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ملخ�ص البحث

بينّ الباحث التايل :

1- اأن اخل�ضومة بي النا�س ت�ضطرهم للجوء للق�ضاء ، والوقوف ببابه ، وح�ضور 

جمل�ض��ة ، فبحث امل�ض��ائل املتعلقة مب�ض��روعية ال�ضلح يف جمل�س الق�ض��اء ،ودرا�ضة 

�ضروطه واآثاره،و�ضوره واأحواله .

2- ع��رف الباح��ث العن��وان باعتب��اره مفردًا وتكلم عن ال�ض��لح م��ن الناحية 

اللغوية والفقهية والقانونية.

3- عرف الباحث العنوان باعتباره مركبًا واختار باأنه : "عقد يح�ضم به – على 

وجه الرتا�ضي من الطرفي – نزاعًا قائمًا اأو يتوقى به نزاعًا حمتماًل، وذلك باأن ينزل 

كل منهم��ا عل��ى وجه التقابل عن جزء م��ن ادعائه، ويتم اإثباته ، وت�ض��ديقه من 

الق�ضاء ".

و ال�ض��لح عقدًا من العقود ،  4- الإ�ض��ارة اإلى اأركان ال�ض��لح ، واأن الفقهاء عدنّ

واختلف الفقهاء يف اأركان ال�ضلح فذهب احلنفية اإلى اأن لل�ضلح ركنًا واحدًا وهو : 

ال�ضيغة التي ينعقد بها اأما اجلمهور فعد اأركان ال�ضلح ثالثة :-

1 - ال�ضيغة : وهي الإيجاب والقبول .

2 - العاقدان : وهما املت�ضاحلان .

3 - حمل العقد : وهو امل�ض��الح عنه وامل�ض��الح عليه . واخت��ار الباحث راأي

 اجلمهور وحتدث عنه باإيجاز .

5- الأ�ض��ل اأن ال�ض��لح يف جمل�س الق�ض��اء مندوب اإليه غري اأنه قد جتري الأحكام 

التكليفية اخلم�ضة يف بع�س الأحوال .
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6- ينبغي للقا�ضي اأن يندب املتخا�ضمي اإلى ال�ضلح ويختمها عليه وهذا هو 

هدي النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم يف ق�ضائه كاإ�ضالحه �ضلى اهلل عليه و�ضلم بي كعب 

ابن مالك وغرميه .رواه البخاري .

7- ثمة حالت ل ينبغي للقا�ضي اأن يرد فيها اخل�ضوم اإلى ال�ضلح منها:-

1- اإذا تبي للقا�ضي وجه احلق.

2- اإذا كانت امل�ضلحة يف الف�ضل بينهما ق�ضاء كاأن يخ�ضى القا�ضي يف عدم

 التزام اخل�ضوم بال�ضلح اأو الختالف يف تنفيذه .

3- اإذا تعذر ال�ضلح.

4- اإذا كان يف ال�ضلح جور اأو ظلم على اأحدهما .

8- حت��دث الباح��ث عن حك��م تاأخري القا�ض��ي احلكم رجاء ال�ض��لح واأنه يجوز 

للقا�ض��ي يف هذه احلالة تاأخري احلكم للم�ض��لحة املعتربة مبينًا ف�ض��ائل ال�ضلح يف 

الدنيا والأخرة .

9- ملجل�س الق�ضاء �ضروطًا يخت�س بها حال ال�ضلح وهي :

ال�ضرط الأول : الرتا�ضي بني اطراف اخل�ضومة على عقد ال�ضلح وينبغي للقا�ضي 

اأن يبتعد عن العوار�ض التي تقدح يف هذا ال�ضرط كاحلياء والإكراه .

ال�ضرط الثاين : الأهلية واملق�ضود بها حرية الت�ضرف .

ال�ضرط الثالث : التحقق من �ضيغة ال�ضلح .

ال�ض��رط الرابع : التحقق من حمل ال�ض��لح واختلف الفقهاء يف ا�ضرتاط املحل اأي 

يكون معلومًا على ثالثة اأقوال .

ال�ضرط اخلام�ض : عدم خمالفة ال�ضلح لل�ضريعة الإ�ضالمية .
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ال�ضرط ال�ضاد�ض : اأن ل يغفل القا�ضي عن �ضروط جمل�ض الق�ضاء .

ال�ضرط ال�ضابع : اأن ل يدفع القا�ضي من ماله اخلا�ض .

ال�ضرط الثامن : اأن ل يكون ال�ضلح متعلقًا بحق اهلل تعالى .

ال�ض��رط التا�ض��ع : اأن يكون اأطراف الدعوى ممن ميلكون حق امل�ضاحلة ويدخل يف 

هذا ال�ضرط م�ضائل منها :

اأ- �ضلح ويل القا�ضر.

ب- �ضلح الو�ضي.  

ج – �ضلح ناظر الوقف.  

د- �ضلح الوكيل.

 ه�- �ضلح الف�ضويل .

10- عقد ال�ضلح عقد ملزم للطرفي انعقد ، ولي�ضح لأحدهما الرجوع عنه اأو 

ف�ضخه اإل برتا�ٍس من طرفيه فانعقاده يف جمل�س الق�ضاء لزم ديانة وق�ضاء .

11- عقد ال�ض��لح كغريه من العقود يف الفقه الإ�ضالمي فقد يعرتيه بع�س الأمور 

تنق�ضه وتبطله . ومن اأهم الأمور التي يبطل بها عقد ال�ضلح :

1- الإقالة .

2- عدم الوفاء.

3- الرد بخيار العيب اأو الروؤية مامل ير�ضى �ضاحب احلق .

4- ا�ضتهالك ما وقع ال�ضلح على منفعته .

5-موت اأحد املتعقدين .

6- هالك ما وقع ال�ضلح على منفعته.
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7-ال�ضتحقاق واملراد به : ا�ضتحقاق اأحد الطرفي املت�ضاحلي اأحد العو�ضي.

8- اإذا ظهرت البينة بعد انعقاد ال�ضلح فقد اختار �ضيخ الإ�ضالم ابن تيمية

     نق�س ال�ضلح .

9- اإذا ا�ضطلحا على دراهم بدنانري ثم افرتقا قبل التقاب�س .

10- لو �ضالح عن عيب ثم زال العيب .

11- اإذا كان ال�ضلح على النكار ثم اأقر املنكر بعد ال�ضلح  .

12- حلاق املرتد بدار احلرب اأو موته على الردة .
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احلمد هلل وحده، وال�سالة وال�سالم على من ال نبي بعده، وبعد:

فاإن من مقا�سد ال�رشيعة االإ�سالمية الُعظمى: "جلب امل�سالح، ودرء املفا�سد"، 

ويف �س���بيل حتقيق ذلك املق�س���د العظيم، �رُشع االإ�س���الح بني النا�س، قال عّز 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ڇ  وج���ّل: 
ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڇ الن�ساء: ١١٤  . 

االأمر الذي ت�س���لح به حياة املجتمع، وي�سودها االأمن واال�ستقرار، بعيداً عن 

امل�ساحنات والبغ�ساء.

وحي���ث اإن اخل�سومة بني النا�س ت�سطرهم للج���وء للق�ساء، والوقوف ببابه، 

لح  وح�سور جمل�س���ه، كان من املتعني بح���ث امل�سائل املتعلق���ة مب�رشوعية ال�سُّ

يف جمل����س الق�ساء، ودرا�سة �رشوطه واآثاره، ومعرف���ة �سوره واأحواله، وهذا 

املو�سوع هو اأ�سا�س البحث الذي نحن ب�سدده.

وق���د حر�ست اأن اأكمل م�س���رة من �سبقوين يف خدمة ه���ذا الدين احلنيف، 

واأن يك���ون هذا البحث اإ�سافة جديدة للفقه االإ�سالمي؛ اإذ اإن مو�سوعه ُيعّد من 

املو�سوع���ات ذات االأهمية البالغة؛ وذلك لعالقته الوطيدة بالفقه االإ�سالمي من 

جهة، وبالق�ساء ال�رشعي من جهة اأخرى. 

واإين الأ�ستعني باهلل عّز وجّل، واأ�ساأله التوفيق وال�سداد.
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متهيد

وفيه مطلبان:

لح يف جمل�س الق�ضاء املطلب الأول: تعريف ال�ضُّ

اأواًل: تعريف باعتبار مفرداته:

لح  : تعريف ال�صُّ

يف اللغة: 
قال ابن فار�س: ال�ساد والالم واحلاء اأ�سل واحد، يدّل على خالف الف�ساد)1).

وه���و ا�سٌم، وم�س���دره: امل�ساحلة، يراد به اإنهاء اخل�سوم���ة بني املتخا�سمني، 

َلُح���وا، وتَ�ساحلوا،  َطَلُح���وا، و�ساحل���وا، وا�سَّ وت�ساحله���م، فيقال: ق���وم ا�سْ

احلوا))). وا�سَّ

يف ال�ضطالح الفقهي:
عقد ب���ني املتخا�سمني، تنقط���ع به اخل�سوم���ة، ويتو�سل به اإل���ى موافقة بني 

خمتلفني)3).
))) مقايي�ص اللغة، البن فار�ص، 303/3.  

)2) انظ���ر: اأ�ص���ا�ص البالغ���ة، للزخم�ص���ري، ����ص:257، وخمتار ال�ص���حاح، للرازي، مادة: ����ص ل ح"، �ص:238-239، ول�ص���ان 
7/2)5، واملعجم الو�صيط، الإبراهيم م�صطفى، واآخرون، �ص:520.   العرب، البن منظور، مادة: "�صلح"، 

)3) انظر: البحر الرائق، البن جنيم، 255/7، واملقدمات املمهدات، البن ر�صد، 6/2)5، ورو�صة الطالبني، للنووي، 93/4)، 
واالإقناع، للحجاوي، 92/2).  
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وعرفه املالكي���ة باأنه: "انتقال عن حق، اأو عن دع���وى بعو�س؛ لرفع نزاع اأو 

خوف وقوعه")4).

يف ال�ضطالح القانوين:
لح ل���دى فقهاء القان���ون، ما ذك���ره د. عبدالرزاق  م���ن اأهم تعريف���ات ال�سُّ

لح : "عقد يح�سم به الطرفان نزاعاً قائماً، اأو  ال�سنه���وري )ت:١39١ه�( اأن ال�سُّ

يتوقيان به نزاعاً حمتماًل، وذلك باأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء 

من ادعائه))).

وكما يظهر اأن هذا التعريف يتوافق مع تعريف املالكية، اإال اأن �سيغته تفيد اأن 

لح اأعم من ذلك، فقد تتعدد اأطرافه باأكرث من اثنني. ال�سُّ

تعريف املجِل�ص:

يف اللغة: 
ُع اجللو�س)6). بك�رش الالم، َمو�سِ

تعريف الق�صاء:

يف اللغ���ة: الق�س���اء: اأ�سله ق�ساي، الأنه م���ن ق�سي���ت، اإال اأن الياء ملا جاءت 

بع���د االألف ُهِمَزْت)7). ويطلق لفظ "الق�س���اء" يف اللغة على معان، ترجع يف 

اع، �ص:)42.  )4) �صرح حدود ابن عرفة، للر�صَ
)5)  الو�صيط، لل�صنهوري، 705/5.

�ص59.    39/6، وخمتار ال�صحاح، للرازي، مادة: "ج ل �ص"،  )6) انظر: ل�صان العرب، البن منظور، مادة: "جل�ص"، 
.(86/(5 )7) انظر: ل�صان العرب، البن منظور، مادة: ق�صى"، 
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جمملها اإلى انقطاع ال�سيء ومتامه؛ ومن معانيه))):

- الف�س���ل واحلكم، يقال: ق�سى يق�سي ق�س���اء، فهو قا�ٍس اإذا َحَكم وف�سل، 

جاء يف �سلح احلديبية "هذا ما قا�سى عليه حممد".

 -العم���ل اأو ال�سنع والتقدي���ر؛ كقوله تعالى: ڇ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ڇ ط����ه: ٧٢،   اأي: 

اعمل ما اأنت عامل اأو �سانع.

- احلتم واالأمر؛ كقوله تعال���ى: ڇ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڇ االإ�رشاء: ٢3؛ اأي: 

اأمر ربك وَحتم، وهو اأمر قاطع حتم.

- االأداء واالإنه���اء؛ كقول���ه تعال���ى: ڇ ۅ ۉ ۉ ې ڇ احلج����ر: ٦٦، اأي: 

اأنهيناه اإليه واأبلغناه ذلك.

يف ال�ضطالح:
لك���ن بالرغم من اختالف   تع���ددت تعريفات الفقه���اء مل�سطلح "الق�ساء"، 

األفاظه���م، اإال اأنها تكاد تختلف يف املعنى من حي���ث اجلملة، ولبيان ذلك ميكن 

ذكر �سيء من هذه التعريفات كما جاءت يف كتبهم:

فعند احلنفية: "احلكم بني النا�س باحلق، واحلكم مبا اأنزل اهلل عّز وجّل))).

وجاء عند بع�سهم باأنه: "ف�سل اخل�سومات، وقطع املنازعات")11).

وعند املالكية: "االإخبار عن حكم �رشعي، على �سبيل االإلزام")11).

�ص:255.    5)/86)، وخمتار ال�صحاح، للرازي، مادة: "ق �ص ى"،  )8) انظر: ل�صان العرب، البن منظور، مادة: "ق�صى"، 
)9)  بدائع ال�صنائع، للكا�صاين، 2/7.

)0))  رد املحتار، البن عابدين، 5/)0)352.
))))  منح اجلليل، البن علي�ص، 255/8.  
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وعند ال�سافعية: "اإلزام من له االإلزام بحكم ال�رشع"))1).

وعند احلنابلة: "تبّينه)13) واالإلزام به، وف�سل اخل�سومات")14).

تعريف جمل�ص الق�صاء:

ه���و املو�سع ال���ذي يتخ���ذه القا�س���ي ال�ستقب���ال اخل�س���وم، وال���وكالء، 

وال�سهود، واال�ستماع اإل���ى دعاويهم وحججهم، واإ�سدار االأحكام فيه، واإنهاء 

اخل�سومات))1).

وقد ورد يف كتب الفقهاء بهذا اللفظ، وكذا بلفظ: "جمل�س احلكم".

"واإذا جاء رجل اأراد اإح�سار خ�سمه الغائب، دفع له طينة عليها ختم القا�سي، 
مكتوب فيها اأجب خ�سمك اإلى جمل�س احلكم")16).

"وال يتخذ يف جمل�س احلكم حاجًبا، وال بوابًا، ندبًا بال عذر")17).
"ال ينبغي للقا�سي يف جمل�س الق�ساء اأن ي�ستغل بامل�سورة" ))1).

"ال باأ�س باتخاذ حاجب يف غر جمل�س الق�ساء"))1).

)2))  حتفة املحتاج، البن حجر الهيثمي، 0)/)0).  
)3))  اأي: احلكم ال�صرعي.   

)4)) �صرح منتهى االإرادات، للبهوتي، 485/3.   
)5))  انظر: املو�صوعة الفقهية، 36/)4).    

)6))  البحر الرائق، البن جنيم، 303/6.  
)7)) االإقناع، للحجاوي، 379/4.

)8)) املب�سوط، لل�سرخ�سي، 6)/66.
)9)) املغني، البن قدامة، 0)/42.
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ثانياً: تعريفه باعتباره مركباً:

لح يف جمل�س الق�ساء مبا يلي: يرى الباحث اأنه ميكن تعريف ال�سُّ

عقد ُيح�سم به –على وجه الرتا�س���ي من الطرفني- نزاعاً قائماً، اأو ُيتوقى به 

نزاعاً حمتماًل، وذلك باأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه، 

ويتم اإثباته، وت�سديقه من الق�ساء.

لح املطلب الثاين: اأركان ال�ضُّ

لح عقداً من العقود، وبالتايل فاإن له اأركاناً يقوم عليها،  لق���د عّد الفقهاء ال�سُّ

لح يف جمل�س  كغ���ره من العقود، وقبل احلدي���ث عن االأحكام املتعلق���ة بال�سُّ

الق�ساء، يح�سن بنا االإ�سارة اإلى هذه االأركان.

تعريف الركن:

يف اللغة: 
ال���راء وال���كاف والنون اأ�سل واحد، ي���ُدّل على قّوة، ورك���ن ال�سيء: جانبه 

االأق���وى، والركن: الناحي���ة القوية، وما تقّوى به من َمل���ٍك وجند وغره، ومنه 

.((1( 
قوله تعالى: ڇ ژ ژ   ڇ الذاريات: 39 

يف ال�ضطالح:
 اأركان ال�س���يء ه���ي اأجزاوؤه يف الوج���ود، بحيث ال يق���وم وال يتم اإال بها، 

.430/2 3)/85)، ومقايي�ص اللغة، البن فار�ص، مادة: "ركن"،  )20) انظر: ل�صان العرب، البن منظور، مادة: "ركن"، 
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ويدخ���ل يف حقيقته، ويطلق عل���ى جزء من املاهية، كقولن���ا: )القيام ركن من 

ال�سالة(، ويطلق على جميعها)1)).

لح، فذه���ب احلنفية اإلى  وق���د اختلف الفقه���اء  رحمه���م اهلل يف اأركان ال�سُّ

اأن لل�سل���ح ركناً واحداً، وهو: ال�سيغة التي ينعقد به���ا، واملوؤلَّفة من االإيجاب 

والقبول.

ل���ح  : فاالإيجاب والقب���ول، وهو اأن يقول  ق���ال الكا�س���اين: "واأما ركن ال�سُّ

املدع���ى عليه: �ساحلتك من كذا على كذا، اأو من دعواك كذا على كذا، ويقول 

االآخ���ر: قبلت، اأو ر�سيت، اأو ما يدل على قبول���ه ور�ساه، فاإذا وجد االإيجاب 

لح  ")))). والقبول، فقد مت عقد ال�سُّ

لح ثالثة: اأما اجلمهور فعدوا اأركان ال�سُّ

١-ال�سيغة: وهي االإيجاب والقبول.

٢-العاقدان: وهما املت�ساحلان.

3-حمل العقد: وهو امل�سالح عنه، وامل�سالح عليه.

لح  ...:  ج���اء يف ����رشح الوجي���ز: "الف�س���ل االأول يف اأركان���ه: اأركان ال�سُّ

املت�ساحلان وامل�سالح عليه وامل�سالح عنه")3)).

وفيما يلي �سنتحدث باإيجاز عن تلك االأركان )على راأي اجلمهور(.

))2) انظر: الكليات، الأبي البقاء، �ص)48، والتعريفات، للجرجاين، �ص:2))، واأ�صنى املطالب، لزكريا االأن�صاري، )/)4).
)22) بدائع ال�صنائع، للكا�صاين، 40/6.

)23) فتح العزيز )ال�صرح الكبري)، للرافعي، 0)/296.
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)1( ال�ضيغة:
واملراد بها: االإيجاب والقبول، الدالني على الرتا�سي)4)).

لح يعت���ر باأقرب العقود اإليه بح�سب ال�سورة  وق���د ن�س الفقهاء على اأن ال�سُّ

التي يجري فيها. 

لح عن االإقرار على مال معني،  جاء يف جملة االأحكام العدلية: "اإن وقع ال�سُّ

لح عن االإقرار  ع���ن دعوى مال معني، فهو يف حكم البيع))))،... واإن وقع ال�سُّ

على املنفعة يف دعوى املال، فهو يف حكم االإجارة")6)).

لح يف االأموال دائر ب���ني خم�سة اأمور:  ق���ال القرايف رحمه اهلل تعال���ى: "ال�سُّ

البي���ع اإذا كانت املعاو�سة ع���ن اأعيان، وال�رشف اإن كان في���ه اأحد النقدين عن 

االآخ���ر، واالإج���ارة اإن كان عن مناف���ع، ودفع اخل�سوم���ة اإن مل يتعني �سيء من 

ذل���ك، واالإح�سان وهو ما يعطي���ه امل�سالح من غر اجلاين، فمتى تعني اأحد هذه 

الأبواب روعيت فيه �رشوط ذلك الباب"ا.ه�. )7)).

)2(العاقدان:
لح، اإما اأ�سال���ة، اأو وكالة بتفوي�س منه يف حياته، اأو  كل م���ن يتولى عقد ال�سُّ

و�ساية.

لح؛ اإذ ال يت�سور وجوده من غرهما، لذا  والعاقدان ركن اأ�سا�س يف عقد ال�سُّ

)24) بدائع ال�صنائع، للكا�صاين، 40/6.
)25) جملة االأحكام العدلية، �ص:)30، املادة: )548)).

)26) املرجع ال�صابق، �ص:302، املادة:)549)).
)27) الفروق، للقرايف، 2/4.
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جعلهما جمهور الفقهاء من اأركان العقد كما تقدم)))).

)3(حمل العقد:
وهو: ما يقع عليه العقد، وتظهر فيه اأحكامه واآثاره، ويختلف املحل باختالف 

العقود)))).

وامل���راد: امل�سالح عن���ه: وهو ال�سيء املُدع���ى به، وامل�سالح علي���ه: وهو بدل 

لح، �سواء اأكان مااًل اأو مل يكن)31). ال�سُّ

لح يف جمل�س الق�ضاء املبحث الأول: م�ضروعية ال�ضُّ

وفيه خم�سة مطالب:

لح يف الفقه الإ�ضالمي املطلب الأول: حكم ال�ضُّ

ل���ح مندوب اإليه، كما  االأ�س���ل عند الفقهاء  رحمه���م اهلل تعالى  اأن عقد ال�سُّ

لح، اإال اأنه جتري عليه االأحكام التكليفية اخلم�سة يف  �سياأتي بيانه يف ف�س���ل ال�سُّ

بع�س االأحوال:

-فقد يكون واجًبا: اإن كانت امل�سلحة املرتتبة عليه موؤكدة، وواجبة التح�سيل.
)28) املو�صوعة الفقهية الكويتية، 9/30)2.

)29) املرجع ال�صابق، 30/)22.
)30) درر احلكام، لعلي حيدر، 4/))، املادة: )533))، )534)).
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-وق���د يكون حراًما: اإن ا�ستلزم مف�س���دة واجبة الدرء، اأو ا�ستمل على حترمي 

ح���الل اأو حتليل ح���رام، ففي احلديث عن النبي �سل���ى اهلل عليه و�سلم اأنه قال: 

م حالاًل")31). لح جائز بني امل�سلمني اإال �سلحاً اأحل حراماً اأو حرَّ "ال�سُّ
لح الذي يحرم احلالل، كم�ساحلة  قال العالمة ال�سوكاين رحم���ه اهلل: "وال�سُّ

الزوجة لزوجها على اأن ال يطلقها، اأو اأال يتزوج عليها، اأو اأال يبيت عند �رشتها، 

والذي يحلل حراماً، كاأن ي�صاحله على وطء اأمة ل يحل له وطوؤها، اأو اأكل مال 

ال يحل له اأكله، اأو نحو ذلك"))3).

-وقد يكون مكروهاً: اإن خ�سي ترتب مف�سدة مكروهة عليه.

-وقد يكون مباحاً: عند ا�ستواء الطرفني)33).

لح اأربعة اأق�سام: جائز، وممنوع،  قال ابن فرحون رحمه اهلل تعال���ى: "اإن ال�سُّ

ومكروه، وخمتلف فيه...

لح على االإقرار مبا ت�سح املعاو�سة به. فاجلائز: ال�سُّ

لح على االإقرار مبا ال ت�سح املعاو�سة فيه. واملمنوع: ال�سُّ

واملكروه: ما يوؤدي اإلى اأ�سلفني واأ�سلفك مثاًل، فيدعي كل واحد على �ساحبه 

بدنانر فينكره �ساحب���ه، في�سطلحان على اأن يوؤّخر اأحدهم���ا �ساحبه مبا يدعيه 

عليه اإلى اأجل.

))3) رواه اأبو داود، ح)3594)، 304/3، والرتمذي، ح)352))، 634/3، وابن ماجه، ح)2353)، 788/2، وابن حبان ح))509)، 
))/488، والبيهقي يف �صننه، ح)686)))، 65/6. قال االألباين يف اإرواء الغليل 205/5: حديث ح�صن.

)32) نيل االأوطار، لل�صوكاين، 305/5، وانظر: املب�سوط، لل�سرخ�سي، 6)/)6، واإعالم املوقعني، البن القيم، )/0)).
لح يف ال�صريعة االإ�صالمية، لنزيه حماد، �ص:7). )33) انظر: القوانني الفقهية، البن جزي، �ص:342، وعقد ال�صُّ
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لح على االإنكار"ا.ه�)34). واملختلف فيه: ال�سُّ

لح  ج���اء يف مواهب اجلليل وغره، قول ابن عرفة رحمه اهلل: "وهو: اأي ال�سُّ

من حيث ذاته من���دوب اإليه، وقد يعر�س وجوبه عن���د تعني م�سلحة، وحرمته 

وكراهته ال�ستلزامه مف�سدة واجبة الدرء، اأو راجحة"ا.ه�))3).

لح املطلب الثاين: ف�ضل ال�ضُّ

ل اإليها، ومن هنا كان لل�سلح  اإن اأهمي���ة االأمر تكمن وتقا�س بالغاية التي يو�سِ

اأهمي���ة بالغة؛ ملا ينتج عنه من األفة، وزوال ع���داوة وخ�سومة، فينال ال�ساعي – 

اإليه وفيه – اأجراً عظيماً.

لح بني  وق���د وردت الن�سو����س ال�رشعية املتوات���رة، الدالة على ف�س���ل ال�سُّ

املتخا�سمني، ومنها: 
قوله عّز وجّل: ڇ ٺ ٿ ڇ الن�ساء: ١٢٨. 

ڇ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ   وقوله عّز وج���ّل: 

ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

ۆ ۆ ۈڇ احلجرات: 9.

كما قال ع���ّز وج���ّل: ڇ ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ 
)34) تب�صرة احلكام، البن فرحون، 49/2.

)35) مواه���ب اجللي���ل، للحّط���اب، 80/5، والت���اج واالإكلي���ل، البن املواق، 5/7، ومن���ح اجلليل، البن علي����ص، 36/6)، وحا�صية 
العدوى، 6/).
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ڇ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

الن�ساء: ١١٤  .

وامل���راد باالإ�سالح بني النا�س: هو االإ�سالح بني املتباينني، اأو املتخا�سمني، مبا 

اأباح اهلل االإ�سالح بينهم���ا؛ ليرتاجعا اإلى ما فيه االألفة، واجتماع الكلمة على ما 

اأذن اهلل واأمر به)36).

قال عب���داهلل بن حبيب: "كنت عن���د حممد بن كعب، فقال ل���ه حممد: اأين 

كن���ت؟ قال: كان بني قومي �سيء فاأ�سلحت بينهم، قال: اأ�سبحت لك مثل اأجر 

املجاهدين يف �سبيل اهلل ثم ق���راأ: ڇ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڇ الن�ساء: )37)١١٤.

وع���ن اأبي الدرداء ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�س���ول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 

"اأال اأخركم باأف�سل من درجة ال�سيام وال�سالة وال�سدقة؟ قالوا: بلى يا ر�سول 
اهلل، قال: اإ�سالح ذات البني، وف�ساد ذات البني احلالقة"))3).

وعن اأب���ي اأيوب ر�سي اهلل عنه، اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال له: "يا اأبا 

اأيوب، اأال اأدلك عل���ى �سدقة ير�سى اهلل ور�سوله مو�سعها؟" قلت: بلى، قال: 

)36) انظر: تف�صري الطربي، 7/)48.
)37) رواه ابن اأبي حامت يف تف�صريه، ح )5962)، 065/4).

)38) رواه اأحم���د يف م�صن���ده، ح )27508)، 500/45، واأب���و داود يف �صنن���ه، ح )9)49)، 697/2، والرتم���ذي يف �صننه، ح )2509)، 
244/4، واب���ن حب���ان يف �صحيح���ه، ح )5092)، ))/489.  ق���ال االألب���اين: حدي���ث �صحي���ح، انظ���ر: �صحي���ح الرتغي���ب 

والرتهيب 44/3.
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"ت�سلح بني النا�س اإذا تفا�سدوا، وتقرب بينهم اإذا تباعدوا"))3).

لح على املتخا�ضمني املطلب الثالث: عر�س القا�ضي ال�ضُّ

لح ويحثهما عليه، وهذا هدي  ينبغي للقا�سي اأن يندب املتخا�سمني اإلى ال�سُّ

النبي امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم يف ق�سائه، و�سواهد ذلك كثرة، منها: 

-اإ�سالحه �سلى اهلل عليه و�سلم بني كعب بن مالك وغرميه، فقد روى عبداهلل 

ب���ن كعب بن مالك: )اأنه كان له على عبداهلل بن اأبي حدود االأ�سلمي مال، فلقيه 

فلزم���ه، فتكلما حتى ارتفع���ت اأ�سوتهما فمر بهما النبي �سل���ى اهلل عليه و�سلم 

فقال: "يا كعب، واأ�سار بيده، وكاأنه يقول: الن�سف" فاأخذ ن�سف ما عليه وترك 

ن�سفا")41).

-وم���ن ذل���ك اأي�س���اً: اإ�سالحه �سل���ى اهلل علي���ه و�سلم بني جابر ب���ن عبداهلل 

االأن�ساري ر�سي اهلل عنه، وبني غرماء اأبيه ر�سي اهلل عنهما، وكان اأبوه قد تويف 

وعلي���ه دين، فعر�س جاب���ر ر�سي اهلل عنه على غرمائ���ه اأن ياأخذوا التمر مبا عليه 

فاأب���وا، ومل يروا اأن فيه وفاء، فاأتى جابر ر�سي اهلل عنه ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم فاأخره فاأ�سلح بينهم، واأخذوا التمر، بعد اأن جل�س عليه ر�سول اهلل �سلى 

)39) رواه الطيال�ص���ي، ح)599)، )/)49، وروى نح���وه الطرباين يف الكبري، ح)7999)، 257/8، وعبد بن حميد يف م�صنده، ح 
)232)، �ص:05). قال االألباين يف �صحيح الرتغيب والرتهيب 46/3: ح�صن لغريه.

)40) رواه البخ���اري يف كت���اب اجلمع���ة، ب���اب الطيب للجمع���ة، ح )2706)، 94/6)، وانظر: فتح الب���اري، البن حجر، 362/5، 
وم�صل���م يف كت���اب امل�صاف���ات واملزارع���ة باب ا�صتحب���اب الو�صع من الدي���ن، ح)558))، 92/3))، انظر: �ص���رح النووي على 

م�صلم، 0)/70).
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اهلل عليه و�سلم ودعا بالركة)41).

ولقد فه���م اخلليفة الرا�سد عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عن���ه اأهمية هذا االأمر، 

ال���ذي اأكده النبي �سل���ى اهلل عليه و�سلم يف ق�سائه، فكتب اإل���ى ق�ساته موؤكداً 

ذل���ك، ومر�س���داً لهم اإلي���ه، ومبيناً ثمرت���ه العظيمة، قال ر�س���ي اهلل عنه: "ردوا 

اخل�سوم حتى ي�سطلحوا، فاإن ف�سل الق�ساء يحدث بني القوم ال�سغائن"))4).

وكان ر�سي اهلل عنه يقول: "ردوا اخل�سوم حتى ي�سطلحوا، فاإنه اأبراأ لل�سدور 

واأقل للحنات"، وقال ر�سي اهلل عنه: "ردوا اخل�سوم اإذا كانت بينهم القرابات، 

فاإن ف�سل الق�ساء يورث بينهم العداوة")43).

لح بني  ق���ال احلافظ ابن حجر رحم���ه اهلل: "وفي���ه اأن للحاكم اأن ي�س���ر بال�سُّ

اخل�سم���ني، وياأم���ر به، وير�س���د اإليه، وال يلزمه ب���ه اإال اإذا ر�س���ي، واأن احلاكم 

ي�ستويف ل�ساحب احلق حقه اإذا مل يرتا�سيا، واأن يحكم باحلق ملن توجه له، ولو 

مل ي�ساأله �ساحب احلق")44).

وروي اأن اأكرث ق�سايا عثمان ر�سي اهلل عنه كانت �سلحاً))4).

لح بني الغرماء واأ�صحاب املرياث، ح )2709)، وانظر: فتح الباري، 365/5. لح، باب: ال�صُّ ))4) رواه البخاري يف كتاب ال�صُّ
)42) رواه البيهق���ي يف ال�ص���ن الك���ربى ح )694)))، 66/6، واب���ن اأب���ي �صبي���ة ح )22896)، 534/4، وعبدال���رزاق يف م�صنف���ه، 
ح)5304))، 303/8-304، واأورده اب���ن القي���م اجلوزية يف اإعالم املوقعني، )/09)، وقال البيهقي: هذه الرواية عن عمر 

ر�صي اهلل عنه منقطعة.
)43) رواهما ابن �صبة يف تاريخ املدينة، 769/2، والبيهقي، ح )695))، 696)))، 66/6، وقال: هذه الروايات عن عمر ر�صي 

اهلل عنه منقطعة واهلل اأعلم.
)44) فتح الباري، البن حجر، 40/5.

)45) انظر: احلاوي الكبري، للماوردي، 366/6.
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املطلب الرابع: الأحوال التي ل ينبغي للقا�ضي اأن يرد فيها 

لح  اخل�ضوم اإلى ال�ضُّ

لح  هناك بع�س االأحوال التي ال ينبغي للقا�سي اأن َيُرّد فيها اخل�سوم اإلى ال�سُّ

، ومنها:

1-اإذا تبينّ للقا�ضي وجه احلق:
لح اإذ تبنّي له احلق، ب���ل عليه اأن ينفذ  ف���ال يدعو القا�سي اخل�سوم اإل���ى ال�سُّ

لح عن���د تبني احلق، اإال اإذا ر�سي  الق�س���اء فيهما؛ الأنه ال فائدة من الرد اإلى ال�سُّ

لح اأرجح من الق�ساء،  لح، اأو كانت امل�سلحة يف ال�سُّ اخل�سمان بالرد اإل���ى ال�سُّ

كم���ا لو خ�سي تفاقم االأمر بينهما، وزيادة الفتن���ة، فله حينذاك اأن يدعوهما اإلى 

لح املر�سي لكال الطرفني)46). ال�سُّ

قال اأب���و احل�سن الطرابل�سي رحمه اهلل تعالى: "واإذا اأ�سكل على القا�سي وجه 

لح، وليقطع  لح، فاإن تبني له وجه احلكم فال يع���دل اإلى ال�سُّ احل���ق اأمرهم بال�سُّ

ب���ه، فاإن خ�سي من تفاق���م االأمر باإنفاذ احلكم بني املتخا�سم���ني، اأو كانا من اأهل 

لح"ا.ه�)47). الف�سل، اأو بينهما رحماً، اأقامهما واأمرهما بال�سُّ

لح على املتخا�سمني لي�س واجباً يف ذاته، اإال  لذا ال بد اأن نعلم اأن عر�س ال�سُّ

اإذا تعذر الق�ساء، واحلكم بينهما.
)46) انظ���ر: بدائ���ع ال�صنائع، للكا�صاين، 3/7)، واملب�سوط، الل�سرخ�سي، 6)/)6-62، ومعني احلكام، للطرابل�صي، �ص:23)، 

ومزيل املالم، البن خلدون، �ص:5))-6)).
)47) معني احلكام، للطرابل�صي، �ص:9). 
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لح ما مل يتبنّي لك  ق���ال اأمر املوؤمنني عمر ر�سي اهلل عنه: "واحر�س على ال�سُّ

الق�ساء"ا.ه�))4).

2-اإذا كانت امل�ضلحة يف الف�ضل بينهما ق�ضاء:
ل���ح، اأو االختالف يف  فاإذا خ�س���ي القا�سي من عدم الت���زام اخل�سوم بال�سُّ

تنفيذه، اأو ترت���ب مف�سدة عليه، وترجحت امل�سلح���ة يف الف�سل بني اخل�سوم 

لح، كاأن يتعدد اأطراف  ق�س���اًء، فال ينبغي للقا�سي حينها رد اخل�س���وم اإلى ال�سُّ

اخل�سوم���ة، اأو يكونوا جماع���ة يتعذر التحقق من ر�ساه���م جميعاً، اأو تختلف 

اآراوؤهم، ونحو ذلك، فاإن امل�سلحة حينها تقت�سي الف�سل بينهم ق�ساًء))4).

لح : 3-اإذا تعذر ال�ضُّ
ته، بتَّ القا�سي يف الق�سية. لح؛ المتناع اأحدهما، اأو تعنُّ يف حال تعذر ال�سُّ

لح فاأبى، حكم عليه باحلكم  وقد بّوب البخاري: "ب���اب اإذا اأ�سار االإمام بال�سُّ

الب���ني" وذكر حديث عروة بن الزب���ر ر�سي اهلل عن���ه، اأن الزبر كان يحدث: 

اأن���ه خا�سم رجاًل من االأن�سار – قد �سهد ب���دًرا- اإلى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سل���م يف �رشاج من احلرة، كانا ي�سقيان ب���ه كالهما، فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل 

فغ�سب االأن�ساري،  عليه و�سلم للزبر: "ا�سق يا زب���ر، ثم اأر�سل اإلى جارك"، 

فقال: يا ر�س���ول اهلل، اآن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سل���م ثم قال: "ا�سق ثم احب�س حتى يبل���غ اجلدر" فا�ستوعى ر�سول اهلل �سلى 

)48) م�صند الفاروق، البن كثري، 550/2.
)49) انظر: بدائع ال�صنائع، للكا�صاين، 3/7)، وتب�صرة احلاكم، البن فرحون، )/43.
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اهلل علي���ه و�سلم حينئذ للزبر حقه، وكان ر�س���ول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قبل 

ذل���ك اأ�سار على الزبر براأي �سعة له ولالأن�ساري، فلما اأحفظ االأن�ساري ر�سول 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، ا�ستوعى للزبر حقه يف �رشيح احلكم، قال عروة: قال 

ڇ ۈ ٴۇ ۋ ۋ   الزب���ر: "واهلل ما اأح�سب هذه االآية نزل���ت اإال يف ذلك"، 

.((1( 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ڇ الن�ساء: ٦٥ 

لح جور اأو ظلم على اأحدهما: 4-اإذا كان يف ال�ضُّ
لح اجلائر بني اخل�سمني، فمتى اأ�سلح بينهما  فينبغي للقا�سي اأن يحذر من ال�سُّ

لح في���ه ظلم، اأو جور على  بنف�س���ه، اأو بوا�سطة غره، ث���م تبنّي له اأن ذلك ال�سُّ

ل���ح بينهما بالعدل، اأو  لح م���ردود، وعليه اأن يعيد ال�سُّ اأحدهم���ا، فاإن ذلك ال�سُّ

يحكم بينهما بحكم ال�رشع)1)).

وقد روى اأبو هريرة وزيد بن خالد اجلهني-ر�سي اهلل عنهما- قاال: "اإن رجاًل 

م���ن االأعراب اأتى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سل���م فقال: يا ر�سول اهلل اأن�سدك 

اهلل اإال ق�سيت يل بكتاب اهلل، فقال اخل�سم االآخر – هو اأفقه منه -: نعم، فاق�س 

قال:  بيننا بكت���اب اهلل، واأذن يل، فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: "قل"، 

"اإن ابن���ي كان ع�سيف���اً- والع�سيف: وهو  االأجر – على ه���ذا، فزنى بامراأته، 
واإين اأخ���رت اأن على ابني الرجم، فافتديت منه مبائة �ساة ووليدة، ف�ساألت اأهل 

ل���ح فاأبى، ُحِكم علي���ه باحلكم الب���نّي، ح )2708)، 87/3)،  ل���ح، ب���اب: اإذا اأ�ص���ار االإم���ام بال�صُّ )50) رواه البخ���اري، يف كت���اب ال�صُّ
وم�صلم، يف كتاب الف�صائل، باب وجوب اإتباعه �صلى اهلل عليه و�صلم، ح )6258)، 9/7.

))5) انظر: اإعالم املوقعني، البن القيم، )/09)-0))، وفتح الباري، البن حجر، 357-356/5.
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العل���م، فاأخروين اأن ما على ابني جلد مائة، وتغري���ب عام، واإمنا الرجم على 

امراأت���ه، فقال ر�سول اهلل �سل���ى اهلل عليه و�سلم: "وال���ذي نف�سي بيده الأق�سني 

بينكما بكتاب اهلل: الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، اأغد 

ي���ا اأني�س اإلى امراأة هذا، فاإن اعرتفت فارجمها"، فغدا عليها فاعرتفت، فاأمر بها 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، فرجمت")))).

لح  املطلب اخلام�س: حكم تاأخري القا�ضي احلكم رجاء ال�ضُّ

بني املتخا�ضمني

ق���ال ابن جنيم رحم���ه اهلل تعالى: "ال يجوز للقا�سي تاأخ���ر احلكم بعد وجود 

لح بني االأقارب...."ا.ه�)3)).  �رشائطه اإال ثالث: االأولى: لرجاء ال�سُّ

فيج���وز للقا�سي يف هذه احلالة تاأخر احلك���م للم�سلحة املعترة، ويلجاأ اإلى 

لح بينه���م، حتى يتاأخر احلكم  التاأكي���د واالإحلاح عل���ى املتنازعني ب�رشورة ال�سُّ

لح يف الدنيا  فيه���ا، مذّكراً لهم باهلل تعال���ى، مرققاً لقلوبهم، مبيناً ف�سائ���ل ال�سُّ

واالآخرة.

)52) رواه البخ���اري، يف كت���اب ال�س���روط، باب ال�سروط التي ال حتل يف احلدود، ح: )2724، 2725)، انظر: فتح الباري، البن 
حجر، 350/5-)35. وم�صلم، يف كتاب احلدود، باب من اعرتف على نف�صه بالزنا، ح ))453)، )2).

)53) االأ�صباه والنظائر، البن جنيم، �ص:)9).
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لح يف جمل�س الق�ضاء املبحث الثاين: �ضروط ال�ضُّ

ال�سرط االأول: الرتا�سي)4)) بني اأطراف اخل�صومة على عقد 

لح: ال�صُّ

لح الر�صا من املت�صاحلني، كغريه من العقود؛  ا�صرتط الفقهاء يف �صح���ة ال�صُّ

لقول���ه عّز وج���ّل: ڇ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڇ الن�ساء: ٢9. 

لح على خالف مقت�سى احلكم جائز بني  ق���ال ال�رشخ�سي رحمه اهلل: "اإن ال�سُّ

اخل�سمني؛ الأنه يعتمد الرتا�سي منهما وبالرتا�سي ينعقد بينهما ال�سبب املوجب 

لنقل حق اأحدهما اإلى االآخر بعو�س اأو بغر عو�س")))).

العوار�ض التي تقدح يف �ضرط الر�ضا:
لح يف جمل�س الق�ساء اأن يبتعد عن العوار�س  ينبغي للقا�سي عند مبا�رشة ال�سُّ

التي تقدح يف �رشط الر�صا، ومن اأهمها:

)1(الإكراه:
لح،  ال ينبغي للقا�سي اأن يكره اأطراف الدعوى، اأو اأحدهم، على اإم�ساء ال�سُّ

وقبول م�سمونه. 

ق���ال �سحنون رحم���ه اهلل تعالى: "قلت لعبد الرحمن ب���ن القا�سم: اأراأيت من 

)54) الر�ص���ا: بك�ص���ر ال���راء م�ص���در ر�ص���ي: االختيار والقب���ول. انظر: معجم لغة الفقه���اء، ملحمد قلعج���ي، وحامد قنيبي، 
�ص:223.

)55) املب�سوط، لل�سرخ�سي، 34/20).
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لح، اأكرهه عليه غر �سلطان اأيجوز عليه اأم ال؟ ا�ستكره على ال�سُّ

ق���ال: ال يجوز عليه عند مال���ك، واإكراه ال�سلطان عن���د مالك وغر ال�سلطان 

�سواء اإذا كان مكرها. 

قلت: وكيف االإكراه عن���د مالك؟ قال: ال�رشب والتهدي���د بالقتل والتهديد 

بال�رشب")6)).

)2(احلياء)7)):
لح ظاهراً، وال ير�سى به حقيقة، وذلك  قد ير�سى اأحد اأطراف اخل�سومة بال�سُّ

بداف���ع احلياء، وكثراً ما يكون احلياء عند الن�ساء، فقد يكون احلياء مانعاً لها من 

بي���ان رغبتها احلقيقية، ومن ذلك ر�سا بع�س الن�ساء ظاهراً بق�سمة املراث ق�سمة 

ترا�س، مع عدم ر�ساها حقيق���ة بذلك، حياًء من بع�س اأقاربها؛ لذا يتاأكد على 

القا�صي التنبه لهذا العار�ض، الذي يقدح يف �رشط الر�صا.

ال�سرط الثاين: االأهلية.

واملق�سود بها: حرية الت�رشف.

لح ما ي�صرتط يف باقي عق���ود املعاو�صات، والتربعات، من  في�ص���رتط يف ال�صُّ

اأن يكون املُ�ساِلح عاقاًل.

يقول الكا�ساين  رحمه اهلل يف البدائع: "وفيما يتعلق باالأهلية الذي يرجع اإلى 

)56) املدونة، لالإمام مالك، 436/2.
)57) انظر: نهاية املحتاج، للرملي، 46/5)، واملدونة، لالإمام مالك، 436/2، ومطالب اأويل النهى، للرحيباين، 380/4.
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امل�صالح فاأنواع: )منها( اأن يكون عاقاًل، وهذا �رشط عام يف جميع الت�رشفات 

كلها، فال ي�سح �سلح املجنون، وال�سبي الذي ال يعقل؛ النعدام اأهلية الت�رشف 

بانعدام العقل")))).

لح باأنواعه مم���ن ال ي�سح ترعه،  وق���ال البهوت���ي رحمه اهلل: "وال ي�س���ح ال�سُّ

كمكاتب، وقن م���اأذون له يف جتارة، وويل نحو �سغ���ر، و�سفيه، وناظر وقف؛ 

الأنه ترع وهم ال ميلكونه")))).

لح . ال�سرط الثالث: التحقق من �سيغه ال�سُّ

لح، واأن اأول هذه االأركان هو: ال�سيغة )االإيجاب  فيما �سبق مت بيان اأركان ال�سُّ

والقبول(.

لح، وتوافق االإيجاب والقبول على  وينبغ���ي للقا�سي التحقق من �سيغة ال�سُّ

حمل واحد، ويف جمل�س واحد.

ولي�س لل�سلح �سيغة معينة، بل ينعقد بكل ما دّل عليه من قول، اأو فعل، �ساأنه 

يف ذلك �ساأن بقية العقود)61).

لح بالفعل: قيام اأحد اأطراف اخل�سومة بالتوقيع، واالإم�ساء  ومثال انعقاد ال�سُّ

لح، اأو �سبط الق�سية ونحو ذلك. على وثيقة ال�سُّ

 وهل يل���زم من هذا وجوب ح�سور اأطراف اخل�سوم���ة اأمام الق�ساء؛ حتى 

لح وتوثيقه؟ يتمكن القا�سي من اإثبات ال�سُّ
)58) بدائع ال�صنائع، للكا�صاين، 40/6.

)59) �صرح منتهى االإرادات، للبهوتي، 39/2).
)60) انظر : درر احلكام �صرح جملة االأحكام، لعلي حيدر، 0/4).
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-اإذ ق���د يقّدم اأح���د اخل�سوم وثيقة لل�سلح يف غي���اب خ�سمه، ويطلب من 

لح، واحلك���م باإثباته، وهنا يرى الباحث اأن يف امل�ساألة  القا�سي توثيق ذلك ال�سُّ

تف�سيل:

ل���ح يف غياب املدعى علي���ه، فاالأولى احلكم  - فاإذا ق���دم املدعي وثيقة ال�سُّ

ل���ح يف حال عدم  باإثب���ات تنازله ع���ن الدعوى، وال ينبغ���ي احلكم باإثبات ال�سُّ

لح اأمم الق�ساء. ح�سور املدعى عليه، وعدم ثبوت ر�ساه مب�سمون ال�سُّ

لح يف غياب  املدعي، وقامت البينة على  - اأما اإذا قدم املدعى عليه وثيقة ال�سُّ

لح يف  ثبوته���ا، فاالأولى احلكم بانتهاء اخل�سوم���ة، وال ينبغي احلكم باإثبات ال�سُّ
لح اأمام الق�ساء.  حال عدم ح�سور املدعي، وعدم ثبوت ر�ساه مب�سمون ال�سُّ

لح . ال�سرط الرابع: التحقق من حمل ال�سُّ

لح ، وينبغي  �سبق بيان اأن املحل )امل�سالح عنه، وامل�سالح عليه( من اأركان ال�سُّ

للقا�سي اأن يتحقق من كون امل�سالح عنه:

-حقاً ثابتاً للم�ساِلح.

قال الك�ساين رحمه اهلل: "اأن يكون حقاً ثابتاً له يف املحل، فما ال يكون حقاً له، 

لح  عنه")61). اأو ال يكون حقاً ثابتاً له يف املحل، ال يجوز ال�سُّ

-واأنه مما يجوز االعتيا�س عنه.

لح  عن كل ما يجوز االعتيا�س  قال ابن قدامة رحمه اهلل تعالى:  "وي�سح ال�سُّ

عنه �سواء كان مما يجوز بيعه اأو ال يجوز، في�سح عن دم العمد، و�سكنى الدار، 

))6) بدائع ال�صنائع، للكا�صاين، 49/6.
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وعيب املبيع"))6).

وهل ي�ضرتط يف املحل اأن يكون معلومًا؟
اختلف الفقهاء على اأقوال ثالثة:

١-فاحلنفي���ة: ي�سرتطون كون معلوماً اإن كان مما يحتاج اإلى الت�سليم، واأما اإن 

كان ال يحتاج اإلى الت�سليم فاجلهالة ال ت�رش.

لح  اأن يكون املحل معلوماً. ٢-وال�سافعية: ي�سرتطون ل�سحة ال�سُّ

3-اأم���ا املالكية واحلنابلة: فرقوا بني م���ا اإذا كان املحل مما يتعذر علمه، وبني ما 

لح ، واإال فال، ويف امل�سهور  ال يتع���ذر علمه، فاإن كان مما يتعذر علمه، �سح ال�سُّ

عند احلنابلة ي�سح.

ق���ال ابن عابدين رحمه اهلل تعال���ى: "و�رشطه – اأي�ساً – ك���ون امل�سالح عليه 

معلوماً اإن كان يحتاج اإلى قب�سه")63).

لح  على املجهول اإذا جهل القدر امل�سالح  وقال احلّطاب رحمه اهلل: "يجوز ال�سُّ

عليه، واإن مل يقدرا على الو�سول اإلى معرفته، واأما اإذا قدرا علىالو�سول اإلى 

لح  اإال بعد معرفة بذلك")64). املعرفة فال يجوز ال�سُّ

لح  عندي اإال على اأمر معروف"))6). وقال ال�سافعي رحمه اهلل: "وال يجوز ال�سُّ

لح  عن املجهول، �سواء اأكان عيناً اأو  وقال ابن قدامة رحمه اهلل: "وي�سح ال�سُّ

)62) املغني، البن قدامة، 369/4.
)63) رد املحتار، البن عابدين، 628/5، 629-628/5.

)64) مواهب اجلليل، للحطاب، 80/5.
)65) االأم، لل�صافعي، 226/3.
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ديناً، اإذا كان مما ال �سبيل اإلى معرفته.

ق���ال اأحمد يف الرجل ي�سال���ح على ال�سيء، فاإن علم اأن���ه اأكرث منه، مل يجز 

اإال اأن يوقف���ه عليه، اإال اأن يك���ون جمهواًل ال يدري ما ه���و، ونقل عنه عبداهلل: 

اإذا اختل���ط قفيز حنطة بقفيز �سعر وطحنا، ف���اإن عرف قيمة دقيق احلنطة ودقيق 

ال�سع���ر، بيع هذا واأعطي كل واحد منهما قيمة ماله، اإال اأن ي�سطلحا على �سيء 

ويتحاال...

ولن���ا ما روي عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، اأنه قال يف رجلني اخت�سما يف 

يا، وليحلل اأحدكما �ساحبه")66)، وهذا  مواري���ث در�ست بينهما: "ا�ستهما وتوخَّ

�سلح على املجهول.

ولأن���ه اإ�صقاط حق، ف�ص���ح يف املجهول، كالعتاق والط���الق، ولأنه اإذا �صح 

لح  مع العلم، واإمكان اأداء احلق بعينه، فالأن ي�سح مع اجلهل اأولى؛ وذلك  ال�سُّ

الأن���ه اإذا كان معلوم���اً فلهما طريق اإل���ى التخلُّ�س، وب���راءة اأحدهما من �ساحبه 

لح  اأف�سى اإلى �سياع املال،  بدونه، ومع اجله���ل ال ميكن ذلك، فلو مل يجز ال�سُّ

عل���ى تقدير اأن يكون بينهما مال، ال يعرف كل واح���د منهما قدر حقه منه، وال 

ن�سلم كونه بيعاً، وال فرع بيع، واإمنا هو اإبراء...")67).

)66) رواه االإم���ام اأحم���د يف م�صن���ده، ح )7)267)، 308/44، واأب���و داود يف �صننه، ح )3584)، 3/)30، ولفظ اأبي داود: "اقت�صما 
وتوخي���ا احل���ق، ث���م ا�صتهم���ا ثم حتاال"، واب���ن اأبي �صيب���ة يف م�صنف���ه، ح))2339)، 28/5. قال االألب���اين: حديث ح�صن، 

انظر: اإرواء الغليل، 253/5.
)67) املغني، البن قدامة، 368-367/4.
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لح  لل�سريعة االإ�سالمية. ال�سرط اخلام�س: عدم خمالفة ال�سُّ

لح  اأن يك���ون موافقاً لل�رشيعة، فاإن ا�ستمل  م���ن القواعد املقررة يف عقد ال�سُّ

ل���ح  يف جمل�س الق�ساء على ما يخالف ال����رشع، كان باطاًل مردوداً، ومن  ال�سُّ

ذلك: اأنه عند االإ�سالح فيمن يطالب غره بذهب اأو ف�سة، فيطلحان على مبلغ 

مع���ني، ال يقب�س يف جمل�س احلك���م بل بعد مدة معينة اأو عل���ى دفعات، فهذه 

خمالفة �رشعية ل����رشط التقاب�ض الذي دلَّ عليه حديث عبادة ر�صي اهلل عنه عن 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأن���ه قال: "الذهب بالذهب، والف�سة بالف�سة، والُر 

بالّر،  وال�سع���ر بال�سعر، والتمر بالتمر، وامللح بامللح، مثاًل مبثل، يداً بيد، فمن 

زاد اأو ا�ستزاد، فقد اأربى، االآخذ واملعطي فيه �سواء"))6).

اإذ ال ب���د من التقاب����س قبل التفرق، واالأولى اأن يطل���ب القا�سي من اأطراف 

لح  مبوجب ذلك؛ لي�سح  ل���ح  التقاب�س يف جمل�س الق�ساء، ومي�س���ي ال�سُّ ال�سُّ

لح ))6). ال�سُّ

ال�سرط ال�ساد�س: اأن ال يغفل القا�سي عن �سروط جمل�س الق�ساء.

اإن ملجل����ض الق�صاء �رشوطاً ل ت�ص���رتط يف املُ�صِلح اإذا مل يك���ن قا�صياً، ومن 

ذل���ك: اأنه ال يجوز للقا�سي اأن ُيخ���رج اأحد اخل�سوم لي�سمع من االآخر؛ ملا جاء 

ع���ن علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه اأنه قال: "بعثني ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سل���م اإلى اليمن قا�سياً، فقلت: يا ر�س���ول اهلل تر�سلني واأنا حديث ال�سن، وال 

)68) رواه م�صلم، يف كتاب البيوع، باب ال�صرف وبيع الذهب بالورق نقداً، ح )584))، 3/))2).
)69) انظر: الفروع، البن مفلح، 426/6.
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عل���م يل بالق�ساء، فقال: اإن اهلل �سيه���دي قلبك، ويثبت ل�سانك، فاإذا جل�س بني 

يديك اخل�سمان، فال تق�سني حتى ت�سمع من االآخر كما �سمعت من االأول، فاإنه 

اأح���رى اأن يتبني ل���ك الق�ساء"، قال: فما زلت قا�سي���اً، اأو ما �سككت يف ق�ساء 

بعد")71).

ال�سرط ال�سابع: اأال يدفع القا�سي من ماله اخلا�س.

م���ن املقرر �رشع���اً اأن امل�سِلح بني املتخا�سم���ني له اأن يدفع م���ن ماله اخلا�س 

لح ، وهو ماأجور على ذلك اإن �س���اء اهلل، ولكن يرى بع�س اأهل  يف �سبي���ل ال�سُّ

العل���م اأنه ال يجوز للقا�سي اأن ي�سلح بني املتخا�سمني مبال يدفعه هو؛ الأن ذلك 

دلي���ل �سعفه، فقد ا�ستعمل عمر ر�س���ي اهلل عنه قا�سياً، فاخت�سم اإليه رجالن يف 

دينار، فحمل القا�سي ديناراً، فاأعطاه املدعي، فقال عمر ر�سي اهلل عنه: )اعتزل 

ق�ساءنا( )71).

لح  متعلقاً بحق اهلل تعالى. ال�سرط الثامن: اأال يكون ال�سُّ

ويدل على ذلك حديث اأبي هريرة، وزيد اجلهني ر�سي اهلل عنهما الذي �سبق 

ذكره))7).

لح  الفا�سد يرد، واأن اأخذ املال فيه  ق���ال النووي رحمه اهلل: "ويف هذا اأن ال�سُّ

اأب���و داود يف �صنن���ه، ح )3584)، 3/:327، والن�صائ���ي، ح )6)84)، 6/5))، واأحم���د يف م�صن���ده، ح )636)،  68/2،  )70) رواه 
والبيهقي يف �صننه، ح )20649)، 0)/86. قال االألباين: حديث �صحيح، انظر: اإرواء الغليل، 226/8.

))7) رواه ابن اأبي �صيبة يف امل�صنف، ح )22897)، 534/4، وانظر: اأخبار الق�صاة، لوكيع، )/)8، و�صناده عند اأبي �صيبة رجاله 
ثق���ات، ولكن���ه منقط���ع م���ن رواية حممد بن �صريين عن عم���ر ر�صي اهلل عنه، ويف اإ�صناده وكي���ع اأبو حريز متهم بو�صع 

احلديث، انظر: ميزان االعتدال 4/)25، فاالأثر �صعيف، واهلل اأعلم.
)72) �صبق تخريجه، �ص:3).
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باطل، يجب رده، واأن احلدود ال تقبل الفداء"ا.ه� )73).

ق���ال ابن القيم رحمه اهلل: "ومما يح�سن التنبيه عليه، اأن يعلم اأنه لي�س كل حق 

لح ، فاحلقوق نوع���ان: حق اهلل تعالى، وح���ق االآدمي، فحق اهلل: ال  يقب���ل ال�سُّ

لح   مدخ���ل لل�سلح فيه، كاحلدود، والزكوات، والكف���ارات ونحوها، واإمنا ال�سُّ

بني العبد وبني ربه يف اإقامتها، ال يف اإهمالها، ولهذا ال يقبل باحلدود، واإذ بلغت 

ال�سلط���ان فلعن اهلل  ال�سافع وامل�سف���ع، واأما حقوق االآدمي���ني: فهي التي تقبل 

لح ، والإ�صقاط، واملعاو�صة عليها")74). ال�صُّ

لح  عن حد القذف؟ وهل ُيقبل ال�ضُّ
جمهور العلماء رحمهم اهلل تعالى على اأنه ال مدخل لل�سلح يف حد القذف.

قال الق���رايف رحمه اهلل: "واأما القذف، فال مدخل للم���ال فيه، وال يجوز فيه 

لح  مع االإقرار، فكذلك االإنكار"ا.ه�))7). ال�سُّ

لح   وللمالكية قول بجواز ذلك، قال ابن فرحون رحمه اهلل: "واختلف يف ال�سُّ

على القذف، فمنعه يف املدونة، واأجازه �سحنون.

ل���ح  فيها هي ما ال يجوز فيه العفو،  وق���ال اأ�سهب: احلدود التي ال يجوز ال�سُّ

لح ")76). كال�رشقة، والزنا، وما جاز فيه العفو، جاز فيه ال�سُّ

قال �سيخنا العالمة ابن عثيمني رحمه اهلل: "والقول الثاين: اأنه ي�سح بالِعو�س؛ 

)73) �صرح �صحيح م�صلم، للنووي، ))/207.
)74)  اإعالم املوقعني، البن القيم، )/09).

)75)  الذخرية، للقرايف، 352/5.
)76)  تب�صرة احلكام، البن فرحون، 49/2.
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الأن ال���ذي �سوف ت�سود �سحيفته به هو املقذوف، فبداًل من هذا، يقول: اأعطني 

مائ���ة األف ري���ال، واأنا اإن �ساء اهلل �ساأدفع عن نف�س���ي فيما يتعلق بالقذف، وهذا 

الق���ول له وجهة نظر؛ الأنه حق اآدمي يف الواق���ع، ولهذا ال يقام حد القذف اإال 

مبطالبة من املقذوف"ا.ه�)77).

 ال�سرط التا�سع: اأن يكون اأطراف الدعوى ممن ميلكون حق 

امل�صاحلة:

م���ن املقرر باأن كل مكلف ميلك حق امل�ساحلة عن نف�سه، وبالوكالة عن غره، 

لح   ولكن ثمة اأحوال ينبغي درا�ستها من حيث حق امل�سالح فيها، باإبرام عقد ال�سُّ

من عدمه، وعليه يح�سن بنا اأن نبحث تلك االأحوال.

)اأ)�صلح ويّل القا�صر:

: تعريف الويلنّ
، مبعنى الُقرب والن�رشة، والَويلُّ خالف العدو، وياأتي مبعنى:  لغة: مَن الَويْلِ

ديُق، والنَّ�سُر، واأوليته االأمر: ولْيُته اإياُه، وكل من ويل اأمر واحد  ، وال�سَّ املحبُّ

فهو )وليه( ))7).

ا�سطالًحا: هو من ميلك الوالية، وهي تنفيذ القول على الغر))7).

تعريف القا�ضر:
لغ���ة: بك�رش ال�سادر، َمن ق�رش عن ال�سيء، اإذا تركه عجزاً، اأو عجز عنه ومل 

)77)  ال�صرح املمتع، البن عثيمني، 246/9.
�ص:345. )78)  انظر: القامو�ص املحيط، للفريوزاآبادي، �ص:344)، وخمتار ال�صحاح، للرازي، مادة: "و ل ي"، 

)79)  رد املحتار، البن عابدين، 55/3.
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ي�ستطعه)1)).

ا�سطالًحا: هو من مل ي�ستكمل اأهلية االأداء، �سواء كان فاقداً لها كغر املميز، 

اأم ناق�سها كاملميز)1)).

لح  عن القا�ضر؟ هل ميلك الويل ال�ضُّ
االأ�سل اأن من ت�رشف لغره �سواء كان وكياًل، اأو وليًّا، اأو ناظر وقف، اأو غر 

ذلك، فاإن ت�رشفه ت�رشف نظٍر وم�سلحة، ال ت�سٍه واختيار)))).

وعلي���ه فت�رشف���ات ال���ويل – يف اجلملة – ال ب���د اأن تكون منوط���ة مب�سلحة 

ال�سغر، في�سح �سلح ويل ال�سغر عن دواه اإن مل يكن فيه �رشر بنّي، واإال فال.

جاء يف جملة االأحكام العدل���ة، املادة )١٥٤0(: "اإذا �سالح ويل ال�سبي عن 

دعواه ي�سح اإن مل يكن فيه �رشر بني فاإن كان فيه �رشر بني ال ي�سح..." )3)).

قال ابن فرحون رحمه اهلل: "و�سلح االأب اأو الو�سي عمن يف حجرهما جائز، 

وال يجوز اأن ي�سقط من حقه �سيئاً على غر وجه النظر"ا.ه�)4)).

وقال العز بن عبدال�سالم رحمه اهلل: "قد يتعذر الورع على احلاكم يف م�سائل 

لح   اخل���الف كما اإذا كان ليتيم على يتيم ح���ق خمتلف يف وجوبه فال ميكن ال�سُّ

بينهم���ا، اإذ ال يجوز امل�ساحمة مبا الأحدهما، وعلى احلاكم التو�سط يف اخلالف، 

.97/5 )80)  انظر: ل�صان العرب، البن منظور، مادة: "ق�صر"، 

))8)  انظر: الفقه االإ�صالمي واأدلته، لوهبة الزحيلي، 746/7.
)82)  انظر: االأ�صباه والنظائر، لل�صيوطي، �ص:)2).

)83)  جملة االأحكام العدلية، �ص:299، املادة 540)) ).
)84)  تب�صرة احلكام، البن فرحون، 49/2.
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وكذلك حكم االأب الو�سي"ا.ه�)))).

فاإذا ادعى �سخ�س على ال�سغر ديناً ف�سالح الويل على مال ال�سغر، فاإما اأن 

يكون للمدعي بينة اأو ال يكون له بينة:

)١( ف���اإن كان للمدعي بينة، وما اأعطى اأقل م���ن احلق، اأو زيادة مما يتغابن يف 

لح . مثلها، في�سح ال�سُّ

لح ، اإال اإن �سالح الويل من مال  )٢( واإن مل يكن للمدعي بينة، ال ي�سح ال�سُّ

نف�سه، في�سح.

واإذا كان للقا�رش دين على اآخر فال يخلو من حالني:

)١( اأن يكون الدين ثابًتا:

لح  الأنه يكون  -في�سال���ح الويل على جن�س الدين باأقل منه، فال ي�س���ح ال�سُّ

م�سقطاً لبع�س حق ال�سغر، وهذا لي�س من م�سلحته.

-واإن كان من غر جن�س الدين:

وكان مبثل الثمن اأو اأكرث، جاز.

اأما اإن كان باأق���ل من ثمن املثل وكان الغنب فاح�ساً �سمن الويل النق�س، ومع 

لح . الغنب الي�سر ي�سح ال�سُّ

وهذا ق���ول اأبي حنيف���ة، وحممد بن احل�س���ن، وعند اأبي يو�س���ف: ال ي�سح 

كالوكيل ال ميلك اأن يحط من الثمن.

)٢(اأن يكون اإثبات الدين غر ممكن:
)85)  قواعد االأحكام، للعز ابن عبدال�صالم، 25-24/2.
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فيجوز للويل اأن ي�سالح على اأقل من الدين، �سواء كان من جن�س الدين، اأو 

من غري جن�صه؛ لأن م�صلحة ال�صغري هنا يف اإ�صقاط البع�ض دون �صياع الكل.

لح  على ال�سغر م�رشاً به  قال الكا�ساين رحمه اهلل: "اأن ال يكون امل�سالح بال�سُّ

م�رشة ظاهرة، حتى اأن من ادعى على �سبي ديناً ف�سالح اأب الو�سي من دعواه 

عل���ى مال ال�سبي ال�سغر، فاإن كان للمدعي بينة، وما اأعطى من املال مثل احلق 

لح  يف هذه ال�سورة  املدعى، اأو زيادة يتغابن يف مثلها، فال�سالح جائز؛ الأن ال�سُّ

مبعنى املعاو�س���ة؛ الإمكان الو�سول اإلى كل احلق بالبينة، واالأب ميلك املعاو�سة 

م���ن مال ال�سغر بالغنب الي�سر، واإن مل تكن ل���ه بينة ال يجوز؛ الأن عند انعدام 

لح  ترًعا مبال ال�سغر، واأنه �رشر حم�س، فال ميلكه االأب، ولو  البين���ة يقع ال�سُّ

�سالح من م���ال نف�سه جاز، الأنه ما اأ�رش بال�سغر، بل نفعه حيث قطع اخل�سومة 

عنه.

ولو ادعى اأب���و ال�سغر على اإن�سان دينا لل�سغر ف�سالح على اأن حط بع�سه، 

واأخذ الباقي فاإن كان له عليه بينة ال يجوز، الأن احلط منه ترع من ماله، وهو ال 

ميلك ذلك، واإن �ساحله على مثل قيمة ذلك ال�سيء اأو نق�س منه �سيئاً ي�سراً جاز؛ 

لح. لح  يف هذه ال�سورة مبعنى البيع، وهو ميلك البيع فيملك ال�سُّ الأن ال�سُّ

وه���ل ميلك االأب احلط من دين وجب لل�سغ���ر، واالإبراء عنه؟ هذا ال يخلو 

من اأحد وجه���ني: اإما اأن كان ويل ذلك العقد بنف�سه، واإما اأن مل يكن وليه، فاإن 

مل يك���ن وليه ال يجوز باالإجماع؛ الأن احلط واالإبراء من باب الترع، واالأب ال 
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ميلك الترع؛ لكونه م�رشة حم�سة، واإن كان وليه بنف�سه، يجوز عند اأبي حنيفة، 

وحممد، وعند اأبي يو�سف ال يجوز، وهذا على اختالفهم يف الوكيل بالبيع اإذا 

اأبراأ امل�سرتي عن الثمن، اأو حط بع�سه")6)).

وج���اء يف الذخرة: "قال عبداملل���ك: لويل اليتيم امل�ساحل���ة عنه فيما يخ�سه 

باإ�صقاط البع�ض، واأخذ البع�ض على وجه امل�صاحلة، واأما ما يكون فيه مطلوباً هو 

واأب���وه فيما ورثه، فال يجوز حتى تثبت الدعوى، فيجوز على القيمة من ذلك؛ 

الأن له عن ذلك مندوحة قبل الثبوت")7)).

لح  على االإقرار: وه���و نوعان –اأحدهما  وق���ال احلجاوي رحم���ه اهلل: "ال�سُّ

ل���ح  على جن�س احلق: مث���ل اأن يقر له بدين في�سع عنه بع�سه اأو بعني فيهب  ال�سُّ

ل���ح ؛ الأن االأول اإبراء،  ل���ه بع�سه���ا وياأخذ الباقي في�س���ح اإن كان بغر لفظ ال�سُّ

والث���اين هبة، يعترب ل���ه �رشوط الهبة، وي�صح اإن مل يكن ����رشط، مثل اأن يقول: 

على اأن تعطيني الباقي، اأو مينعه حقه بدونه، وال ي�سح ذلك ممن ال ميلك الترع، 

كاملكات���ب، واملاأذون ل���ه، وويّل اليتيم، وناظر الوق���ف، ونحوهم، اإال يف حال 

االإنكار وعدم البينة")))).

)ب)�صلح الو�صي:

تعريف الو�ضي:
لغة: على وزن فعيل مبعنى مفعول َمن ُعِهد اإليه االأمر، يقال: اأو�سيَت له ب�سيء 

)86)  بدائع ال�صنائع، للكا�صاين، 6/)4.
)87)  الذخرية، للقرايف، 357/5.

)88)  االإقناع، للحجاوي، 92/2)-93).
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واأو�سيَت اإليه اإذا جعلته و�سّيك، والو�سّي يطلق كذلك على املو�سي، فهو من 

اأ�سماء االأ�سداد)))).

ا�سطالح���اً: َمن َعهد اإلي���ه الرجل اأموره ليقوم بها بعد موت���ه فيما يرجع اإلى 

م�ساحله)1)).

اإن االأ�س���ل يف عق���ود الو�س���ي وت�رشفاته اأن مقيد بالنظ���ر وامل�سلحة ملن يف 

و�سايته، فال يكون له مبا�رشة ما فيه �رشر حم�س، بينما له مبا�رشة النافع املح�س، 

وم���ا دار بني ال�س���ار والنافع فاإن للو�سي اأن يبا�رشه���ا، اإال اإذا ترتب عليها �رشر 

ظاهر، فاإنها ال تكون �سحيحة)1)).

وعليه ف�سلح الو�سّي ي�سح فيما اإذا كانت امل�سلحة يف ذلك ملن حتت و�سايته، 

وال ي�سح اإن ظهر ال�رشر عليه.

لح  خراً  قال ال�رشخ�سي رحمه اهلل: "اإذا �سالح على حق اليتيم، فاإن كان ال�سُّ

له يوم �سالح فهو جائز، واإن كان �رشاً له مل يجز، معناه اإذا ان الدين لليتيم وال 

حجة له عل���ى ذلك، ف�سالح الو�سي على مال ي�ستوفي���ه لليتيم خر له من ميني 

لح  �رش له ملا فيه من اإ�صقاط بع�ض حقه مع  املدعى عليه، واإن كان لليتيم بّينة فال�صُّ

لح  على احلط والتجّوز بدون احلق")))). متكنه من اإثباته، فاإن مبنى ال�سُّ

وق���ال ابن فرحون رحم���ه اهلل: "و�سلح االأب اأو الو�س���ي عّمن يف حجرهما 

.393/(5 )89)  انظر: ل�صان العرب، البن منظور، مادة: "و�صي"، 
)90)  انظر: رد املحتار، البن عابدين، 699/6، وك�صاف القناع، للبهوتي، 393/4.

))9)  انظر: رد املحتار، البن عابدين، 709/6، واالختيار لتعليل املختار، البن مودود املو�صلي، 68/5.
)92)  املب�سوط، لل�سرخ�سي، 33/28.
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جائز، وال يجوز اأن ي�سقط من حقه �سيئاً على غر وجه النظر...

َو�سل���ح الو�سّي عن اليتيم فيما ُطلب به اأو ُطلب منه، يف اأن ياأخذ بع�س حقه 

وي�س���ع بع�سه اإذا خ�سي اأن ال ي�سح له ما اّدعاه، اأو باأن يعطي من ماله ما ُيطلب 

به اإذا خ�سي اأن يثبت عليه جميعه جائز، قاله ابن القا�سم يف �سماع اأ�سبغ")3)).

لح  عقد يرفع النزاع فال ي�سح مع املودع بعد  وقال ابن جنيم رحمه اهلل: "ال�سُّ

دعوى اله���الك اإذ ال نزاع، وي�سح بعد حلف املدعى علي���ه رفعاً للنزاع باإقامة 

البّينة، ولو برهن املدعي بعده على اأ�سل الدعوى مل يقبل اإال يف �سلح الو�سي 

عن مال اليتيم على اإنكار اإذا �سالح على بع�سه ثم وجد البينة فاإنها تقبل")4)).

)ج)�صلح ناظر الوقف:

تعريف ناظر الوقف:
الناظر، لُغ���ة: ا�سم فاعل من النظ���ر، والنظر هو: تقلي���ب الب�رش، والب�سرة 

الإدراك ال�سيء وروؤيته، ونظرت يف االأمر: تدبرت، وفكرت فيه)))).

ا�صطالحاً: هو الذي يلي الوقف وحفظه وحفظ ريعه، وتنفيذ �رشط واقفه)6)).

ل���ح ؛ الأنه ال ي�سح ترعه من الوقف،  واالأ�س���ل اأن ناظر الوقف ممنوع من ال�سُّ

لح؛  لح ، لكن يف حال اإنكار اخل�سم وال بينة للناظر ي�سح له ال�سُّ فيمنع من ال�سُّ

الأن ا�ستيفاء البع�س عند العجز عن ا�ستيفاء الكل اأولى.
)93)  تب�صرة احلكام، البن فرحون، 50-49/2.
)94) االأ�صباه والنظائر، البن جنيم: �ص:222.

)95) املعجم الو�صيط، الإبراهيم م�صطفى، واآخرون،  2/)93.
)96) ك�صاف القناع، للبهوتي، 269/4.
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لح،  وكذلك لو اّدعى �سخ�س على ناظر الوقف بحق عليه وله بينة جاز له ال�سُّ

فيدفع بع�س احلق ويقع االإبراء عن الباقي؛ الأن م�سلحة الوقف يف ذلك ظاهرة، 

لح  عن الوقف. فاإذا مل تكن بينة مل ي�سح له ال�سُّ

ل���ح  باأنواعه )ممن ال ي�سح ترعه  ق���ال البهوت���ي رحمه اهلل: ")وال( ي�سح ال�سُّ

كمكات���ب( )ماأذون له( يف جتارة )وويل( نح���و �سغر و�سفيه وناظر وقف؛ الأنه 

ت���رع وهم ال ميلكونه )اإال اإن اأنكر( من عليه احلق )وال بينة( ملدعيه في�سح؛ الأن 

ا�ستيفاء البع�س عند العجز عن ا�ستيفاء الكل اأولى من الرتك")7)).

لح  على جن�س احلق مثل اأن يقر له بدين في�سع  وقال ابن مفلح رحمه اهلل: "ال�سُّ

عنه بع�صه، اأو بعني فيهب له بع�صها وياأخذ الباقي، �صح اإن مل يكن ب�رشط، مثل 

اأن يق���ول: عل���ى اأن تعطيني الباقي، اأو مينعه حقه بدون���ه، وال ي�سح ذلك ممن ال 

ميلك الت���رع كاملكاتب، واملاأذون له، وويل اليتي���م، اإال يف حال االإنكار وعدم 

البينة، فاإنه ي�سح، )ومثله ناظر الوقف(.

الأن ا�ستيفاء  و����رّشح به اأبو العبا����س ابن تيمية يف �رشح���ه على "املح���رر"، 

البع����س عند العجز عن ا�ستيفاء الكل اأولى من تركه، وظاهره اأن مع االإقرار اأو 

وجود البينة ال ميلكونه(" )))).

)د) �صلح الوكيل:

تعريف الوكيل:
م���ن معاين الوكي���ل يف اللغة: احَلافظ، ومنه قول���ه تعالى: ڇ ڄ ڄ ڄ 

)97) �صرح منتهى االإرادات، للبهوتي، 39/2).
)98) املبدع، البن مفلح، 259/4.
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ڄڇ االأحزاب: 3  َووَكَل اإليه االأمر: �سلَّمه)))).

َوالوكي���ل يف اال�سطالح: فعيٌل من الوكالة، وهي تفوي�س واحد اأمره الآخر، 

واإقامته مقامه يف ذلك.

فالوكيل، هو: املفو�س، والنائب عن الغر يف اأمر قابل للنيابة)111).

ل���ح  اأن يوكل امل�سالح اإن�ساء العق���د اإلى غره، فيقوم  ويج���وز يف عقد ال�سُّ

الوكيل مقامه، وعليه في�سح �سلح الوكيل، غر اأن املال يجب على املوكل دون 

الوكيل م���ا مل ي�سمن، وميكن اأن يق�سم الوكيل من حي���ث ال�سمان الآثار العقد 

اإلى ق�سمني:

١-الوكيل ال�سامن.

٢-الوكيل غر ال�سامن.

لح  بني املدعي واالأجنبي، فال  ق���ال ال�سمرقندي رحمه اهلل: "واأما اإذا كان ال�سُّ

يخل���و: اإما اأن كان باإذن املدعى عليه اأو بغر اإذنه، اأم���ا اإذا كان باإذنه، فاإنه ي�سح 

لح ، ويجب امل���ال على املدعى عليه دون  ل���ح ، ويكون وكياًل عنه يف ال�سُّ ال�سُّ

لح  ال  لح  ع���ن اإقرار اأو اإنكار؛ الأن الوكي���ل يف ال�سُّ الوكي���ل، �س���واء اأكان ال�سُّ

لح  عن املدعى عليه، فاأما اإذا  ترج���ع اإليه احلقوق، وهذا اإذا مل ي�سمن بدل ال�سُّ

�سمن، فاإنه يجب عليه بحكم الكفالة وال�سمان، ال بحكم العقد")111).

وقال ال�رشخ�سي رحمه اهلل: "ولو ادعى رجل يف دار لرجل دعوى ف�ساحله عنه 
.734/(( )99) انظر: ل�صان العرب، البن منظور، مادة: "وكل"، 

)00)) انظر: جملة االأحكام العدلية، �ص:280، املادة: )449))، والتعريفات، للجرجاين، �ص:254.
))0)) حتفة الفقهاء، لل�صمرقندي، 257/3.
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اآخ���ر باأمره، اأو بغر اأمره، باإن���كار اأو اإقرار، فاإن ذلك جائز، وال �سيء للم�سالح 

م���ن حقوق املدعي، اإمنا يكون ذلك للذي يف ي���ده الدار، وال يجب املال على 

لح  على الإنكار معاو�صة باإ�صقاط  امل�صال���ح اإل اأن ي�صمنه الذي �صاحله؛ لأن ال�صُّ

احلق، فيكون مبنزل���ة الطالق بُجْعل، والعفو عن الق�سا����س مبال، وذلك جائز 

مع االأجنب���ي، كما يجوز مع اخل�سم، اإال اأن االأجنب���ي اإن �سمن املال فهو عليه 

بااللتزام، وال يدخل يف ملكه باإزاء ما التزم �سيء؛ الأن امل�سقط يكون متال�سياً، 

لح   وال يكون داخاًل يف ملكه، واإن مل يلزمه املال مبطلق العقد، ولكن اإن كان ال�سُّ

باأمر املدعى عليه فاملال عليه؛ الأن االأجنبي يعر عنه"))11).

وق���ال االأن�ساري رحم���ه اهلل: "واإن �سالح عن املقر اأجنب���ي عن بع�س العني 

املدعاة، اأو عن كلها بعني للمدعى عليه، اأو بع�رشة مثاًل يف ذمته بوكالة لالأجنبي، 

لح  عن امل���وكل مبا وكله به، و�س���ار امل�سالح عنه ملكاً  ول���و باإخباره، �سح ال�سُّ

للمدعى عليه")113).

وق���ال ابن قدامة رحمه اهلل: "واأما ما اإذا �سالح عنه باإذنه فهو وكيله، والتوكيل 

يف ذلك جائز، ثم اإن اأدى عنه باإذنه رجع اإليه")114).

)ه�) �صلح الف�صويل:

تعريف الف�ضويل:
الُف�سويل، لغة: بال�سم، من يتدخل فيما ال يعنيه))11).

)02)) املب�سوط، لل�سرخ�سي، 49/20).
)03)) اأ�صنى املطالب، لزكريا االأن�صاري، 7/2)2.

)04)) املغني، البن قدامة، 359/4.
)05)) انظر: املعجم الو�صيط، الإبراهيم م�صطفى، واآخرون، 693/2.
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ا�سطالحاً: هو الذي يت�رشف يف ملك غره بغر وكالة وال والية)116).

ل���ح  من الف�سويل كجريان���ه ممن عليه احلق،  اّتف���ق الفقهاء على جريان ال�سُّ

واختلفوا يف �صمن ذلك اإلى اأقوال و�صور و�رشوط كثرية)117).

ففي املذهب احلنفي:
ل احلنفية يف �سلح الف�سويل على النحو التايل: ف�سّ

لح  اإلى نف�سه: ١-اإما اأن ي�سيف الف�سويل ال�سُّ

ل���ح  واإن مل ي�سمن اأو  ل���ح  �سحيحاً، ويلزم الف�سويل بدل ال�سُّ فيكون ال�سُّ

لح  اإلى ماله اأو ذمت���ه، ولي�س له الرجوع على املدعى عليه ببدل  مل ي�س���ف ال�سُّ

لح  الذي اأداه. ال�سُّ

لح  اإلى املدعى عليه: ٢-واإما اأن ي�سيف ال�سُّ

ففي هذه احلالة اإما:

لح  بقوله للمدعي: �سالح فالناً عن دعواك  اأ(اأن ي�سمن الف�سويل ب���دل ال�سُّ

معه باألف درهم، واأنا �سامن لك ذلك املبلغ.

لح  ولكنه ي�سيفه اإلى ماله بقوله: قد �ساحلت  ب(واإم���ا اأن ال ي�سمن بدل ال�سُّ

على مايل الفالين.

ج(واإما اأن ي�سر اإلى العرو�س اأو النقود املوجودة بقوله: علي هذا املبلغ.

لح . ففي هذه احلاالت –جميعاً- ي�سح ال�سُّ

)06)) انظر: معجم لغة الفقهاء، ملحمد قلعجي، وحامد قنيبي، �ص:347.
)07)) انظر: املو�صوعة الفقهية الكويتية، 77/32).
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د(اأم���ا اإن اأطلق الف�سويل بقوله للمدعي: اأ�ساحلك عن دعواك هذه مع فالن 

على األف درهم، وال يكون �سامناً وال م�سيفاً اإلى ماله وال م�سراً اإلى �سيء، ثم 

لح  ف�سلحه موقوف على اإجازة املدعى عليه. ال ي�سلم بدل ال�سُّ

قال ال�رشخ�سي رحم���ه اهلل: "و�سلح الف�سويل �سحيح اإذا اأ�ساف اإلى نف�سه، 

لح   اأو اأدى املال، اأو �سمن املال، ويكون متطوعاً فيه ملعني، وهو اأن موجب ال�سُّ

يف حق امل�سالح املديون الراءة عن الدين، وامل�سرتي ينفرد بذلك، واإمنا يحتاج 

اإلى ر�ساه لوجوب العو����س عليه، فاإذا مل يكن عليه �سيء من العو�س، �سقط 

اعتبار ر�ساه"))11).

وق���ال اأي�ساً يف �سلح الف�سويل: "فاإنه لو قال للمدعي اإن املدعى عليه قد اأقّر 

ا، واأنت حم���ق يف دعواك، ف�ساحلني على كذا م���ن املال، و�سمن له  مع���ي �رشًّ

لح  باالتفاق، ومعل���وم اأن باإقراره ال يثبت املال على  ذلك ف�ساحل���ه، �سح ال�سُّ

ل���ح  بطريق الإ�صقاط؛ لظهور احلق يف جانب  املدع���ى عليه، واإمنا �صح هذا ال�صُّ

املدع���ي دون املدعى عليه، فكذل���ك اإذا �سالح مع املدعى علي���ه بل اأولى؛ الأن 

ا  لح ، والف�سويل ال ينتفع به، ووجوب املال عو�سً املدع���ى عليه ينتفع بهذا ال�سُّ

عن الإ�صقاط على من ينتفع به اأ�رشع ثبوتاً منه على من ل ينتفع به"))11).

وقال الطرابل�سي رحمه اهلل: "واأجمعوا على اأن �سلح الف�سويل جائز، باأن قال 

اأجنب���ي للمدعي: اإن املدعى عليه اأقّر مع���ي يف ال�رش، واأنت حمق يف دعواك، 

)08)) املب�سوط، لل�سرخ�سي، 9)/44).
)09))  املرجع ال�صابق، 42/20).
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ف�ساحلني على كذا، ف�سمن له ذلك ف�ساحله �سح.

و�سورة �سم���ان الف�سويل: باأن يق���ول الف�سويل للمدع���ي: �سالح فالنا من 

دعواك عليه على كذا على اأين �سامن به، اأو علي كذا من مايل، اأو قال: �ساحلني 

لح ،  م���ن دعواك هذه على فالن، واأ�ساف العقد اإلى نف�سه اأو اإلى ماله نفذ ال�سُّ

والبدل على ال�سامن �سواء كان باأمره اأو بغر اأمره..." )111).

لح  بني املدعي واالأجنبي، فال  وقال ال�سمرقندي رحمه اهلل: "واأما اإذا كان ال�سُّ

يخلو: اإما اإن كان باإذن املدعى عليه اأو بغر اإذنه...

فاأم���ا اإذا كان بغر اإذنه: فهذا �سلح الف�سويل وهو على اأربعة اأوجه، يف ثالثة 

لح ، ويجب املال عل���ى امل�سالح الف�س���ويل، وال يجب على  منه���ا ي�س���ح ال�سُّ

املدع���ى �سيء، ب���اأن يقول الف�سويل للمدعي: اأ�ساحل���ك من دعواك هذه على 

فالن باألف درهم عل���ى اأين �سامن لك هذه االألف، اأو علّي هذه االأف اأو قال: 

عل���ّي األفي ه���ذه، اأو على عبدي هذا، اأ�ساف املال اإل���ى نف�سه، اأو عنّي البدل، 

فق���ال: علّي هذه الألف، اأو علّي هذا العبد، واإمنا كان هكذا لأن التربع باإ�صقاط 

ين ب���اأن يق�صي دين َغريه بغري اإذنه �صحيح، والت���ربع باإ�صقاط اخل�صومة من  الدَّ

لح  عن اإنكار اإ�صقاط  لح  عن اإقرار اإ�صقاط للّدي���ن، وال�صُّ غ���ريه �صحيح، وال�صُّ

للخ�سومة، فيجوز كيفما كان.

ويف ف�س���ل واح���د ال ي�سح: ب���اأن ق���ال: اأ�ساحلك من دعواك ه���ذا مع فالن 

ل���ح  موقوف على اإجازة  عل���ى األف درهم، اأو على عب���د و�سط، فاإن هذا ال�سُّ

)0)))  معني احلكام، للطرابل�صي، �ص:23).
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املُدع���ى عليه، فاإن اأجاز ي�سح، ويجب املال علي���ه، دون امل�سالح؛ الأن االإجازة 

مبنزل���ة ابتداء التوكيل، واحلكم يف التوكيل، واحلكم كذلك، واإن مل يجز يبطل 

لح؛ الأنه ال يجب املال، واملدعى به ال ي�سقط")111). ال�سُّ

املذهب املالكي:
يرى املالكية جواز �سلح الف�سويل، واأنه يلزمه ما �سالح به.

قال احلّطاب رحمه اهلل: "�سلح الف�سويل جائز، قال ابن فرحون يف تب�رشته: 

ويجوز للرج���ل اأن ي�سالح عن غره بوكالة اأو بغر وكالة وذلك مثل اأن ي�سالح 

رجل رجاًل على دين له على رجل ويلزم امل�سالح ما �سالح به"ا.ه�))11).

املذهب ال�ضافعي:
ل ال�سافعية يف �سلح الف�س���ويل، وذلك بالنظر اإلى اإقرار املدعى عليه اأو  ف�سّ

اإنكاره، وكون املدعى عينا اأو دينا.

نقل املاوردي عن ال�سافعي رحمهما اهلل قوله:

"ف���ال باأ�س اأن يقر رجل ع���ن املدعى عليه ثم يوؤدي اإلى املدعي ما يتفقان عليه 
فيكون �سحيحاً، وهذا على �رشبني:

اأحدهما: اأن تكون الدعوى حقاً يف الذمة.

والثاين: اأن تكون عيناً قائمة.

فاإن كانت الدع���وى حقاً يف الذمة، جاز اأن ي�سال���ح اأجنبياً عنه، بعد االإقرار 

)))))  حتفة الفقهاء، للم�صرقندي، 257/3.
)2)))  مواهب اجلليل، للحّطاب، 5/)8.
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لح  اإمنا يوجب  لح  عنه، اأو مل ياأذن؛ الأن ه���ذا ال�سُّ عن���ه، �سواء اأذن ل���ه يف ال�سُّ

اإ�صق���اط الدين، والرباء منه، وذلك ل يفتقر اإلى اإذن من عليه الدين، األ تراه لو 

ق�سى الدين عنه بغر اإذن �سح، فكذلك اإذا �سالح عنه بغر اإذنه �سح.

واإن كانت الدعوى عينًا قائمة فال يخلو حال امل�ضالح عنها من 
اأحد اأمرين:

اإما اأن ي�سالح عنها لنف�سه، اأو ي�سالح عنها للمدعى عليه.

ف���اإن �سالح عنها للمدعى عليه ف���ال يخلو، اإما اأن ي�سالح عن���ه باإذنه، اأو بغر 

اإذنه...

فاأما اإذا �سالح عنه بغر اإذنه، ففيه الأ�سحابنا وجهان:

اأحدهما: وهو قول اأب���ي العبا�س بن �رشيج، واأبي علي الطري، واأبي حامد، 

لح  جائز؛ الأنه ملا جاز اأن ي�سالح عما يف الذمة بغر اإذنه، جاز اأن ي�سالح  اأن ال�سُّ

عن العني القائمة بغر اإذنه. 

والوج���ه الثاين: وهو قول اأبي الطيب بن �سلمة، واأبي �سعيد االإ�سطخري: اأن 

لح   لح  باطل ما مل يكن من املدعى عليه اإذن فيه؛ الأن يف هذا النوع من ال�سُّ ال�سُّ

متلي���ك عني، فلم ي�سح بغر اإذن م متلكها، كم���ن ا�سرتى لغره �سيئاً بغر اأمره، 

وبهذا املعنى فارق ما يف الذمة؛ الأن طريقه االإبراء، وي�سح من االإن�سان اأن يرئ 

غره بغر اأمره واإذنه")113).

)3)))  احلاوي الكبري، للماوردي، 374-373/6.
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املذهب احلنبلي:
لح ،  يرى احلنابلة اأنه اإذا �سالح الف�سويل املّدعي عن عني، اأو دين، �سح ال�سُّ

غر اأنه ال يرجع مبا دفع يف االأ�سح.

يقول ابن قدامة رحمه اهلل: "فاإن �سالح عن املنكر اأجنبي، �سح. 

ف���اإن كان باإذنه، فه���و وكيله وقائم مقامه، واإن كان بغ���ر اإذنه، فهو افتداء له، 

واإبراء لذمته م���ن الدين اأو الدعوى، وذلك جائز بغر اإذن���ه، بدليل اأن اأبا قتادة 

ق�سى دين امليت وال اإذن له، لكن اإن كان بغر اإذنه مل يرجع عليه؛ الأن الدين مل 

يثبت عليه، والأنه اأدى عنه ما يلزمه اأداوؤه..." )114).

لح  يف جمل�س الق�ضاء واأحوال  املبحث الثالث: لزوم ال�ضُّ

بطالنه

وفيه مطلبان:

لح  يف جمل�س الق�ضاء املطلب الأول: لزوم ال�ضُّ

لح  من العق���ود الالزم���ة، اإذا ا�ستوفى �رشوط���ه واأركانه، وانتفت  عق���د ال�سُّ

موانع���ه، وهو عق���د الزم ديانة، اإذا انعق���د يف غر جمل�س الق�س���اء، واأما اإذا 

)4)))  املغني، البن قدامة، 359/4.
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انعق���د يف جمل�س الق�ساء، اأو مت توثيقه فيه، فهو عقد الزم ديانة وق�ساًء، وعليه 

لح  فلي�س لواحد من الطرفني ف�س���خ العقد، واإمنا يجوز ف�سخه  فاإذا انعق���د ال�سُّ

لح  عن اإقرار اأو �سكوت، وهذا هو معنى اللزوم يف  برتا�سيهما، �سواء كان ال�سُّ

لح ، اأي ال يقبل الف�سخ اإال برتا�سي طرفيه. عقد ال�سُّ

ق���ال العالمة النفراوي رحم���ه اهلل يف �رشحه ر�سالة ابن اأب���ي زيد القرواين: 

لح  م�ستوفياً ل�رشوطه كان الزم���اً، وال يجوز تعقبه، اأي نق�سه،  "واإذا وق���ع ال�سُّ
لح  خمالفاً لل�رشع فاإنه يكون فا�سداً، ومن ثم فاإنه ينق�س؛ لعموم  اأما اإذا ان ال�سُّ

ل���ح  جائز بني امل�سلمني اإال �سلحاً اأحل حراماً  قول���ه �سلى اهلل عليه و�سلم: "ال�سُّ

اأو حرم حالاًل))11)")116).

ث���م اإن ُحكم القا�س���ي عموماً يرفع اخلالف، وال ينق�س م���ا مل يخالف اأ�ساًل 

�رشعياً.

وقد جاء يف جملة االأحكام العدلية، املادة: )١٥٥٦(:

ل���ح  فلي����س لواحد م���ن الطرفني فقط الرج���وع، وميلك املدعي  "اإذا مت ال�سُّ
لح  بدله، وال يبقى له حق يف الدعوى، ولي�س للمدعي عليه اأي�ساً ا�سرتداد  بال�سُّ

لح ")117). بدل ال�سُّ

لح ،  وج���اء النظام يف اململكة العربية ال�سعودي���ة موؤكداً على لزوم عقد ال�سُّ

ال���ذي ت�سادق علي���ه املحاكم، حيث ورد يف املادة: )التا�سع���ة( من نظام ق�ساء 
)5))) �صبق تخريجه، �ص:8. 

)6))) الفواكه الدواين، للنفراوي، 232/2. 
)7)))  جملة االأحكام العدلية، �ص: 303-304، املادة: )556)).
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التفنيذ، ال�سادر باملر�سوم امللكي، رق���م: م/٥3 وتاريخ ١٤33/٨/١3ه�، ما 

ن�سه: )ال يجوز التنفيذ اجلري اإال ب�سند تنفيذي حلق حمدد املقدار حال االأداء، 

لح  التي ت�سدق عليها املحاكم(. وال�سندات التنفيذية هي: ... حما�رش ال�سُّ

لح  يف جمل�س الق�ضاء  املطلب الثاين: اأحوال بطالن ال�ضُّ

واإبطاله

ل���ح  كغره م العق���ود يف الفقه االإ�سالمي، فق���د يعر�س له من  اإن عق���د ال�سُّ

لح ، اأو  االأم���ور ما ينق�س���ه ويبطله. ومن اأهم االأم���ور التي يبطل بها عق���د ال�سُّ

ينف�سخ بعد وجوده ما يلي:

اأوًل: الإقالة.
لح  اأ�سياء، )منها(: االإقالة فيما �سوى  قال الكا�ساين رحمه اهلل: "ما يبطل به ال�سُّ

الق�سا�س، الأن ما �سوى الق�سا�س ال يخلو عن معنى معاو�سة املال باملال، فكان 

لح  فيه اإ�صقاط حم�ض،  حمتماًل للف�صخ كالبيع ونحوه، فاأما يف الق�صا�ض فال�صُّ

لأن عفو، والعفو اإ�صقاط فال يحتمل الف�صخ كالطالق ونحوه"))11).

ثانيًا: عدم الوفاء.
لح  اإذا وق���ع م�رشوطاً بزمن حم���دد، اأو ب�سفة معينة، اأو  ذل���ك باأن عقد ال�سُّ

ل���ح ، فلو ا�سطلحا على اأن  مكان معني، فل���م يلتزم امل�سالح به، فقد بطل ال�سُّ

)8)))  بدائع ال�صنائع، للكا�صاين، 54/6.
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يدفع األفا غدا، فاإن مل يدفعها فال �سلح بينهما))11).

ثالثًا: الرد بخيار العيب اأو الروؤية، ما مل ير�س �ضاحب احلق.
لح : "الرد بخيار العيب والروؤية،  ذكر الكا�ساين رحمه اهلل من مبط���الت ال�سُّ

الأن يف�سخ العقد ملا علم")1)1).

لح  ا�ستقبل اخل�سومة يف العيب كما كان  وج���اء يف املب�صوط: "فاإذا بطل ال�سُّ

لح  مع االإنكار ال يت�سمن االإقرار بالعيب")1)1). لح ؛ الأن ال�سُّ عليه قبل ال�سُّ

لح  على منفعته. رابعًا: ا�ضتهالك ما وقع ال�ضُّ
لح  على منفعته:  يق���ول الكا�ساين رحم���ه اهلل يف �سياق حديثه عما وق���ع ال�سُّ

"واإن هل���ك با�ستهالك، فال يخلو من ثالثة اأوج���ه: اإما اإن ا�ستهلكه اأجنبي، واإما 
اإن ا�ستهلك���ه املدعى عليه، واإما اإن ا�ستهلكه املدعي، ف���اإن ا�ستهلكه اأجنبي بطل 

لح  عند حممد، وقال اأبو يو�سف: ال يبطل... ال�سُّ

لح  اأي�ساً،  واإن ا�ستهلك���ه املدعى عليه باأن قتله، اأو كان عبداً فاأعتقه يبطل ال�سُّ

وقيل: هذا قول حممد، فاأما على اأ�سل اأبي يو�سف فال يبطل...

لح  عند حممد، وعن���د اأبي يو�سف ال  وك���ذا ل���و ا�ستهلكه املدعي بط���ل ال�سُّ

يبطل")))1).

)9)))  انظر: حتفة الفقهءا، للم�صرقندي، 259/3، وبدائع ال�صنائع، للكا�صاين، 44/6.
)20))  بدائع ال�صنائع، للكا�صاين، 54/6. 

))2))  املب�سوط، لل�سرخ�سي، 4)/20.
)22))  بدائع ال�صنائع، للكا�صاين، 54/6 -55.
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خام�ضًا: موت اأحد املتعاقدين.
لح  على املنافع قبل انق�ساء املدة، الأنه مبعنى  "ه���الك اأحد املتعاقدين يف ال�سُّ

االإجارة، واإمنا تبطل مبوت اأحد املتعاقدين")3)1).

قال ال�رشخ�سي يرحم���ه اهلل: "فاإن مات املدعي اأو املدعى عليه، وقد ا�ستوفى 

لح  بقدر ما بقي، ويرجع يف دعواه بقدره، وهذا  ن�سف املنفعة، فاإنه يبطل ال�سُّ

لح  عل���ى املنفعة كاالإجارة  يف ق���ول حممد رحم���ه اهلل بناء على اأ�سل���ه اأن ال�سُّ

واالإجارة تبطل مبوت اأحد املتعاقدين...

لح ، واإن  فاأما عند اأبي يو�س���ف رحمه اهلل فاإن مات املدعى عليه مل يبطل ال�سُّ

م���ات املدعي ففي �ُسكن���ى الدار، وخدمة العبد كذلك اجل���واب، فاأما يف لب�س 

لح ")4)1). الثوب، وركوب الدابة، يبطل ال�سُّ

ل���ح : "ويبطل مبوت اأحدهما وبهالك املحل  وق���ال ابن عابدين يف كتاب ال�سُّ

يف املدة")))1).

لح  على منفعته. �ضاد�ضًا: هالك ما وقع ال�ضُّ
لح ؟ لح  على منفعته هل يوجب بطالن ال�سُّ "اأما هالك ما وقع ال�سُّ

ف���ال يخلو: اإما اأن كان حيواناً كالعبد والداب���ة اأو غر حيوان كالدار والبيت، 

ف���اإن كان حيواناً، ال يخلو: اإما اأن هلك بنف�س���ه، اأو با�ستهالك، فاإن هلك بنف�سه 

)23))  املرجع ال�صابق نف�صه، 54/6.
)24))  املب�سوط، لل�سرخ�سي، 47/20). 

)25))  رد املحتار، البن عابدين، 630/5.
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لح  اإجماعا")6)1). يبطل ال�سُّ

ق���ال ال�سافعي رحمه اهلل: "وهكذا ل���و �ساحله على عبد بعينه اأو ثوب بعينه اأو 

لح ")7)1). دار بعينها فلم يقب�سه حتى هلك انتق�س ال�سُّ

لح  وق���ال ابن قدامة رحمه اهلل: "ولو تلفت العني التي �سالح عليها، بطل ال�سُّ

، فاإن كان قد م�سى بع�س املدة، بطل فيما بقي بق�سطه")))1).

�ضابعًا: ال�ضتحقاق.
وامل���راد: ا�ستحقاق اأحد الطرفني املت�ساحلني – املدعي اأو املدعى عليه – اأحد 

العو�سني.

لح  مل ي�سح اأ�سال،  "اال�ستحقاق، واأنه لي�س اإبطااًل حقيقة، بل هو بيان اأن ال�سُّ
لح  ظاهراً،  ال اأن���ه بطل بعد ال�سح���ة، اإال اأنه اإبطال من حيث الظاهر لنف���اذ ال�سُّ

فيجوز اإحلاقه بهذا الق�سم، لكنه لي�س باإبطال حقيقة")))1).

ف���اإذا ظهر ا�ستحقاق اأحد الطرفني املت�ساحلني، وا�ستوفى �ساحب احلق حّقه، 

تب���نّي اأن ال خ�سومة، فاإن كان بيد امل�ستحق م���ا ي�ستحّقه بقي يف يده، واإن كان 

زائداً اأو ناق�ساً اأعاد الزائد ورجع على خ�سمه بالنق�س.

قال ابن جنيم رحمه اهلل: "واإن ا�ستحق بع�س امل�سالح عند اأو كله، رجع املدعي 

بح�سة ذلك من العو�س اأو كله، ولو ا�ستحق امل�سالح عليه اأو بع�سه، رجع بكل 

)26))  بدائع ال�صنائع، للكا�صاين، 54/6.
)27))  االأم، لل�صافعي، 227/3.

)28))  الكايف، البن قدامة، 7/2)). 
)29))  بدائع ال�صنائع، للكا�صاين، 54/6.
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امل�سالح عنه اأو ببع�سه، واإن وقع عن مال مبنفعة اعتر اإجارة")131).

لح . اإن كان امل�سَتَحق مما ال يتعني، وكان قبل الت�سليم، فال يبطل ال�سُّ

لح  دراهم اأو دنانر، وكان من جن�س  جاء يف درر احلكام: "اإذا كان بدل ال�سُّ

لح ، بل اإن للمدعي اأن  املدع���ى به، فا�ستحقاق ذلك البدل ال يوجب نق�س ال�سُّ

ياأخذ مثله من املدعى عليه، كما اأنه اإذا هلك هذا البدل قبل الت�سليم فال يوجب 

لح؛ الأن الدراهم والدنان���ر ال تتعني بالتعيني يف العقود، ويف  ذل���ك نق�س ال�سُّ

ف�سوخ العقود؛ الأن العقد ثابت يف الذمة، وال يت�سور ا�ستحقاق �سيء ثابت يف 

الذمة، اأو هالكه اإذ اإن ذلك غر ممكن")131).

")ول���و ا�ستح���ق املتنازع فيه، رج���ع املدعي باخل�سومة( م���ع امل�ستحق )ورد 
الب���دل، ول���و بع�سه فبقدره، ول���و ا�ستحق امل�سال���ح عليه اأو بع�س���ه رجع اإلى 

الدعوى يف كله اأو بع�سه( اإال اإذا كان مما ال يتعني بالتعيني وهو من جن�س املدعى 

لح "))13). به، فحينئذ يرجع مبثل ما ا�ستحق، وال يبطل ال�سُّ

لح . نة بعد انعقاد ال�ضُّ ثامنًا: اإذا ظهرت البينّ
لح  اإذا ظهرت البّينة بعد  اختار �سيخ االإ�سالم اب���ن تيمية رحمه اهلل نق�س ال�سُّ

لح ؛ الأنه �سالح مكرهاً يف احلقيقة، اإذ لو علم البينة مل ي�سمح ب�سيء  انعقاد ال�سُّ

من حقه)133).

)30))  البحر الرائق، البن جنيم، 256/7.
))3))  درر احلكام، �صرح جملة االأحكام، ملحمد مال، 38/4.

)32))  احلر الرائق، البن جنيم، 256/7.
)33))  حا�صية ابن القا�صم على الرو�ص املربع، 32/5).
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ون����س املالكية على اأن���ه اإذا �سالح وهو ال يعرف اأن له بينة، فله اأن يقوم عليه 

ببقية حقه اإذا وجد بينته)134). 

لح ، كلها تدور اإما لعدم  وذك���ر اخلر�سي �ست �سور للمظلوم، فيه نق�س ال�سُّ

ا،  علمه بالبّين���ة، اأو وجد وثيقة تدل على �سحة دعواه، اأو كانت بينته بعيدة جدًّ

ا على ذلك))13). واأ�سهد �رشًّ

ج���اء يف البيان والتح�سي���ل: "و�سئل عن رجل كان ل���ه على رجل ذكر حق، 

ف�ساع كتابه منه، ون�س���ي �سهوده، فاقت�ساه، فجحده بع�س احلق، وقال: ما لك 

عليَّ اإال مائة دينار، وقال االآخر: بل يل عليك مائتا دينار، ولكن قد �ساع كتابي، 

وما اأحفظ ما اأ�سهدت عليك فيه، في�ساحله على اأن يزيده على املائة، ويحط عنه 

من املائتني، ثم يجد بعد ذلك كتابه، وفيه اأ�سماء �سهوده، فيقوم بذلك، اأترى اأن 

ل���ه عليه نق�س ما كان �ساحله عليه؟ قال: اإذا عرف هذا من قوله، فاإين اأرى ذلك 

عليه، واأرى اأن يغرم له بقية حقه")136).

تا�ضعًا: لو ا�ضطلحا على دراهم بدنانري ثم افرتقا قبل التقاب�س.
"ول���و �ساحله على دراهم م�سماة، وقب�سها قبل اأن يتفرقا جاز، واإن افرتقا قبل 

لح ")137). القب�س انتق�س ال�سُّ

"فاإن )توافقا( اأي الدين امل�سالح عنه والعو�س امل�سالح عليه )يف علة الربا( 
)34))  انظ���ر: البي���ان والتح�صي���ل، الب���ن ر�ص���د اجل���د، 0)/374، وتب�ص���رة احل���كام، الب���ن فرح���ون، 50/2، وال�ص���رح الكبري، 

للدردير، 3/3)3.
)35))  انظر: خمت�صر خليل، للخر�صي، 5/6.

)36))  البيان والتح�صيل، البن ر�صد اجلد، 0)/374.
)37)) املب�سوط، لل�سرخ�سي، 4)/70.
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كاأن �صال���ح عن ذهب بف�صة )ا�ص���رتط قب�ض العو����ض يف املجل�ض( حذًرا من 

لح "))13). الربا، فاإن تفرقا قبل قب�سه بطل ال�سُّ

عا�ضرًا: لو �ضالح عن عيب ثم زال العيب.
ا يف عني العبد، فاجنلى  "ول���و �سالح من العيب، ثم زال العيب باأن كان بيا�سً
لح ، ويرد ما اأخذ الأن املعو����س، وهي �سفة ال�سالمة قد عادت فيعود  بط���ل ال�سُّ

لح "))13). العو�س فبطل ال�سُّ

لح  على الإنكار، ثم اأقر املنكر بعد  احلادي ع�ضر: اإذا كان ال�ضُّ
لح . ال�ضُّ

ل���ح ، واإن اأنكر ف�سولح ثم اأقر  "اإذا اأق���ر املدعى عليه باحلق ثم اأنكر جاز ال�سُّ
لح  باطاًل")141). كان ال�سُّ

لح ،  لح  فللمدعي نق�س ال�سُّ و"اإذا �سالح على االإنكار، ثم اأقر املنكر بعد ال�سُّ

قال ابن احلاجب: الأنه مغلوب، قال يف التو�سيح الأنه كاملحجور عليه ودل قوله 

فله نق�سه على اأن له اإم�ساءه ون�س �سحنون على ذلك")141).

الثاين ع�ضر: حلاق املرتد بدار احلرب اأو موته على الردة.
"حل���اق املرتد بدار احل���رب، اأو موته على الردة عند اأب���ي حنيفة بناء على اأن 
ت�رشف���ات املرتد موقوفة عنده على االإ�سالم، اأو اللحوق بدار احلرب واملوت، 

)38)) نهاية املحتاج، للرملي، 385/4.
)39)) بدائع ال�صنائع، للكا�صاين، 6/)5. 

)40)) احلاوي الكبري، للماوردي، 372/6.  
))4)) مواهب اجلليل، للحّطاب، 83/5. 
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فاإن اأ�سلم نفذ، واإن حلق بدار احلرب، وق�سى القا�سي به، اأو قتل، اأو مات على 

الردة تبطل، وعندهما نافذة"))14).

اخلامتة

لح  يف جمل����س الق�ساء"، نقف عند  وبع���د هذه اجلولة ح���ول اأحكام "ال�سُّ

ه���ذه اخلامتة؛ الإبراز النتائ���ج التي ظهرت من خالل درا�س���ة هذا املو�سوع، ثم 

يليها اأهم التو�سيات.

فمن اأهم النتائج ما يلي:

لح  يف جمل�س الق�ساء يتم ت�سديقه واإثباته من ال�سلطة الق�سائية. ١-اإن ال�سُّ

ل���ح  يف جمل�س الق�ساء عقد، كغره من العقود، ينبغي اأن تتوافر   ٢-اإن ال�سُّ

فيه اأركانه و�رشوطه؛ ليتم وينعقد.

لح  يف جمل�س الق�ساء يتنوع، ويعتر باأقرب العقود اإليه، بح�سب  3-اإن ال�سُّ

ال�سورة التي يجري فيها، فقد يكون بيعاً، اأو اإجارة، اأو هبة...اإلخ.

لح  يف جمل�س الق�ساء مندوب اإليه غر اأنه قد جتري عليه  ٤-االأ�س���ل اأن ال�سُّ

االأحكام التكليفية اخلم�سة يف بع�س االأحوال.

لح : كاأن  ٥-اإن ثم���ة حاالت ال ينبغي للقا�س���ي اأن يرد فيها اخل�سوم اإلى ال�سُّ

لح ، اأو كان فيه  يتبني له احلق، اأو كان من امل�سلحة الف�سل ق�ساء، اأو تعذر ال�سُّ

)42))  بدائع ال�صنائع، للكا�صاين، 54/6.
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ظلم الأحدهما.

لح  بني االأقارب م�سوغاً لتاأخر القا�سي احلكم يف امل�ساألة؛  ٦- يعّد رجاء ال�سُّ

للم�سلحة املعترة.

لح  الق�صائي والت�صديق عليه، ح�صور طريف النزاع  ٧- ي�صرتط لإثبات ال�صُّ

ملجل�س الق�ساء.

ل���ح  معلوماً، فمنهم من  ٨-اختل���ف الفقهاء رحمهم اهلل يف كون حمل ال�سُّ

ا�سرتطه مطلقاً، ومنهم جعله �رشطاً بقيود.

ل���ح املخالف لل�رشيعة االإ�سالمية يعّد باط���اًل مردوداً، ولو ترا�سى  9-اإن ال�سُّ

عليه الطرفان.

ل���ح، ل ت�صرتط يف  ١0-اإن ملجل����ض الق�ص���اء �رشوطاً يخت�ض به���ا حال ال�صُّ

لح  غر الق�سائي.  جمل�س ال�سُّ

١١-يندب للم�سلح بذل املال لالإ�سالح ب���ني املتخا�سمني، لكن القا�سي ال 

يجوز له ذلك عند بع�س العلماء ملا فيه من داللة �سعفه.

١٢-اإن حق���وق اهلل عّز وجّل اخلال�صة ل تقبل الإ�صق���اط، ول املعاو�صة، فال 

لح . يجوز فيها ال�سُّ

لح  فيه  ١3-م���ا كان من احلقوق م�سرتكاً، وغلب فيه حق اهلل، كالقذف فال�سُّ

حمل خالف، اجلمهور على عدم �سحته.

١٤-االأ�س���ل اأن م���ن ت����رشف لغ���ره ال بد اأن يك���ون ت�رشف���ه ت�رشف نظر 
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وم�سلح���ة، ال ت�س���ه واختي���ار، وعليه يجري احلك���م يف �سل���ح ويل القا�رش، 

والو�سي، والوكيل، وناظر الوقف.

ل���ح  من الف�سويل يجري كجريانه ممن عليه احلق، ول�سمانه بدل  ١٥-اإن ال�سُّ

لح  اأحوال. ال�سُّ

لح  عقد ملزم للطرفني، ال ي�سح الأحدهما الرجوع عنه اأو  ١٦-اإن عق���د ال�سُّ

ف�سخه اإال برتا�ٍس من طرفي���ه، فانعقاده يف جمل�س الق�ساء ملزم ديانة وق�ساء، 

ويف غر جمل�س الق�ساء، يلزم ديانة.

ل���ح  كغره من العقود، قد يعر�س علي���ه ما يبطله، اأو مينع  ١٧-اإن عق���د ال�سُّ

انعقاده.

وبناًء على ما ظهر من نتائج البحث، يو�سي الباحث مبا هو اآٍت:

لح  ب���ني املتخا�سمني، وندبهم  ١-التاأكي���د عل���ى حر�س القا�سي عل���ى ال�سُّ

اإلي���ه، قبل اللجوء للحكم الق�سائي؛ كما كان هدي النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، 

واأ�سحابه ر�سي اهلل عنهم.

ه القا�سي للعوار�س التي تقدح يف الر�سا، ويتاأكد من خلّوها. ٢-تنبُّ

لح ، وكون امل�سالح عنه حقاً ثابتاً للم�سالح،  3-حتقيق القا�سي من حمل ال�سُّ

ومما يجوز االعتيا�س عنه.

لح  اأو بع�س امل�سلحني املتميزين، من خارج  ٤-ا�ستعانة القا�سي مبكاتب ال�سُّ

املحكمة؛ فهو اأولى من مبا�رشة القا�سي لل�سلح يف بع�س االأحوال.
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لح  يف  ٥-عق���د دورات تدريبية، وور�س عم���ل للق�ساة، حول مو�سوع ال�سُّ

جمل�س الق�ساء.

لح  يف جمل�س الق�ساء. ٦-درا�سة مو�سوع الطعن على وثيقة ال�سُّ

واحلمد هلل رب العاملني، و�سلى اهلل و�سلم وبارك على نبينا حممد.


