نوالصمح بأ
 .(6)بإليجاب كالقبكؿ "

في كتب  مكجكدمما ىك  -ىذه التعاريف كغيرىا ك 
ال تختمف في  جدىا غالباً أ -الفقو اإلسالمي 

, كجميعيا تقرر بعضعف مضمكنيا كمرادىا بعضيا 
كسيمة رضائية أك اتفاقية لحل النزاع كفق الصمح أف 

ضكابط شرعية كقانكنية, أم ا القضاء, فيك كسيمة 
مح البد لو مف  شرعية كقانكنية قائمة بذاتيا, إذ الصُّ
مف إجراءات لالعتراؼ بو, أما ُحكـ القاضي فيك 
بذاتو عنكاف الحقيقة, كقابل لمتنفيذ بذاتو مع مراعاة 

 قكاعد االعتراض عمى األحكاـ.
 :الفرع الثاني

 :االصطالح القانونيمفيوم الصمح في 
نظاـ اإلجراءات قررت المادة الثالثة كالعشركف مف 

الجزائية السعكدؼ كىي بصدد بيانيا لحاالت انقضاء 
 الدعكػ الجزائية الخاصة أنو:

تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين 
 :اآلتيتين

 صدور حكم نيائي. -1
 عفو المجني عميو أو وارثو. -2

وال يمنع عفو المجني عميو أو وارثو من االستمرار 
 العام.في دعوى الحق 

فعفك المجني عميو المنصكص عميو في الفقرة الثانية 
مف المادة سالفة الذكر, ىك الصمح, كلـ يتطرؽ 

ألف التعريف مف  ؛النظاـ إلى تعريف العفك أك الصمح
 عمـ الفقو ال مف عمل األنظمة.

كيرػ البعض أف العفك يختمف عف الصمح, باعتبار 
ككف بمقابل, أف العفك يككف بال مقابل, أما الصمح في

كالحقيقة أف العفك يشمل العفك بال بدؿ كالعفك عف 
؛ كسيأتي في أقكاؿ القصاص كالنزكؿ عنو ببدؿ

براء كصمح  الفقياء أف الصمح عمى نكعيف إسقاط كا 
 عمى عكض.

تطرقت بعض القكانيف العربية لمفيـك الصمح كما 
ىا ؤ جراإمف العقكد المسماة التي يمكف  اباعتباره عقد

فنجد في القانكف المدني المصرؼ  ,المتخاصميفبيف 
يبـر  امثال أنو تطرؽ إلى مفيـك الصمح باعتباره عقد

مف  549حيث جاء في المادة  ,بيف المتخاصميف
" عقد  :القانكف المدني المصرؼ أف عقد الصمح ىك

يحسـ بو الطرفاف نزاعًا قائمًا أك يتكقياف بو نزاعًا 
يما عمى كجو التقابل محتماًل, كذلؾ بأف ينزؿ كل من

 .(7)عف جزء مف ادعاءاتو"
كقد عرفتو محكمة النقض المصرية بأنو بمثابة نزكؿ 

 الجنائيةفي الدعكػ  ياعف حق االجتماعية الييئةمف 
أثره بقكة  كيحدثالصمح  ميومقابل الجعل الذؼ قاـ ع

في مف المحكمة إذا تـ التصالح  يقتضيالقانكف مما 
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, الجنائيةأثناء نظر الدعكػ أف تحكـ بانقضاء الدعكػ 
 الجنائيةأما إذا تراخى إلى ما بعد الفصل في الدعكػ 

 الجنائيةالعقكبة  نفيذكجكبًا كقف ت يترتب عميوفإنو 
 .(8)ايالمقضي ب

نالحع في ىذا المفيـك أف الصمح يمكف أف يككف ك 
 يمجأكسيمة عالج  لنزاع قائـ كيمكف أف يككف كسيمة 

 .محتملنزاع إلييا الخصـك لمكاجية 
كما أف ىذا المفيـك ال يختمف عما ىك في الفقو 

كالغاية ىك فض النزاع كحم ِّو بطريق فالمراد  ,اإلسالمي
كالذؼ البد فيو مف كجكد تنازالت مف  ,اإلصالح

ىذا النكع مف أنكاع فض النزاع  إفحيث  ,طرفي النزاع
يختمف عف القضاء الذؼ قد يككف الحكـ مف قبمو 

كىذا مما يميز  ,دكف اآلخر بدكف أؼ تنازالت لطرؼ
الصمح بحيث يككف فيو إرضاء في الغالب ألطراؼ 

 النزاع.
 :طمب الثانيمال

 :فقيا وقانونا مفيوم الجرائم
في ىذا المطمب سيككف الحديث عف مفيـك الجرائـ 
في المصطمح الفقيي كالمصطمح القانكني مف خالؿ 

  :اآلتييفالفرعيف 
 :الفرع األول

 :مفيوم الجرائم في المصطمح الفقيي
الجرائـ مفردىا جريمة, كالجريمة في الفقو اإلسالمي 

 .(9), أحدىما خاص كاآلخر عاـمعنيافليا 
فعل ما نيى هللا عنو, كعصياف ما  فالمعنى العاـ ىك:

أمر هللا بو, فيذا المعنى يعُـّ كل معصية, كبذلؾ 
 .(10)تككف الجريمة كاإلثـ كالخطيئة بمعنى كاحد

سبق, فالجريمة ىي: إتياف فعل محـر ا كبناء عمى م
معاقب عمى فعمو, أك ترؾ فعل محـر معاقب عمى 

عميو, فال تركو, فإذا لـ يكف الفعل أك الترؾ معاقبًا 
 .(11) يتحقق كصف الجريمة

 :الفرع الثاني
 :مفيوم الجرائم في المصطمح القانوني

ال يكجد في النظاـ السعكدؼ تعريف خاص بالجرائـ, 
الجنائية بإيراد  القكانيفكما أنو أيضًا لـ ُتعفِّ غالبية 

, حيث تـ االكتفاء بما يرد في نص (12)تعريف ليا
األفعاؿ التي ُيعد اقترافيا قانكف العقكبات مف ذكر 

جريمة, كتقترف بيا عقكبة, أك تدبير يكق ع عمى 
 مرتكبيا.

كلكف ىناؾ بعض شراح القانكف تطرقكا لبياف مفيـك 
مُع عميو شراح القانكف في  الجرائـ, كىك مفيـك يج 

كيمكف تصنيف  ,الغالب في جميع األنظمة الجنائية
اتجاه ىذه التعاريف إلى ثالث اتجاىات رئيسية, 

شكمي كاتجاه مكضكعي, كىناؾ اتجاه ثالث يجمع بيف 
 .(13)اً كل ٍّ مف الشكمي كالمكضكعي, كيسمى تكاممي

كىذا االتجاه في تعريفو لمجريمة  فاالتجاه الشكمي:
كمي في الكاقعة اإلجرامية, كيركز  يراعي الجانب الش 
عمى العالقة الشكمية بيف الكاقعة كالقانكف الجنائي, 

فة السمكؾ اإلنساني لمقانكف الجنائي؛ لذا كذلؾ بمخال
فالجريمة بيذا المفيـك ىي:" عمل, أك امتناع عف 

 .(14)عمل يرتب القانكف عمى ارتكابو عقكبة "
كىذا االتجاه  في تعريفو   االتجاه الموضوعي:

لمجريمة يركز عمى الجانب المكضكعي بخالؼ 
 االتجاه السابق, كُيعرؼ الجريمة: بأنيا سمكؾ ييدر
مصمحة مف المصالح األساسية التي يقـك عمييا كياف 
دىا بالخطر, كمف ثـ يثير في  المجتمع, أك ييد ِّ

 .(15)الضمير شعكرًا بضركرة العقاب
ىذا االتجاه في تعريفو لمجريمة ك  االتجاه التكاممي:

يراعي الجانب التكاممي نظرًا لمقصكر الذؼ اكتنف كاًل 
كضكعي في تعريف مف االتجاه الشكمي, كاالتجاه الم

 الجريمة.
 :كيمكف أف تعرؼ الجريمة بناء عمى ىذا االتجاه بأنيا
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فعل أك أمتناع عف فعل يرتب القانكف عميو عقكبة أك 
تدبيرا احترازيًا تحقيقًا لمصمحة عامة تحفع كياف 

 .(16) المجتمع
كقد ذىب بعض فقياء القانكف إلى الجمع بينيما, 

كاقعة إيجابية, أك  بحيث يككف تعريف الجريمة: أنيا
سمبية مصدرىا خطأ إنساف, يعدىا المنظـ خطرة أك 
ضارة بالمصالح العامة, أك العالقات االجتماعية 

 .(17) كيرتب عمييا النظاـ عقكبة جنائية
كاًل مف  اً ضحمك  -في نظرؼ - كىذا التعريف يعد

ركني الجريمة المادؼ كالمعنكؼ, كما أنو أبرز دكر 
صدر التجريـ, كىك ما يعني المشرع الذؼ ُيعدُّ م

اختالؼ التجريـ باختالؼ الزماف كالمكاف, كبذلؾ 
ينأػ عف اعتبار الجريمة الطبيعية جريمة ثابتة في كل 

 أثرزماف كمكاف, باإلضافة إلى أنو قد أفصح عف 
القاضي في التثبت مف كجكد الخطر, أك الت فحص مف 

 كجكد الضرر.
 :المطمب الثالث

 :مفيوم القصاص
كىك القتل بالقتل أك الجرح  ,القصاص في المغة القكد

 .(18)بالجرح
كفي الفقو الجنائي اإلسالمي القصاص ىك عقكبة 

كيتـ بإعداـ الجاني في جريمة القتل  ,مقدرة شرعاً 
كمعاقبة الجاني بمثل ما  ,العمد المكجبة لمقصاص

ألحقو بالمجني عميو في جرائـ االعتداء عمى ما دكف 
 .(19)ة لمقصاصالنفس المكجب

بحيث يتـ  ,القصاص مماثمة بيف العقكبة كالجناية كيعد
 .معاقبة الجاني بمثل ما ارتكب مف جناية عمى الغير

 :رابعالمطمب ال
 :مشروعية الصمح

 مما ال شؾ فيو أف الصمح مما ندب إليو الشرع الحكيـ
عدد مف  حيث جاء في محكـ التنزيل( 20)في الجممة

 :اآليات تكضح أىمية الصمح كمشركعيتو كمنيا
ي ر   ﴿:قكؿ المكلى عز كجل   -1 م ُح خ   .  (21)﴾ ك الصُّ

ي ػػر  ﴿ :قػػاؿ القرطبػػي رحمػػو هللا تعػػالى ػػم ُح خ  ػػع  ﴾, ك الصُّ ل ف 
ػُكُف إِّل ي ػوِّ  قِّيقِّي  ال ذِّؼ ت س  م ح  ال ح  ي أ ف  الصُّ ع اٌـّ ُمط م ق  ي ق ت ضِّ

ؽِّ النُُّفكُس  ط ال  م ى اإل ِّ ي ر  ع  ُؼ خ  ي ُزكُؿ بِّوِّ ال خِّال  ك 
 (22). 

ـ   ﴿:قكلو تعالى -2 ي ُك ك  مُِّحكا ب ي ف  أ خ  قاؿ  . (23) ﴾ف أ ص 
ا":القرطبي رحمو هللا م  اص  مِّم ي فِّ ت خ  " أ ؼ  ب ي ف  ُكل ِّ ُمس 

(24). 
ـ  إِّال  ﴿:كقكلو تعالى -3 ك اُى ثِّيرٍّ مِّف  ن ج  ي ر  فِّي ك  ال  خ 

حٍّ ب ي ف  م ف  أ م ر   ال  ُركؼٍّ أ ك  إِّص  ق ةٍّ أ ك  م ع  د  بِّص 
ُر  :قاؿ القرطبي رحمو هللا تعالى ,(25)﴾الن اسِّ  "ك األ  م 

يُع الن اسِّ مِّف  ذكر كأنثى,  مِّ اط ب  بِّوِّ ج  حِّ ُمخ  ال  بِّاإل ِّص 
 .(26)كعبد" حر

ي ر ة , ق اؿ  كمف السنة النبكية  ق اؿ   :ما كرد عف أ بِّي ُىر 
 ِّ ُسكُؿ ّللا  ـ   ر  م  س  م ي وِّ ك  م ى هللُا ع  ائِّز  ب ي ف    :ص  م ُح ج  )الصُّ
مِّمِّيف   دُ  (,ال ُمس  م  ـ  : )ز اد  أ ح  ر  ر اًما, أ ك  ح  ل  ح  إِّال  ُصم ًحا أ ح 
اًل( ال  م ى   ,ح  ِّ ص  ُسكُؿ ّللا  ق اؿ  ر  , ك  اُكد  اُف ب ُف د  ز اد  ُسم ي م  ك 

ـ   م  س  م ي وِّ ك  يِّـ(: )هللُا ع  م ى ُشُركطِّ مُِّمكف  ع  ال ُمس 
(27). 

كىذا الحديث كاضح في داللتو عمى جكاز الصمح 
شريطة أف يككف في نطاؽ الشرع بحيث أال ُيحل 

  .حرامًا كال يحـر حالالً 
ح ب يف الن اس م ن ُدكب  :قاؿ ابف جزؼ رحمو هللا ال  "اإلِّص 

م حِّ عمى ال   اكِّـ بِّالصُّ ير ال ح  ُخُصـك ك ال  ك ال  ب أ س أ ف ُيشِّ
ل ز اـ ك ا ِّن م ا  م ي وِّ ك ال  يمح فِّيوِّ إلحاحا يشبو اإل ِّ يجبرىـ ع 
دىم ا  ا لـ يت ب ي ف ل ُو أ ف ال حق أل ح  م ح م  يندبيـ إِّل ى الصُّ
م ح عمى  احب ال حق ك الصُّ ف إِّف تبيف ل ُو أنفذ الحكـ لص 

ائِّ  براء ك ُىك  ج  ق اط كا  ز ُمطمًقا ن ك ع ي فِّ )الن ك ع األكؿ( إِّس 
ذ ا يجكز إِّال  إِّف  ,)الن ك ع الث انِّي( صمح عمى عكض ف ي 
ػ إِّل ى حر اـ ك حكمو حكـ البيع"  .(28)أد 

كقد حكى ابف رشد القرطبي اتفاؽ عمى الفقياء عمى 
مُِّمكف   :جكاز الصمح فقاؿ رحمو هللا تعالى "ك ات ف ق  ال ُمس 

" ق ر ارِّ م ى اإل ِّ ك ازِّهِّ ع  م ى ج  ع 
(29). 
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 :المبحث األول
 :القصاص في النظام السعودي والقانون المصري 

 :المطمب األول
 :القصاص في النظام السعودي

القصاص في النظاـ السعكدؼ أحد العقكبات  يعد
النظاـ الجنائي السعكدؼ مرجعو  إفالمقررة حيث 

لذا نجد الجرائـ في , كمصدره الشريعة اإلسالمية
 ,كقصاص ,حدكدالشريعة اإلسالمية تنقسـ إلى 

 ,القصاص مف العقكبات المقدرة شرعاً  كتعازير كيعد
يجب إذا كانت الجناية عمدًا سكاًء عمى  إنوحيث 

كالقصاص يذكر في كتب  ,النفس أك ما دكف النفس
أنو يذكر أحيانًا في باب  كما ,الفقو في باب الجنايات

, كمعنى القصاص ىك أف يعاقب المجـر (30)الديات
تل مف ق ت ل   ,مف فعل بمثل ما ارتكب رح مف  ,فُيق  كُيج 

جرح, كالقصاص بيذا المفيـك نص عميو القرآف الكريـ 
 :في عدة مكاضع منيا

ـُ  ﴿:قكلو تعالى -1 م ي ُك ُنكا ُكتِّب  ع  يف  آم  ا ال ذِّ ي ا أ يُّي 
ُن ث ى  ب دِّ ك األ  ب ُد بِّال ع  اُص فِّي ال ق ت م ى ال ُحرُّ بِّال ُحر ِّ ك ال ع  ال قِّص 

ُركؼِّ بِّ  ء  ف ات ِّب اع  بِّال م ع  ي  يوِّ ش  ُن ث ى ف م ف  ُعفِّي  ل ُو مِّف  أ خِّ األ 
م ة  ف م فِّ  ر ح  ـ  ك  ب ُِّك فِّيف  مِّف  ر  افٍّ ذ لِّؾ  ت خ  س  اء  إِّل ي وِّ بِّإِّح  ك أ د 

د  ذ لِّؾ  ف م ُو ع ذ اب  أ لِّيـ   ػ ب ع  ت د   .(31)﴾ اع 
ـ  فِّيي  ﴿ :كقكلو تعالى -2 م ي يِّ ت ب ن ا ع  ك  ا أ ف  الن ف س  ك 

ُُذفِّ  ُُذف  بِّاأل  ي فِّ ك األ  ن ف  بِّاأل  ن فِّ ك األ  ي ف  بِّال ع  بِّالن ف سِّ ك ال ع 
ؽ  بِّوِّ ف ُيك   د  اص  ف م ف  ت ص  ف ِّ ك ال ُجُركح  قِّص  ف  بِّالس ِّ ك الس ِّ
ـُ  ُ ف ُأكل ئِّؾ  ُى ا أ ن ز ؿ  ّللا  ـ  بِّم  ُك ـ  ي ح  م ف  ل  ف ار ة  ل ُو ك  ك 

 .(32) ﴾الُِّمكف  الظ  
ي اة  ي ا ُأكلِّي ﴿ :كقكلو تعالى -3 اصِّ ح  ـ  فِّي ال قِّص  ل ُك ك 

ـ  ت ت ُقكف   م ُك  .(33)﴾األ  ل ب ابِّ ل ع 
ة حكما كرد في السنة النبكية بعض األحاديث الصحي

 :الدالة عمى مشركعية القصاص منيا
ػػػػر ت   -1  , أ ف  الرُّب ي ِّػػػػع  ع م ت ػػػػُو ك س  ػػػػف  أ ن ػػػػسٍّ ارِّي ػػػػةٍّ, ع  ث نِّي ػػػػة  ج 

ا الع ف ك  ف أ ب ك ا, ف ع ر ُضكا األ ر ش  ف ػأ ب ك ا, ف ػأ ت ك ا ر ُسػكؿ   ف ط م ُبكا إِّل ي ي 
ػاص  ف ػأ م ر  ر ُسػكُؿ  ـ  ك أ ب ك ا, إِّال  القِّص  م  س  م ي وِّ ك  م ى هللُا ع  ِّ ص  ّللا 

ػػػػاؿ   , ف ق  ػػػػاصِّ ـ  بِّالقِّص  ػػػػم  س  ػػػػوِّ ك  م ي  ػػػػم ى هللُا ع  ِّ ص  ػػػػػُف  ّللا  أ ن ػػػػُس ب 
ي ال  ك ال ػػذِّؼ ب ع ث ػػؾ   ػػُر ث نِّي ػػُة الرُّب ي ِّػػعِّ ِّ أ ُتك س  : ي ػػا ر ُسػػكؿ  ّللا  ػػرِّ الن ض 
م ي ػػػوِّ  ػػػم ى هللُا ع  ِّ ص  ُسػػػكُؿ ّللا  ػػػاؿ  ر  ػػػا, ف ق  ػػػُر ث نِّي ُتي  بِّػػػالح ق ِّ ال  ُتك س 

ػػػػاُص  ِّ القِّص  ـ : )ي ػػػػا أ ن ػػػػُس, كِّت ػػػػاُب ّللا  ػػػػم  س  ـُ  ,(ك  ػػػػك  ػػػػي  الق  ف ر ضِّ
ـ : ف   ػػػم  س  م ي ػػػوِّ ك  ػػػم ى هللُا ع  ِّ ص  ُسػػػكُؿ ّللا  ػػػاؿ  ر  ػػػك ا, ف ق  ػػػف  )ع ف  إِّف  مِّ

ِّ أل  ب ر ُه ( م ى ّللا  ـ  ع  ِّ م ف  ل ك  أ ق س  ب ادِّ ّللا  عِّ
 (34). 

م ي وِّ -2 م ى هللُا ع  , أ ف  الن بِّي  ص  ي ِّ ي حٍّ ال ُخز اعِّ ع ف  أ بِّي ُشر 
ـ  ق اؿ م  س  يب  بِّ : )ك  ت اُر م ف  ُأصِّ , ف إِّن ُو ي خ  ب لٍّ , أ ك  خ  ق ت لٍّ

ثٍّ  ػ ث ال  د  , ك ا ِّم ا أ ف   :إِّح  ُفك  , ك ا ِّم ا أ ف  ي ع  إِّم ا أ ف  ي ق ت ص 
م فِّ  ي وِّ, ك  م ى ي د  ة  ف ُخُذكا ع  ي ة , ف إِّف  أ ر اد  الر ابِّع  ي أ ُخذ  الد ِّ

د  ذ لِّؾ  ف م ُو ع ذ اب  أ لِّيـ   ػ ب ع  ت د   .(35)(اع 
النصكص الشرعية مف الكتاب كالسنة تدؿ داللة فيذه 

كاضحة عمى مشركعية القصاص كحماية المجتمع مف 
االعتداء عمى النفس البشرية كصيانتيا مف كل ما 

 .يمكف أف يسبب ليا األذػ
"فكاف مف بعض  :قاؿ ابف القيـ رحمو هللا تعالى

حكمتو سبحانو كرحمتو أف شرع العقكبات في 
ف الناس بعضيـ عمى بعض, في الجنايات الكاقعة بي

النفكس كاألبداف كاألعراض كاألمكاؿ, كالقتل كالجراح 
كالقذؼ كالسرقة, فأحكـ سبحانو كجكه الزجر الرادعة 
عف ىذه الجنايات غاية اإلحكاـ, كشرعيا عمى أكمل 
الكجكه المتضمنة لمصمحة الردع كالزجر, مع عدـ 

شرع في المجاكزة لما يستحقو الجاني مف الردع, فمـ ي
الكذب قطع المساف كال القتل, كال في الزنا الخصاء, 
نما شرع ليـ في ذلؾ ما  كال في السرقة إعداـ النفس. كا 
ىك مكجب أسمائو كصفاتو مف حكمتو كرحمتو كلطفو 

حسانو كعدلو لتزكؿ النكائب, كتنقطع األطماع عف  كا 
التظالـ كالعدكاف, كيقتنع كل إنساف بما آتاه مالكو 

 .(36)ال يطمع في استالب غيره حقو"كخالقو, ف
 :المطمب الثاني
 :المصري  القانون القصاص في 

لـ يعرؼ قانكف العقكبات المعمكؿ بو حاليا في مصر, 
كتعديالتو حتى عاـ  1937لسنة  58كىك القانكف رقـ 
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ـ اصطالح )القصاص( كانما ىك مف 2017
اصطالحات الفقو اإلسالمي, كالقصاص في الفقو 
اإلسالمي يككف في النفس كما دكنيا أؼ القصاص 
في األطراؼ, كىك أمر غير مكجكد في قانكف 

قكبات المصرؼ الحالي, كالبديل ليذا االصطالح الع
 .(37)ىك اصطالح )عقكبة اإلعداـ( 

كبناء عمى ما سبق يككف البحث عف الجرائـ التي 
يعاقب عمييا القانكف الجنائي المصرؼ باإلعداـ, 

 كليس عف )جرائـ القصاص( في القانكف المصرؼ.
المصرؼ الصمح في الجرائـ الماسة  القانكف كقد قصر 

 تمؾ التي تمس حق ص اإلنساف, عمى بعضبشخ
سالمة جسده, حيث حصر اة, كفي يفي الحاإلنساف 

الصمح بيف كرثة المجني عميو كالمتيـ في جرائـ القتل 
 2, 238/1الخطأ المنصكص عمييا في المادة 

ـ, إذ تقضي 2006لسنة  145بمقتضى القانكف رقـ 
المادة آنفة الذكر بأنو: مف تسبب خطأ في مكت 

آخر بأف كاف ذلؾ ناشئا عف إىماؿ أك رعكنة  شخص
أك عدـ احتراز أك عدـ مراعاة لمقكانيف كالقرارات 
كالمكائح كاألنظمة يعاقب بالحبس مدة ال تقل عف ستة 

ف ياتىأك بإحدػ  يور كبغرامة ال تجاكز مائتي جنيأش
كتككف العقكبة الحبس مدة ال تقل عف سنة  .فيالعقكبت
كغرامة ال تقل عف مائة ف يد عمى خمس سنيكال تز 

 ىاتيف أك بإحدػ يوكال تجاكز خمسمائة جن يوجن
جة إخالؿ الجاني يمة نتيف, إذا كقعت الجر يالعقكبت

فتو أك يو أصكؿ كظيمًا بما تفرضو عميإخالاًل جس
ًا مسكرًا أك مخدرًا ينتو أك حرفتو, أك كاف متعاطيم

عند ارتكابو الخطأ الذؼ نجـ عنو الحادث, أك نكل 
مة أك يالحادث عف مساعدة مف كقعت عميو الجر كقت 

كيجمع  تمكنو مف ذلؾ, مععف طمب المساعدة لو 
ىذه الجرائـ في صكرتيا البسيطة أنيا ال تكشف عف 

  خطكرة إجرامية لدػ فاعميا ألنيا تقع بطريق الخطأ.
المتمثمة في  -ا المشددة يمة في صكرتيالجر أما 

أصكؿ  ويتفرضو عممًا بما يإخالؿ الجاني إخالاًل جس
نتو أك حرفتو, أك كاف تعاطيو مسكرًا أك يفتو أك مكظي

مخدرًا عند ارتكابو الخطأ الذؼ نجـ عنو الحادث, أك 
نككلو كقت الحادث عف مساعدة مف كقعت عميو 

مة أك عف طمب المساعدة لو مع  تمكنو مف ذلؾ يالجر 
ة لدػ يالخطكرة اإلجرام مف كبيرينبئ عف قدر ف -

ثمة تسامح  وستحق معيمى النحك الذؼ ال ا, عيفاعم
 أضاؼ إلى وا, ألنييالمشرع بإجازة الصمح ف مف

كما كاف  ويعم جبالخطأ المتمثل في عدـ اتخاذ ما ي
االستيانة بأركاح  ة كحذر, خطأيمف عنا وإمكان في

 الناس مما ال يستحق معو ميزة الصمح.
كما أجاز قانكف العقكبات المصرؼ الصمح في بعض 

عمى سالمة جسـ  اً ائـ التي تمثل اعتداء عمدالجر 
مكرر )أ( في جرائـ الضرب  18اإلنساف في المادة 

كالجرح كا عطاء المكاد الضارة كالمنصكص عمييا 
 ,265, ك 3, 1,2/  242, ك 2, 1/ 241بالمكاد 

ا ينشأ عنيمة الضرب كالجرح التي يكىي تشمل: جر 
د يالمرض أك العجز عف األشغاؿ الشخصية مدة تز 

, كجريمة الضرب كالجرح البسيط, اً كمي 20عف 
 .مة إعطاء المكاد الضارةيكجر 

 :الثانيالمبحث 
 الصمح في جرائم القصاص في النظام السعودي

 :والقانون المصري 
النظاـ الجنائي في المممكة العربية السعكدية يطبق ما 
 ,ىك منصكص عميو في الفقو اإلسالمي بشكل عاـ

ف عمى صحة الصمح عمى ك الفقياء متفق إفحيث 
كانت أالمقدار المالي الذؼ حدده الشارع الحكيـ سكاء 

يضًا كما اتفقكا أ ,عمى ما دكنيا أـالجناية عمى النفس 
عمى جكاز الصمح عمى أقل مف الدية باعتبار أف 
لصاحب الحق التنازؿ عف حقو كمو فجاز لو التنازؿ 

كاختمف الفقياء رحميـ هللا تعالى في  ,عف بعضو
حيث  ,في الجناية العمد لصمح عمى أكثر مف الديةا
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 .(38)الجكاز إلىالجميكر  ذىب 
األحكاـ كفي المممكة العربية السعكدية بناء عمى 

القضائية في أركقة المحاكـ كالمتعمقة بكجو خاص 
في جنايات العمد في  القصاص بالجنايات كتحديداً 

الصمح فييما كاقع  نجد أف   ؛كما دكف النفس ,النفس
ككما  ,مممكس سكاء بالدية المقررة شرعا أك بأكثر منيا

أسمفت في مشركعية الصمح نجد المنظـ السعكدؼ 
ينتيج النيج الشرعي في الحث عمى اإلصالح بيف 
المتخاصميف في كافة النزاعات المعركضة عمى 

بل نجد في أغمب القضايا يحث القاضي  ,القضاء
مف ىذا  ,صمح فيما بينيـأطراؼ الدعكػ عمى ال

المنطمق كتحت ىذا المبحث سنتطرؽ إلجراءات 
كما سنذكر  ,الصمح في النظاـ السعكدؼ بشكل عاـ 

عمى كجو الخصكص الصمح في جرائـ القصاص 
 :اآلتية المطالب كذلؾ مف خالؿ 

 :المطمب األول
 :إجراءات الصمح في النظام السعودي

بيف األنظمة في المممكة العربية السعكدية يكجد  ال
غير أف ىناؾ  ,نظاـ مستقل إلجراءات الصمح

مبادرات مف بعض الجيات المختصة في كضع تنظيـ 
لمصمح مما كاف لو األثر البالغ في تحقيق نتائج 

فنجد مثال في المممكة  ,مممكسة عمى أرض الكاقع
 صالحالعربية السعكدية عدة جيات تقـك بعممية اإل

 :كمف ىذه الجيات ما يمي
 :إمارات المناطق -1

في الكقت الحالي يكجد في كل إمارة مف  إنوحيث 
إمارات المناطق بالمممكة العربية السعكدية لجنة 
رئيسية مختصة بإصالح ذات البيف برئاسة أمير 

كينبثق مف ىذه المجنة عدة لجاف في  ,المنطقة
لجنة محافظات المناطق بحيث يككف في كل محافظة 

كتقـك ىذه المجاف بعمل  ,فرعية إلصالح ذات البيف
كبير جدا في إصالح ذات البيف في كافة القضايا 

كىناؾ أرقاـ أك جنائية  ,أك أسرية ,سكاء حقكقية
حصائيات ليذا المجاف تدؿ عمى أنيا نجحت في  كا 

 .أداء ميمتيا بشكل كبير جدا
 :وزارة العدل -2

الكزير مركز مختص يكجد في كزارة العدؿ تحت نائب 
كمف ىذا المركز تـ إنشاء مكاتب  ,بالمصالحة

 ,لممصالحة في مقرات المحاكـ أك كتابات العدؿ
بحيث يتككف كل مكتب مف مصمح أك أكثر يختاركف 
مف منسكبي الكزارة أك مكظفي الدكلة بعد أخذ مكافقة 
جيات عمميـ أك مف غيرىـ ممف تتكافر فييـ الشركط 

 .(39)ر بقرار منوالتي يحددىا الكزي
المكاتػب قكاعػد عمػل بقػرار مػف كزيػر  كقد صدرت ليذه

كممػػػػػػػػػا  ,ىػػػػػػػػػػ29/11/1440( كتػػػػػػػػػاريخ 5595بػػػػػػػػػرقـ )
" يحػاؿ إلػى مكاتػب المصػالحة  :أنػوتضمنو ىذا القرار 

 ,(40)جميع الدعاكػ الكاردة في الجػدكؿ الممحػق بػالقرار
كذلػػػػػؾ قبػػػػػل قيػػػػػدىا فػػػػػي المحكمػػػػػة كلرؤسػػػػػاء المحػػػػػاكـ 
بالتنسػػيق مػػع المركػػز إحالػػة دعػػاكػ أخػػرػ إلػػى مكاتػػب 

 .(41)"المصالحة قبل قيدىا
 :النيابة العامة -3

بتعزيز العدالة كحماية بشكل عاـ النيابة العامة تعني 
المجتمع كالحقكؽ كالحريات, مف خالؿ نصرة المظمـك 

كفقًا لمنصكص الشرعية كاألخذ عمى يد الظالـ, 
كالقكاعد المرعية, كالعمل عمى تكريس ذلؾ كتعزيزه, 

 .بالتعاكف مع الجيات العدلية كاألمنية ذات العالقة
كحدات لمصمح النيابة العامة كمع ذلؾ فقد أنشأت 

كذلؾ مكاكبًة  ,الجنائي في فركع النيابة العامة
لمتطكرات العدلية المشيكدة في المممكة العربية 

عكدية عمى أسس عممية كحضارية متكافقة مع الس
 .كبرنامج التحكؿ الكطني 2030رؤية المممكة 

لذلؾ جاء االىتماـ الكبير مف قبل النيابة العامة في 
استحداث كحدات الصمح الجنائي كالتي أصبحت ذات 

بارز كفعاؿ في الكصكؿ إلى نتائج إيجابية  أثر
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صالحية بمختمف القضايا كالتي مف نتائجي ا استقرار كا 
األمف كاألماف في المجتمع فتسكد فيو المحبة 

  .صافي كينتشر العدؿ كتستقيـ الحياةكالت  
 :المطمب الثاني

 :الصمح في جرائم القصاص في النظام السعودي
باعتبار أف النظاـ الجنائي السعكدؼ في جرائـ 

 ,كالسنة ,الكتابفي القصاص يأخذ بما ىك كراد 
كأقكاؿ الفقياء في كافة األحكاـ المتعمقة بالجنايات 

حيث جاء في المادة الثامنة  ,كمف ضمنيا القصاص
"  :كاألربعيف مف النظاـ األساسي لمحكـ ما نصو

تطبق المحاكـ عمى القضايا المعركضة أماميا أحكاـ 
 ,كفقًا لما دؿ عميو الكتاب كالسنة ,الشريعة اإلسالمية

ر مف أنظمة ال تتعارض مع كما يصدره كلي األم
 .(42) الكتاب كالسنة "

كما قررت المادة األولى من نظام اإلجراءات الجزائية 
 : تطبق المحاكـ عمى القضايافي المممكة أنو

 لما كفقاً  اإلسالمية, الشريعة أحكاـ أماميا المعركضة
 مف األمر كلي يصدره كما كالسنة, الكتاب عميو دؿ

 في كتتقيد كالسنة, الكتاب مع تتعارض ال أنظمة
 النظاـ. ىذا في كرد بما نظرىا إجراءات

الصمح في جرائـ القصاص  فإف   ,كبناء عمى ذلؾ
عمى النفس أك جائز شرعًا سكاء في قضايا االعتداء 

ُء تاألع ِـّ ع ال  ال  س  ي ُخ اإل ِّ داء فيما دكف النفس ق اؿ  ش 
م ُح مِّف  ُكل ِّ  ر حِّ ال ك افِّي ك الصُّ ابِّيُّ فِّي ش  بِّيج  س  يفِّ اإل ِّ الد ِّ
ُثر   ا ق ل  مِّف  ال م اؿِّ أ ك  ك  م ى م  اص  ع  ا قِّص  ن اي ةٍّ فِّيي  جِّ

ُل  ت مِّ اص  مِّم ا ي ح  ؛ ألِّ ف  ال قِّص  ائِّز  ق اط  بِّغ ي رِّ م اؿٍّ ج  س  اإل ِّ
ـ  بِّال كِّت ابِّ  ي كِّ ُل الت ق  ت مِّ ُمُو بِّال م اؿِّ أ ي ًضا ك ُىك  ح قٌّ ي ح  ت مِّ ف ي ح 
ـ  ق اؿ  ك أ م ا  ذ ا ق اؿ  األ  ت ق انِّيُّ ُث ُم ةِّ ك  م اعِّ األ  ن ةِّ ك ا ِّج  ك السُّ

 ِّ ن ُة ف م ا ُركِّؼ  ع ف  ر ُسكؿِّ ّللا  م ي وِّ م ى ّللا ُ ص   -السُّ  ع 
ـ   م  س  ت ي فِّ » :أ ن ُو ق اؿ   -ك  ير  ُمُو ب ي ف  خِّ م ف  ُقتِّل  ل ُو ق تِّيل  ف أ ى 

ي ة   ُذكا الد ِّ بُّكا أ خ  بُّكا ق ت ُمكا, ك ا ِّف  أ ح  ا  ,«إف  أ ح  أ ر اد  بِّوِّ بِّرِّض 
ر حِّ ال ك افِّي؛  ذ ا فِّي ش  م ى ى ذ ا ك  ُم ةِّ ع  اُع األ  م  ال ق اتِّلِّ ك ا ِّج 

قٌّ ي ُجكُز أ ف  ي ُئكُؿ إل ى م اؿٍّ ك ُىك  إذ ا  دِّ ح  ـ  ال ع م  ك ألِّ ف  د 
الر د ِّ  م ى م اؿٍّ ك  ن ُو ع  م ُح مِّ از  الصُّ ة  ف ج  م ت ُو ُشب ي  خ  د 

ي بِّ   .(43) ىػ1. بِّال ع 
كالصػػػػػمح فػػػػػي جػػػػػرائـ القصػػػػػاص فػػػػػي المممكػػػػػة العربيػػػػػة 

فمػػا إف تسػػمع بقضػػية  ,بشػػكل كبيػػر ذاع صػػيتوالسػػعكدية 
قتػػػػل مػػػػػثال كيصػػػػػدر الحكػػػػـ فييػػػػػا بالقصػػػػػاص إال كتجػػػػػد 
كجياء المممكة كبعض الشخصيات االعتبارية مف أمػراء 
كشػػيكخ ككجيػػاء يتػػرددكف عمػػى أكليػػا الػػدـ طمبػػًا مػػنيـ فػػي 
الصػػػػػمح بالتنػػػػػازؿ عػػػػػف القصػػػػػاص كاسػػػػػتبدالو بالديػػػػػة أك 

كالقصػػص فػػي ذلػػؾ كثيػػرة جػػدا  ,التنػػازؿ لكجػػو هللا تعػػالى
تكػػػػػاد كسػػػػػائل االعػػػػػالـ بشػػػػػقييا الجديػػػػػدة كالقديمػػػػػة إال  ال

يكميػػة فػػي الصػػمح شػػبو الكيتحػػدثكف عػػف تمػػؾ المسػػاعي 
 .سكاء في قصاص في النفس أك فيما دكف النفس

حصائيات الصادرة عف كحدات كما نجد في إحدػ اإل
بيف  الصمح الجنائي بالنيابة العامة خالؿ الفترة ما

ىػ كالتي أكضحت 26/10/1441ىػ إلى 1/1/1441
المنتيية بالصمح في دكائر التحقيق أف عدد القضايا 

( 993في قضايا االعتداء عمى النفس كصل عددىا )
كىذا أيضًا مما يدؿ عمى تكجو النظاـ الجنائي  ,قضية

السعكدؼ كمف خالؿ الجية المعنية بو بشكل رسمي 
خالؿ كحداتيا التي تنحك نحك السعي في الصمح مف 

 .أسستيا لمصمح الجنائي
 :الثالث المطمب

 :الصمح في جرائم القصاص في القانون المصري 
المصرؼ في تحديد نطاؽ الجرائـ التي القانكف أخذ 

 :(44)يجكز الصمح فييا بأسمكبيف ىما
تحديد الجرائـ التي يجكز الصمح  :األولاألسموب 

الجنائي كىك ما يعرؼ بتعدد الجرائـ كذلؾ بالنص 
( مكرر)أ( كالمعدلة 18عمى كل منيا في المادة )

 :كالتي نصت عمى أف 2006لسنة  145 بالقانكف رقـ
" لممجني عميو أك ككيمو الخاص كلكرثتو أك كمييـ 

ة أك الخاص إثبات الصمح مع المتيـ أما النيابة العام
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المحكمة بحسب األحكاؿ كذلؾ في الجنح كالمخالفات 
 .(45)..".المنصكص عمييا

الصػػػػمح فػػػػي  ركالمالحػػػػع مػػػػف الػػػػنص السػػػػابق أنػػػػو حصػػػػ
دكف ( 46)نػػكعيف مػػف أنػػكاع الجػػرائـ كىػػي الجػػنح كالمخالفػػات

كمػػػا حػػػدد فػػػي الػػػنص الجػػػنح كالمخالفػػػات التػػػي  ,الجنايػػػات
 .يجكز فييا الصمح عمى سبيل الحصر ال التمثيل

كتفى فيو المنظـ المصرؼ احيث  :األسموب الثاني
بذكر قاعدة عامة متضمنة الضكابط الالزمة لمتمييز 
بيف الجرائـ التي يجكز فييا الصمح كالجرائـ التي ال 

كيقع عمى القضاء عبء تطبيق تمؾ  ,يجكز فييا
أثناء كجكد الصمح في الجرائـ في الضكابط 

( مكرر 18فنجد في المادة ) .المعركضة أمامو
 :ـ ما نصو 2007(  لسنة 74كالمعدلة بالقانكف رقـ )

" يجكز التصالح في مكاد المخالفات ككذلؾ في الجنح 
التي ال يعاقب عمييا كجكبًا بغير الغرامة أك التي 

ال يزيد حده األقصى يعاقب عمييا جكازًا بالحبس الذؼ 
 ".عمى ستة أشير

ذكر إال نػػكعيف فقػػط مػػف أنػػكاع كىػػذا الػػنص كسػػابقو لػػـ يػػ
الجرائـ التػي يجػكز الصػمح فييػا كىػي الجػنح كالمخالفػات 

كالقصاص يدخل في الجنايػات ممػا يػدؿ  ,دكف الجنايات
عمػػى أف المػػنظـ المصػػرؼ ال يأخػػذ بالصػػمح فػػي قضػػايا 

غيػر أنػو أجػاز المػنظـ المصػرؼ  ,بشكل عاـ  القصاص
سػػكاء الجسػػـ الصػػمح فػػي بعػػض الجػػرائـ الماسػػة بسػػالمة 

كىػػػذه الجػػػػرائـ كرد  ,كقػػػع االعتػػػداء عمػػػدًا أك بغيػػػر عمػػػد
الػنص عمػى الػبعض منيػا فػي البػاب األكؿ تحػت عنػكاف 
القتػػل كالجػػرح كالضػػرب مػػف الكتػػاب الثالػػث تحػػت عنػػكاف 
الجنايػات كالجػػنح التػػي تقػػع عمػػى آحػػاد النػػاس مػػف قػػانكف 

كمػػػػا نػػػػص المػػػػنظـ المصػػػػرؼ عمػػػػى الػػػػبعض  ,العقكبػػػػات
ث تحػػػت عنػػػكاف إسػػػقاط الحكامػػػل اآلخػػػر فػػػي البػػػاب الثالػػػ

حة مػػف فككضػػع الجػػكاىر المغشكشػػة كبيػػع األشػػربة بالصػػ
    (47).(256ذات الكتاب كىي جنح المادة )

 الجنائي بناء عمى ما سبق يمكف أف يتـ تقسيـ الصمح
  :المصرؼ قسميف ىما القانكف لدػ 

  :الضرب أو الجرحجرائم الصمح في  :القسم األول
أجاز الصمح بيف المصرؼ  القانكف نجد  في ىذا القسـ 

المجني عميو كالمتيـ في الجرائـ المنصكص عمييا في 
مف قانكف العقكبات المصرؼ  3. 2. 1/  242المادة 

كىي جرائـ الضرب أك الجرح الذؼ ينشأ عنو مرض 
ة ال تزيد عمى أك عجز عف األشغاؿ الشخصية مد

عف سبق  اً كاف بسيطًا أـ صادر عشريف يكمًا سكاء أ
إصرار كترصد أك حصل باستعماؿ أية أسمحة أك 

مستثنيًا ما إذا كانت الجريمة كانت  ,عصى أك آالت
قكبتيا ىذه الجريمة ع إفتنفيذًا لغرض إرىابي حيث 

سنكات فتككف بذلؾ  السجف مدة ال تزيد عف خمس
ارتفعت إلى أف تككف جناية كالصمح في النظاـ 

 .(48) المصرؼ ال يقع عمى الجنايات
  :الصمح في جرائم القتل الخطأ :القسم الثاني

( 238فػػػػػػػي المػػػػػػػادة ) المصػػػػػػػرؼ  أكرد قػػػػػػػانكف العقكبػػػػػػػات
ضػػػػػػمف المػػػػػػكاد التػػػػػػي فػػػػػػي  – الخاصػػػػػػة بالقتػػػػػػل الخطػػػػػػأ

كأجاز فييا  -( مكرر )أ( إجراءات 18تضمنتيا المادة )
 2006( لسػػػػػنة 145الصػػػػػمح بمقتضػػػػػى القػػػػػانكف رقػػػػػـ )

الجنائيػة حيػث لػـ بتعديل بعض أحكاـ قػانكف اإلجػراءات 
الػذؼ  1998لسػنة  174يكف منصكصًا عمييا بالقػانكف 

( مكػػػػػػػػرر)أ( لقػػػػػػػانكف اإلجػػػػػػػػراءات 18أضػػػػػػػاؼ المػػػػػػػادة )
الجنائيػػة فأجػػاز المشػػرع الصػػمح بيػػذا التعػػديل فػػي المػػادة 

ف الفقػرة األكلػى إحيػث  ,في فقرتيػا األكلػى كالثانيػة 238
متعمقػػػػػة بالقتػػػػػل الخطػػػػػأ فػػػػػي صػػػػػكرتو البسػػػػػيطة كعقكبتػػػػػو 

س مػػػدة ال تقػػػل عػػػف سػػػتة أشػػػير كالغرامػػػة التػػػي ال الحػػػب
ثػػػػـ ؛ تجػػػػاكز مػػػػائتي جنيػػػػو أك بإحػػػػدػ ىػػػػاتيف العقػػػػكبتيف

جػػػاءت الفقػػػرة الثانيػػػة كشػػػددت العقكبػػػة متػػػى مػػػا تػػػكافرت 
عقكبػة كجعػل ال ,ظركؼ معينػة ترجػع إلػى جسػامة الخطػأ

كال تزيػػد عػػف خمػػس  ىػػي الحػػبس مػػدة ال تقػػل عػػف سػػنة
كال تتجػػػػػػاكز  سػػػػػػنيف كغرامػػػػػػة ال تقػػػػػػل عػػػػػػف مائػػػػػػة جنيػػػػػػو
 .(49)خمسمائة جنيو أك بإحدػ ىاتيف العقكبتيف
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 :الرابع المطمب
 :المقارنة بين النظام السعودي والمصري 

بعد ما تـ الحديث عف الصمح في جرائـ القصاص في 
النظاـ السعكدؼ كفي النظاـ المصرؼ فيما سبق 
اتضح أف ىناؾ فكارؽ بيف النظاميف في أساس 

كأيضًا تطبيق الصمح فييا كمف تمؾ  ,تقسيمات الجرائـ
 :الفكارؽ ما يمي

ف النظاـ السعكدؼ يأخذ في تقسيـ الجرائـ بما إ  -1
كرد في الفقو اإلسالمي حيث يقسـ الجرائـ إلى حدكد 
كقصاص كتعازير بخالؼ النظاـ المصرؼ الذؼ يقسـ 

 .الجرائـ إلى جنايات كجنح كمخالفات
السعكدية تطبق التطبيقات القضائية في المحاكـ   -2

ما كرد في الفقو اإلسالمي فيما يتعمق بما يعرض 
عمييا مف قضايا جنائية كذلؾ في الشق المكضكعي 

بخالؼ النظاـ المصرؼ الذؼ لديو قانكف  ,منيا
العقكبات كالذؼ يقرر فيو األحكاـ الجنائية بشقييا 

 .المكضكعي كاإلجرائي
النظػػاـ السػػعكدؼ متكسػػع فػػي تطبيقػػات الصػػمح فػػي  -3
قضػػػايا الجنائيػػػة كبالخصػػػكص فػػػي القصػػػاص كالتعػػػازير ال

المصػػػػػرؼ الػػػػػػذؼ حصػػػػػػر  القػػػػػػانكف دكف الحػػػػػدكد بخػػػػػػالؼ 
   .الصمح في بعض الجرائـ كتحديدا في الجنح كالمخالفات

 :الخاتمة
 :النتائج

بعػد ىػػذا العػػرض لمصػػمح فػي جػػرائـ القصػػاص فػػي النظػػاـ 
 :اآلتيةل لمنتائج فص ,السعكدؼ كالقانكف المصرؼ 

ريعة اإلسالمية كأف الش   ,محأىمية الصُّ  ضح لنات  ا  -1
حثت عميو بشكل عاـ بيف الناس ال سيما فيما يقع 

 .كمطالباتبينيـ مف دعاكػ 
مح يخفف العبء عف المحاكـ, كما يتميز إف الص    -2

بسيكلة إجراءاتو كبساطتيا بخالؼ القضايا التي 
تتطمب إجراءات مطكلة نظرا لتكدس القضايا أماـ 

 ي في المممكة.الجياز القضائ

إف الصمح يعمل عمى إصالح ذات البيف كتقريب   -3
كجيات النظر بيف المتخاصميف كيزيل اإلحف 
كالبغضاء بخالؼ الفصل القضائي فقد يزيد مف ىكة 

 الشقاؽ بيف المتقاضيف.
يتميز نظاـ الصمح باختيار أطراؼ النزاع لمقائميف   -4

بالصمح, مما يضفي عمييـ مشاعر الرضا كالتسميـ 
 محكميف.ا يتـ التكصل إليو مف خالؿ ىؤالء البم
فإف المممكة متميزة في أنظمتيا باعتمادىا  كأخيراً   -5

أحكاـ الشريعة اإلسالمية التي تتسـ بالرحمة كالسماحة 
كتحض عمى العفك كالصفح, بخالؼ القكانيف التي 
تستقي أحكاميا مف ىنا كىناؾ؛ لذا نجد قانكف 
العقكبات المصرؼ يقرر أف االعتداء العمد العدكاف 

يجرؼ فيو الصمح  عمى النفس أك ما دكنيا ال يمكف أف
إنما ىك  -ره ذلؾ القانكف كفقا لما يقر ِّ  –ألف االعتداء 

اعتداء عمى ىيبة الدكلة كسمطانيا, كعمى استقرار 
 فال يممؾ المجني عميو كال أكلياؤهالمجتمع, كمف ثـ 

ف حق ليـ النزكؿ عف الحق  النزكؿ عف العقكبة, كا 
الخاص المتمثل في التعكيض؛ بخالؼ النظاـ 

المأخكذ مف الشريعة اإلسالمية فإنو يجيز السعكدؼ 
 الصمح كالعفك عف القصاص بمقابل أك بغيره, مصداقاً 

ـُ  ﴿لقكؿ هللا تعالى: م ي ُك ُنكا ُكتِّب  ع  يف  آم  ا ال ذِّ ي ا أ يُّي 
ُن ث ى  ب دِّ ك األ  ب ُد بِّال ع  اُص فِّي ال ق ت م ى ال ُحرُّ بِّال ُحر ِّ ك ال ع  ال قِّص 

ُن ث ى ف م ف   ُركؼِّ  بِّاأل  ء  ف ات ِّب اع  بِّال م ع  ي  يوِّ ش  ُعفِّي  ل ُو مِّف  أ خِّ
م ة  ف م فِّ  ر ح  ـ  ك  ب ُِّك فِّيف  مِّف  ر  افٍّ ذ لِّؾ  ت خ  س  اء  إِّل ي وِّ بِّإِّح  ك أ د 

د  ذ لِّؾ  ف م ُو ع ذ اب  أ لِّيـ   ػ ب ع  ت د  , فسماه [178]البقرة:﴾اع 
 كرحمة, كتمؾ ىي شريعة أرحـ الراحميف. هللا تخفيفاً 
 :المقترحات

ندعك المممكة إلى ضركرة إصدار قانكف   -1
مح في المسائل الجزائية,  مكضكعي ينظـ أحكاـ الصُّ
ككذا نظاـ إجرائي يحدد إجراءات التصالح كنحكىا.
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 :اليوامش
 الشريف ,(3/303) المغة, مقاييس معجـ فارس, ابف القزكيني, (1)

 (.176) ص التعريفات, كتاب الجرجاني,
 (.3/5)  المختار لتعميل االختيار الحنفي, الفضل أبك البمدحي, (2)
 خميل, مختصر شرح الجميل منح دمحم, بف أحمد بف دمحم عميش, (3)
(6/135.) 
 ص االختصار, غاية حل في األخيار كفاية  بكر, أبك الحصني, (4)
(260 .) 
 في المغني  دمحم, بف أحمد بف هللا عبد دمحم أبك المقدسي, قدامة ابف (5)

 (.4/375) أحمد اإلماـ فقو
 الخالفة, في كفقياء عمماء عدة مف مككنة لجنة عمماء, مجمكعة (6)

 (.297) ص العدلية, األحكاـ مجمة
 (.18) ص الصمح عقد الطاىر, برايؾ, (7)
 ٤٦٦ رقـ ٤٤ س النقض أحكاـ مجمكعة ـ,16/12/163 نقض (8)

 .٨٩٦ ص ٤٨٥ رقـ ٣٣ س ٤٩٨٢/ 18/11 نقض ,٩٢٧ ص
 الشريعة في كعقكبتيا الجرائـ , إبراىيـ الديف عالء نصر, (9)

 الفقو في كالعقكبة الجريمة دمحم, دمحم زىرة, أبك  ,(5) ص اإلسالمية,
 (.20) ص ,(الجريمة) اإلسالمي

 اإلسالمي الفقو في كالعقكبة الجريمة دمحم, دمحم زىرة, أبك (10)
 (.20) ص ,(الجريمة)
 اإلسالمي, الجنائي الفقو في العامة المبادغ دمحم, دمحم  فرحات,  (11)

 (.16) ص
 لمقانكف  العامة القكاعد شرح , دمحم عطية أسامة العاؿ, عبد (12)

 (. 177) ص الجنائي,
-216) ص ,(العامػػة النظريػػة) العقكبػات قػػانكف  شػػرح أنػكر, يسػػر عمػي, (13)

 (.6-4) ص الجريمة, ظركؼ في العامة النظرية عازر, عادؿ(. 219
 ,(العاـ القسـ) العقكبات قانكف  شرح , محمكد محمكد مصطفى, (14)

 الجزائية اإلجراءات نظاـ شرح حسيف, بف إبراىيـ المكجاف,(. 35) ص
 (.17) ص السعكدؼ,

 (.1/114) العقكبات, قانكف  في العاـ القسـ ثركت, جالؿ (15)
 (.45) ص ,(العاـ القسـ) العقكبات قانكف  شرح نجيب, دمحم حسني, (16)
 ص ,(العامة النظرية) العقكبات قانكف  شرح أنكر, يسر عمي, (17)
 .بتصرؼ( 219)
 (.11/192) العرب لساف منظكر, ابف (18)
 الجنائي الفقو في دراسة) القصاص السيد,  ىاني السباعي, (19)

 (.99) ص ,(المقارف 
 في الصنائع بدائع مسعكد, بف بكر أبك الديف عالء الكاساني, (20)

 مغني الشربيني, الخطيب ,(6/53) الديف, لعالء الشرائع, ترتيب
 (.3/161) المنياج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج

 (.128) رقـ آية النساء, سكرة (21)
 القرآف ألحكاـ الجامع أحمد, بف دمحم هللا عبد أبك القرطبي, (22)
 (.5/406) ,«القرطبي تفسير»

 (.10) رقـ آية الحجرات, سكرة (23)
 (.16/323) القرآف, ألحكاـ الجامع القرطبي, (24)
 (.114) النساء سكرة (25)
 (.14/181) القرآف, ألحكاـ الجامع القرطبي, (26)
 السجستاني األشعث بف سميماف داكد ألبي داكد, أبي سنف (27)
(3/304.) 
 الفقيية, القكانيف هللا, عبد بف دمحم بف أحمد بف دمحم جزؼ, ابف (28)

 (.221) ص
 بداية القرطبي, دمحم بف أحمد بف دمحم الكليد أبك رشد, ابف (29)

 (.4/77) المقتصد, كنياية المجتيد
 ص اإلسالمي, الفقو في القصاص فتحي, أحمد: د بينسي, (30)
(11 ,12 .) 
 (.178) رقـ آية البقرة سكرة (31)
 (.45)  رقـ آية المائدة سكرة (32)
 (. 179)  رقـ آية البقرة سكرة (33)
     : بػػػػػػاب التفسػػػػػػير, كتػػػػػػاب( 6/24) البخػػػػػػارؼ, صػػػػػػحيح البخػػػػػػارؼ, (34)

 بػػػالحر الحػػػر القتمػػػى فػػػي القصػػػاص عمػػػيكـ كتػػػب امنػػػكا الػػػذيف أييػػػا يػػػا﴿ 
 (.4500) رقـ حديث ,﴾بالعبد كالعبد

 يأمر اإلماـ باب الديات, كتاب ,( 4/169) داكد, أبي سنف (35)
 (.4496) رقـ حديث الدـ, في بالعفك

 (.2/73) العالميف, رب عف المكقعيف إعالـ الجكزية, قيـ ابف (36)
 القانكف  في اإلعداـ عقكبة المطيف, عبد دمحم العاؿ, عبد (37)

 .بعدىا كما ٢٢ ص اإلسالمي, التػشريع بأحكاـ مقارنة دراسة الكضعي,
 اإلسالمي الفقو في الدماء في الصمح أحكاـ , إسماعيل شندؼ, (38)

 .335 ص مقارنة, دراسة
 .العدؿ بكزارة المصالحة مركز تنظيـ مف الرابعة المادة (39)
 .كالقصاص الحدكد ماعدا القضايا جميع الجدكؿ تضمف (40)
 ىػ,29/11/1440 كتاريخ ,(5595)  رقـ العدؿ كزير قرار (41)

 .ىػ29/11/1440 كتاريخ ,(409062392) المعاممة برقـ كالمعمـ
 الصادر السعكدية العربية المممكة في لمحكـ األساسي النظاـ (42)

 .ىػ27/8/1412 كتاريخ 90/  أ برقـ
 الحقائق تبييف البارعي, محجف بف عمي بف عثماف الزيمعي, (43)

, كحاشية الدقائق كنز شرح م بِّي ِّ  أبي بف خمف البراذعي, ,(5/35) الش ِّ
 ابف ,(4/605) المدكنة اختصار في التيذيب القيركاني, األزدؼ, القاسـ
 (.4/369) المغني, المقدسي, قدامة

 العقكبة في كأثره الصمح السيد, حسيب أنيس المحالكؼ, (44)
 (. 262) ص الجنائية, كالخصكمة

 21 لقانكف  تعديل آلخر كفقاً  المصرؼ, العقكبات قانكف : انظر (45)
 .2018 لسنة

 الغرامة أك بالحبس عمييا المعاقب الجرائـ ىي: بالجنح المقصكد (46)
 الجرائـ:  فيي المخالفات أما جنيو, مائة ليا مقدار أقصى يزيد التي
 .جنيو مائة عمى مقدار أقصى يزيد ال بما بالغرامة عمييا يعاقب التي
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 الجنائية, كالخصكمة العقكبة في كأثره الصمح أنيس, المحالكؼ, (47)
 (.266) ص
 .268 ص السابق, المرجع (48)
 آلخر كفقاً  المصرؼ  العقكبات قانكف  ,269 ص السابق المرجع (49)

 . 2018 لسنة 21 لقانكف  تعديل
 

 المراجع:المصادر و 
 القرآف الكريـ. -1
ىػ(, 816الجرجاني, عمي بف دمحم بف عمي الزيف الشريف )المتكفى:  -2

التعريفات, ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر, الطبعة 
 ـ. 1983-ىػ 1403األكلى, بيركت, لبناف: دار الكتب العممية 

ابف فارس, أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني, الرازؼ, أبك  -3
ىػ(, المحقق: عبد السالـ 395, )المتكفى: الحسيف, معجـ مقاييس المغة
 ـ.1979 -ىػ 1399دمحم ىاركف, لبناف: دار الفكر 

ابػػػف منظػػػكر, دمحم بػػػف مكػػػـر بػػػف عمػػػى األنصػػػارؼ, الركيفعػػػي, اإلفريقػػػي,  -4
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Abstract 
 

This research investigates the importance of reconciliation in retribution crimes in the Saudi legal system 

in comparison with  the Egyptian law. The Saudi legal system are applied in criminal cases according to 

the Islamic jurisprudence. The Saudi judiciary urges reconciliation in all cases. Its judicial applications, in 

particular, in retribution crimes are prominent. We often see the pursuit of reform in most retribution 

(qisas) cases; Rather, we find that the regulations in the Kingdom of Saudi Arabia have created units for 

reform in judicial facilities, such as reform committees and reconciliation units, whether in the districts,   

the Ministry of Justice, or the Public Prosecution. This reduces judicial burdens. Thus, we find that the 

Saudi law has expanded more than the Egyptian law in the field of reconciliation in general and in 

criminal reconciliation in particular, as the Saudi regulator made reconciliation absolute and general 

among individuals, unlike the Egyptian law, which limited it to some cases according to the Egyptian 

Penal Code. 
 
 


