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 مقدمة 

 

الحمدددد ن مندددكل األحكدددام والشدددرائعل لددديحكم هبدددا النددداس حقدددا وعددددال ل والحمدددد ن 

جاعددل اإلحسددان والعفددو مددن كمددال النفددوسل والصددالة والسددالم علددى نبيينددا محمددد إمددام 

 العفو والصفح والكهد ملسو هيلع هللا ىلصل أما بعد:  

فدددان اإلصدددالح بدددين النددداس وتدددُّليف القلدددوب وحدددلُّ الخصدددومات بالر دددا والسدددلم 

مددن غايددات التشددريعل ووسدديلة راقيددة مددن وسددائل إدارة الدولددة بدداللين والتفدداهم  غايددٌة قيةمددةٌ 

 والمودة مع العدل وحفظ الحقوق.  

دمل  ْلح بسددديد األحكدددامل وهدددو سدددلوٌذ راسدددٌ  يف المجتمدددع منددد  القدددِ ي الصدددُّ مة ُه سدددُ ومِندددْ

ع علدددى العمدددل بدددهل  مَّ تبنددداه اإلسدددالمل وشدددجة قبدددل أن يكدددون قانوندددا أو نيامدددا قضدددائيال ثدددُ

ْلح بالخيريددددددة:  ل [128]سددددددورة النسدددددداء: {مهىه جه}فوصددددددف ان تعددددددالى الصددددددُّ

َ اووصدددف رسدددول ان ملسو هيلع هللا ىلص المصدددلح بدددين النددداس  ي هدددَ يةٌدل َولعدددلَّ اَن َأنَّ  بالسددديادة: نابندددِ سدددَ

 (1)ُيْصلَِح بِِه َبْيَن فَِئَتيِن مِْن الُمْسلِِمين«.

إن اإلصددالح بددين الندداس مددن أعمددال الددس والخيددر والسدديادةل بددل هددو عبددادة عييمددة 

أفضددل درجددة عنددد ان تعددالى مددن درجددة العابددد الصددائم القددائمل قددال رسددول ان ملسو هيلع هللا ىلص: نأال 

الِح َ اِت ُأنْ  اَل: إِصددْ وَل انل قددَ ا َرسددُ ى يددَ الوا: َبلددَ ائِِمَل قددَ ائِِم القددَ ِة الصددَ ْن َدَرجددَ َل مددِ ُئُكْم بَُِّْفضددَ بددِ
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ق   ْن َتْحلددُ عرل ولكددِ وُل َتْحلددق الشددَّ ي ال َأقددُ ا إِندد  ي الَحالِقددةل أمددَّ ْين هددِ اَد َ اِت البددَ ْينف فددانَّ َفسددَ البددَ

ين«.  ائم يف النوافل ال يف الفرائض.والمقصود بالصائم والق  (1)الد 

ف تمدددارس العمدددل  واليدددوم تهدددرت الحاجدددة إلدددى تطبيقددده وتدددُّطيره يف منيومدددةم مسدددتقلةةم

اإلصددالحي بددين الندداس وفددق سياسددةم مرسددومةم ومعدداييَر محددددةمل نيددرا  للواقددع االسددتثنائي 

ِ ي تعيشدده المندداطق المحددررة يف السدداحات الثوريددةل وتهددرت  ددرورة العمددل بدده  إلددى الددَّ

جانددب القضدداءف إلرسدداء االسددتقرارل وانتشددال المجتمددع الددداخلي مددن فو ددى النكاعددات 

ومسددداوئ المشددداحناتل فدددالمجتمع بحاجدددة دائمدددة إلدددى سدددلطة تسددديةر أمدددورهل فدددان لدددم 

توجدددد نددددَب بعدددض أبنائددده أنفسدددهم لتسددديير شدددؤون الجماعدددة وحدددل خصدددوما ال سدددواء 

لة حسدددددب طاقتددددده بانشددددداء المحددددداكم أو مجدددددالس التحكددددديم أو مجدددددالس الصدددددُّ  ْلحل كدددددُ

 واختصاصه.

ابيل  دددرورَة تو ددديح بعدددض النةقددداط  ووجددددنا مدددن خدددالل عملندددا يف مركدددك الخطدددة

ْلح لمعرفددة صددحيحه مددن سددقيمهل وإقامتدده وفددق أحكددام الشددريعةف  الالزمددة عددن عقددد الصددُّ

وَرةل والرغبدددة يف تدددوفير مرجدددع لقضددداة  قيامدددا بواجبندددا يف التكددداتف المطلدددوب لخدمدددة الثدددَّ

ْلح وغيددرهم مددن طلبددة العلددم. فالمنيومددة القضددائية يف الثددورات عددادة  مددا تشددكو مددن  الصددُّ

ْلح هدددو الحدددل الوحيدددد يف بعدددض القضدددايا  قلدددة الكدددوادر والمدددواردل سددديَّما وقدددد بدددات الصدددُّ

وَرةل وخاصدددة يف مسدددائل الدددديون الكبيدددرة  نتيجدددة التددددهور االقتصدددادي يف سدددوريا بعدددد الثدددَّ

رات بعدددد انتشدددار السدددالح يف أيددددي النددداسل كمدددا والمعدددامالتل وقضدددايا القتدددل والمشددداج

ات العنيفدددة  أن للصدددلح دوره يف حدددلة نكاعدددات األسدددرةل وإرسددداء االسدددتقرارل بعدددد الهدددكة
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المتمثلددددة يف الهجددددرات والنددددكوح وسددددوء األو دددداع المعيشدددديةل تضددددا  إليدددده اخددددتال  

 العادات واألعرا  من منطقة ألخرى. 

ْلحل وبيددان كمددا التمسددنا حاجددة المحددرر يف الشددمال السددُّ  ورية إلددى معرفددة أحكددام الصددُّ

أثددددره يف فددددض  النددددكاعل وحسددددم الخددددال ل اسددددتجابة لدددددواعي وحدددددة الصددددفل ونبدددد  

وَرة بحاجدددة إلدددى التددد لف  -الخدددال ل وحدددل النكاعدددات بطدددرق إيجابيدددة فدددالمجتمع يف الثدددَّ

للصدددمود يف وجددده حمدددالت العددددو النفسدددية والعسدددكريةل  -وهدددو مدددا ال يدددوفره القضددداء

وَرة بيئددة مددن التددوتر )وهددي نتيجددة طبيعددة لحددروب التحريددر(ل تسدداهم فعددادة مددا تصدد  نع الثددَّ

 يف زيادة الخصومات والميالم.

َ ا البحدددثإن الهدددد  المدددراد مدددن  ْلح  هدددَ تدددوفير العلدددوم الالزمدددة حدددول عقدددود الصدددُّ

واألحكدددددام المتعلقدددددة بدددددهل وبيدددددان دور اإلصدددددالح بدددددين النددددداس يف تحقيدددددق التددددد لف 

ء العالقددددداتل وأثدددددره يف تحقيدددددق السدددددلم واألمدددددن االجتمددددداعيل وحفدددددظ الدددددود وبقدددددا

واالسددددتقرارل وتقليددددل االسددددتنكا  علددددى مسددددتوى الطاقددددة البشددددرية والماليددددةل وتغييددددر 

ْلح لدديس إال عددادٌة عرفيددٌة أدنددى منكلددة  مددن القضدداءل وأندده يقدددم  القناعددة السددائدة يف أنة الصددُّ

 نتائجه المرجوة دون تنييم وتقنين.  

الشكككر ية والقايوييكككة الم علقكككة  مشككككلة ال:حكككي: مكككا ي األحككككا 

ْلِح ليكككوي ًاككحيح  مككر   ومق:ككو و يايويكك أ و يكك   مككك  أي  بِالصككُّ

ور     سكككا إل احًاكككالا بكككي  النكككاس يف تحقيكككل ال ككككات  الكككداخلي يف الثكككَّ

 وا ي صاد يف موارد الحكومة الثور ةأ 

 

ِ ِه اإلشدددكالية األساسددديةف نجدددد أنفسدددنا مجدددسي ن علدددى ويف طريقندددا لبجابدددة عدددن هدددَ

 تقديم جواب كا م حول َهِ ِه األسئلة الفرعية:
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ْلح يف الثقافددة اإلسددالمية والغربيددةل ومددا مدددى أهميتدده يف كلتددا  • مددا هددو الصددُّ
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ْلح لتحقيددددق التكافددددل االجتمدددداعي وتدددددارذ كيددددف يمكددددن اسددددتثمار  • الصددددُّ

 النقص يف المنيومة القضائيةَ

أمدددا عدددن إطدددار البحدددث وحددددودهل فدددان حددددوده المكانيدددة ال تخدددر  عدددن الشدددمال 

المحدددرر )إدلدددب ومدددا حولهدددا(ل فلدددن تشدددمل بياناتددده الوصدددفية واقدددع المنددداطق المحدددررة 

م األسددد. أمددا إطدداره األخددرى )شددمال حلددب علددى سددبيل المثددال(ل أو مندداطق سدديطرة نيددا

م 2015الكمنددي: فهددو يركددك بشددكل أساسددي علددى الفددرتة الممتدددة مددن تحريددر إدلددب سددنة 

ى الوقدددد  الحددددالي  م. وبالنسددددبة لحدددددوده المو ددددوعيةف فاندددده يشددددمل أنددددواع 2021َحتددددَّ

ْلح الواقعدددة بدددين األفدددراد يف المعدددامالت ومشددداكل األسدددرة والقصدددا  والددددماءل وال  الصدددُّ

ْلح بددددين ط وائددددف المسددددلمين وغيددددرهم مددددن الكفددددارل وال بددددين طوائددددف يشددددمل الصددددُّ

 المسلمين فيما بينهم.  

ِ ِه الحدددود المكانيددة  ي سددبق  كرهددا  ددمن هددَ تددِ ويف سددبيل اإلجابددة عددن اإلشددكالية الَّ

ْلح  المكككنهال ا رككك قرا يوالكمانيدددة والمو دددوعيةف اعتمددددنا علدددى  يف تقصدددي أحكدددام الصدددُّ

ْلح  يف الشدددريعة والقدددانونل وبيدددان أقدددوال فقهددداء الشدددريعة والقدددانون يف أركدددان عقدددد الصدددُّ

لتقصددددي عمليددددة اإلصددددالح يف  المككككنهال الوًاككككفيوشددددروطه وأحكامدددده. إ ددددافة إلددددى 

ورية وأسدددباهبا ومعرفدددة اآلليدددة المتبعدددةل والمسدددائل المعرو دددةل وكيفيدددة  المجتمدددع السدددُّ

ْلح سددواٌء أكددان عددن طريددق شدديوج العشددائر والوجهدداءل أم عددن طريددق القضدداء.  إجددراء الصددُّ

ْلح ونطاق عمله ونتائج عمله وآثارها.و  أيضا الستقصاء آلية عمل مجلس الصُّ

 
 

ا ال:ككككا    نجددددد أن الفقهدددداء وبككككالعود  الككككى األبحككككاا والدرارككككات السككككابقة يف  كككك   

ْلح بالدراسدددة والتفصددديلل فهدددو لددديس بحثدددا جديددددا  يف  والعلمددداء قدددد تنددداولوا أحكدددام الصدددُّ

أبددددواب الفقدددده يف كتددددب المدددد اهب مو ددددوعهل فباإل ددددافة إلددددى تفصدددديل أحكامدددده يف 

ا: كتدداب  ْلح وأهككر  "المعتمدددة فقددد أفددرده المعاصددرون أيضددا بُّبحددان مسددتقلةل مِنْهددَ الصككُّ

لألسدددتا  محمدددود محجدددوب عبدددد الندددورل وهدددو  "يف ايهكككال المصكككومة يف الفقكككه احركككالمي

ْلح يف الفقه اإلسالمي.  بحث فقهي شامل ألحكام الصُّ

ي فصدددل  أحكامددده يف بددداب معدددين مدددن أبدددواب   تدددِ باإل دددافة إلدددى بعدددض الدراسدددات الَّ

ال  -دون غيددددره-الفقدددده  ْلح فِْيهددددَ كالمعددددامالت والجنايددددات واألسددددرةل فبيندددد  أثددددر الصددددُّ

ْلح وتق:يقاتكككه يف األحكككوال الشمصكككية" و لدددث مثدددل كتددداب ألحمدددد محمدددود أبدددو  "الصكككُّ

ْلح  ِه المؤلدددف لمسدددائل الصدددُّ ْلِح يف دعددداوى هشدددهول ويتعدددره فِيدددْ يف بددداب األسدددرة كالصدددُّ

النكدددداح والشددددقاق بددددين الددددكوجين والنفقددددة والخلددددع والميددددران والوصددددية بشدددديء مددددن 

ْلح  لكككى يقكككع المصكككومات ال نا يكككة" التفصددديل. ومثدددل كتددداب لألسدددتا  عبدددد  "أهكككر الصكككُّ

 المحسن بن عبد العكيك سلمة.  

َ ا غدديٌض  ْلحل وحددل النكا هددَ عددات بطددرق بديلددة عددن مددن فدديِض مددا ُكتددب يف أحكددام الصددُّ

ِه يف  َ ا البحددثالقضدداءل ولكددن مددا نريددد الرتكيددك َعَليددْ ْلح  هددَ  كددر مددا يتناسددب مددن أحكددام الصددُّ

ِه نسدددب التدددوتر الداخليدددة وتصدددبح أكثدددر حددددة ل وبيدددان  ِ ي تدددكداد فِيدددْ يف الواقدددع الثدددوري الدددَّ

وَرة وتحقيددق ال ْلح كوسدديلة لتعددويض  ددعف المنيومددة القضددائية يف الثددَّ تكافددل قيمددة الصددُّ

 المجتمعي المطلوب لالستمرار يف الثَّوَرة.  

ْلحل خقككة ال:حككي : انقسددم البحددث إلددى قسددمين: الفصددل األول يف بيددان أحكددام الصددُّ

 والفصل الثاين يف توصيف العمل اإلصالحي يف الشمال المحرر.
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ِ ِه  يتضددددمن الفصددددل األول ثالثددددة مباحددددثل وهددددو يمثددددل الجانددددب التُّصدددديلي يف هددددَ

ْلحل ومشدددروعيتهل وأهميتدددهل بينمدددا الدراسدددةل يقددددم ال ُث األول تعريفدددا لعقدددد الصدددُّ َمْبحدددَ

ُه كددددالتحكيم والوسدددداطة  ْلح والتصددددرفات المشدددداهبة لددددَ ُث الثدددداين بددددين الصددددُّ يميددددك الَمْبحددددَ

ْلحل وشدددروطهل وأحكامدددهل والرابدددع يف  ُث الثالدددث: أركدددان عقدددد الصدددُّ والعفدددو. ويف الَمْبحدددَ

ي يجددب أن يتحلددى هبددا شددروط المصددلحل ومراحددل اإلصددالح بددين الندد  تددِ اسل والمبددادئ الَّ

 المصلح.

أمددددا الفصددددل الثدددداين ففيدددده ثالثددددة مباحددددثل األول يف نشدددداط اإلصددددالح يف الشددددمال 

ْلح القضدددائيل والمبحدددث الثددداين يف نشددداط مجلدددس  ْلِح العشدددائري والصدددُّ المحدددرر كالصدددُّ

ْلحل تشدددكيله وأعمالددده. والثالدددث يف آثدددار العمدددل اإلصدددالحي يف  الشدددمال المحدددرر. الصدددُّ

ْلح العدددام والجهدددات  وُختمددد  الدراسدددة بدددبعض التوصددديات المقدمدددة إلدددى مجلدددس الصدددُّ

 المسؤولة.

ل  مدددن قددددم لندددا الددددعم والمعلومدددات  وال يفوتندددا اآلن أن نقددددم الشدددكر الجكيدددل لِكدددُ

َ ا ِ يَن تعدداونوا معنددا  الالزمددة إلتمددام هددَ البحددث مددن القضدداة والمحددامين والمسددؤولين الددَّ

.ليخر  ال  بحث بَِهَ ا الشكلل جكاهم ان خيرا 

ا هددو معلددومل وكدد ا الددنقص يف أعمالددهل فمدددا   ويف الختددام فددان الددنقص يف ابددن آدم مِمددَّ

اَن مدددن خطدددُّ فمدددن أنفسدددنا  اَن مدددن صدددواب فمدددن ان تعدددالى بتوفيقددده وتيسددديرهف ومدددا كدددَ كدددَ

َ ا هدددده العمددددل ويجعلدددده خالصددددا لوج وتقصدددديرنال ونسددددُّل ان تعددددالى أن يتقبددددل منددددا هددددَ

    الكريم.

 

 

 
 
 

 

 

 الفصلُ األولُ 
 معنى الصُّلْحِ وأحكامُهُ الفقهيَّةِ 
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ْلح بمعنا  اللغوي  ْقل ُب األول: تعر   الصُّ  الم 

 ال بدَّ من االبتداء بالمعنى اللغوي أوال  ألنه أصل االشتقاق االصطالحي.
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ْلح بالضددم هددو محددل البحددثل ْلح  والصددُّ اَن بددين المعنيددين ترابطددال فددان يف الصددُّ وإن كددَ

الح.  الخير والصَّ
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ْلح اًاقالح   ْقل ُب الثاين: تعر   الصُّ  الم 

العا :  بالمعنى  ْلح  َهَ ا   الصُّ الفساد    يتجه  النافع الصالح البعيد عن  المعنى صوب العمل 

]سورة آل    { هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي}قال تعالى:  

 .[89عمران: 

مَّ  فعلددى المسدددلم أن يبدددأ مدددن نفسددهل فيصدددلح خللهدددال ويقيمهددا علدددى مددا شدددرع انل ثدددُ

ِه السدددعي يف إصدددالح أبنددداء جنسدددهل فيددددعوهم للهددددى والرشددداد والتدددكام أوامدددر ان  َعَليدددْ

 واجتناب نواهيه وَهَ ا ما يطلق َعَلْيِه يف الشرع: األمر بالمعرو  والنهي عن المنكر.  

بمفهومه العام: إصالح  ات البينل إ  ينبغي على المسلم أن  ويدخل أيضا يف اإلصالح  

بينهم.   والعداوة  الشحناء  ووقوع  وتمكيقهم  المسلمين  تفريق  شُّنه  منع ُكلة ما من  يسعى إلى 

 منىن خن حن جن يم ممىم خم حم جم ىليل مل خل}قال تعالى:  
 [. 1]سورة األنفال:  {حي جي يه ىه مه جه ين

َ ا  ْلِح بددددين أن يبدددددأ اإلنسددددان مددددن  واألولددددى يف هددددَ اَن مددددُّمورا  بِالصددددُّ نفسددددهل فددددا ا كددددَ

ْلِح بيندده وبددين قرابتدده مددن بدداب أولددىل فيصددلح مددا بيندده وبددين  المسددلمينل فددألن يددؤمر بِالصددُّ

     زوجته وإخوته وجيرانه.

ْلح بمعنكككا  المكككا : ُه أركانددده وشدددروطهل فنجدددد  تعر ككك  الصكككُّ أي بوصدددفه عقددددا  لدددَ

ة يعرفوندده بُّندده:  افعيةة بقددولهم ،(1)" قككدي  رفككع النكك اع"الحنفيددة ْلح لغككة: ": ويعرفدده الشددة الصككُّ

 
القدداهرةل الطبعددة األولددى  _ينيددر: تبيددين الحقددائق شددرح كنددك الدددقائق: النسددفيل المطبعددة الكددسى األميريددةل بددوالق _ 1

(5 /29.) 

 
 

. فالتعريفدددان متقاربدددان جددددا ل فقدددولهم: (1)"يقكككع النككك اع. ومكككر  :  قكككدي  حصكككل بكككه  لككك 

 بمعنى واحد.    "يرفع النكاع"أو    "يقطع النكاع"

هو  بينما   المالكية:  فقهاء  خوف  "قال  أو  ي اع،  لرفع  بعوض  د وى  أو  حل  اي قال    

ْلح عن إقرارل وقولهم    :"اي قال    حل"فقولهم  .  (2)"ويو ه   : "اي قال    د وى"يشمل الصُّ

ْلح عن إنكارل كما أن َهَ ا ْلح الَِّ ي يكون خو  وقوع    يشمل الصُّ ق إلى عقد الصُّ التعريف تطرة

لم يشمله تعريف الحنفية والشافعيةل وقد أشار إليه القرآن الكريم بقول ان عك    النكاعل وَهَ ا

النساء:  {مم  خم حم  جم يل  ىل  مل  خل}وجل:   بمعنى  ل  [128]سورة  وخاف  

 توقع  ما تخا ل فال يشرتط أن يكون النشوز واقعا بل َحتَّى لو َكاَن متوقعا. 

ْلح بقدددولهم:  معايكككد  ُ  وًاكككل بهكككا الكككى موافقكككة بكككي  "أمدددا الحنابلدددة فقدددد عرفدددوا الصدددُّ

َ ا أيضددا موافددق لمددا  هددب إليدده الحنفيددة والشددافعيةل  .(3)"مم لفككي ، أي: م ماًاككمي  وهددَ

 : أي بعد وقوع النكاع.  "بين مختلفين"ففي قولهم  

بينمددا عرفتدده مجلددة األحكددام العدليددة بتعريددف قريددب مددن الحنفيددة والشددافعيةل ولكددن 

أ دداف  شددرط الرتا ددي مددن قبددل الطددرفين أخدد ا  بقددول بعددض فقهدداء الحنفيددةل فجدداء يف 

ا: ( مِ 1531المددادة ) ْلح هددو عقددد يرفددع النددكاع بالرتا ددي"نْهددَ ل وهددو شددرط حسددن (4)"الصددُّ

ْلح الواقع عن إكراه.  لعدم اعتبار الصُّ

ْلحل كمددا  تدده واشددتماله علددى أنددواع الصددُّ ِ ِه المفدداهيم تعريددف المالكيددة لدقَّ وأرجددح هددَ

الشكككر "تعدددره للصدددلح الوقدددائي قبدددل وقدددوع الندددكاعل وهدددو مسدددتقى مدددن القاعددددة الفقهيدددة 
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ا انفددرد بدده السددادة  "يككع بمن لككة الشككر الوايككعالم و َ ا مِمددَّ ُث  ددرورة دفعددهل وهددَ أي مددن َحيددْ

 المالكية عن غيرهم.  

ْلح المعتمدددد يف  يمكنندددا إعدددادة صدددياغته بشددديء مدددن التفصددديلل ليصدددبح تعريدددف الصدددُّ

 هو:  َهَ ا البحث

معايكككد  ُ  وًاكككل بهكككا الكككى يقكككع النككك اع بكككي  م ماًاكككمي  أو دفعكككه 

 قككال أحككد ما أو  ال مككا  كك  حككل أو د ككوى ي:ككل ويو ككه،   اككم  اي

 بعوض.

 

  

 
 

ْلح م  الك ا  والسنة ْقل ُب الثالي: مشرو ية الصُّ  الم 

ْلح يف القرآن وا  فقد  كر ان تعالى    لسنة واإلجماع والقياس والمعقولل ثبت  مشروعية الصُّ

ْلح يف القرآن الكريم يف عدة مواطنل   كما نقل لنا   ل[ 128]سورة النساء:   {مهىه جه } الصُّ

صلحا   إال  المسلمينل  بين  جائك  ْلح  َعَلْيِه: نالصُّ يحث  ما  والفعلية  القولية  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  سنة  من 

 (1) حرم حالال ل أو أحلَّ حراما«.

يف   ْلح  الصُّ مِنَْها:  ْلح  الصُّ جواز  على  تدل  المسائل  بعض  يف  خاصة  نصو   جاءت  وقد 

  :   { ىن نن من زن رن مم}المشاجرات بين المسلمينل فقال ان عكَّ وجلَّ
ل (2) أي أن يمشى بينهما بما يصلح  ات البينل ويثمر المصالحة والموادعة  ل[9]سورة الحجرات:

ا حمل على المعنى دون اللفظل ألن   والطائفة تتناول الرجل الواحد والجمع واالثنينل فهو مِمَّ

ل كما أنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص أصلح بين أهل قباء لما اقتتلوا وتراموا  (3) الطائفتين يف معنى القوم والناس

بينهم«  بالحجارةل نصلح  بنا  نا هبوا  ألصحابه:  عو   (4)فقال  بن  عمرو  بني  بين   (5) وأصلح 

 أيضا. 

   : ْلح أيضا عند التنازعل فقال عكَّ وجلَّ  جم  يل  ىل  مل  خل}وُندب للكوجين الصُّ
]سورة    {مهىه جه  ىنين من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم حم 

ْلحل إن خاف  الكوجة إعراه الكو   [128النساء:  ل فُّرشدت اآلية الكريمة الكوجين إلى الصُّ

 
 (ل وقال حديث حسن صحيح.1352( رقم الحديث )626/ 3أخرجه الرتم ي يف سننه ) _ 1
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 (.316/ 16) المصدر نفسهينير: _ 3

ْلح ) _ 4  (.2693( رقم الحديث )183/ 3أخرجه البخاري طبعة دار طوق النجاةل كتاب الصُّ
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ل كما أنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص أصلح بين أهل قباء لما اقتتلوا وتراموا  (3) الطائفتين يف معنى القوم والناس

بينهم«  بالحجارةل نصلح  بنا  نا هبوا  ألصحابه:  عو   (4)فقال  بن  عمرو  بني  بين   (5) وأصلح 

 أيضا. 

   : ْلح أيضا عند التنازعل فقال عكَّ وجلَّ  جم  يل  ىل  مل  خل}وُندب للكوجين الصُّ
]سورة    {مهىه جه  ىنين من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم حم 

ْلحل إن خاف  الكوجة إعراه الكو   [128النساء:  ل فُّرشدت اآلية الكريمة الكوجين إلى الصُّ

 
 (ل وقال حديث حسن صحيح.1352( رقم الحديث )626/ 3أخرجه الرتم ي يف سننه ) _ 1

 (.317/ 16القاهرةل الطبعة الثانية ) _ينير: تفسير القرطبيل دار الكتب المصرية  _ 2

 (.316/ 16) المصدر نفسهينير: _ 3

ْلح ) _ 4  (.2693( رقم الحديث )183/ 3أخرجه البخاري طبعة دار طوق النجاةل كتاب الصُّ

 (.2690( رقم الحديث )182/ 3أخرجه البخاري ) _ 5
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تعالى:   قوله  يف  المفسرين  بعض  وقال  النشوز  :  {مهىه جه } َعنَْهال  من  خير  أي 

 .(1) واإلعراهل وقال آخرون: من الفرقةل وقال بعضهم: بل هو عام يف ُكلة صلح

 يت  ىت نت  مت رتزت يب  ىب  نب  مب زب}وقال ان تعالى:  
النساء:   { ىث نث  مث  زث  رث  أن    [ 129]سورة  بعد  للكو   اآلية  َهِ ِه  يف  والخطاب 

 خاطب الكوجة يف اآلية السابقة. 

 ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم}ويف جرائم القصا  والديةف قال ان تعالى:  
فالعفو المقصود هنا التنازل عن القصا  إلى الديةل  ل  [178]سورة البقرة:  {ميني زي ري

إلى   ُدفَِع  ال  َعْمد  َقَتَل  ملسو هيلع هللا ىلص: نمن  ان  رسول  قال  نةل  السُّ ومن  ْلحل  الصُّ بمعنى  العفو  يكون  وهنا 

َجَ عة    وثالثون  ة   ِحقَّ ثالثون  و لث  الديَةل  َأخُ وا  شاُءوا  وإِْن  قتُلوال  َشاُءوا  َفاِن  اْلَقتِيِلل  أولياِء 

 . (2)َخلَِفة ل َوَ لث عقل العمدل وما ُصولُِحوا َعَلْيِهل فهو لهمل و لث تشديد العقل« وأربعونَ 

ْلح يف دم القتيدددلل  ْمل« جدددواز الصدددُّ َو َلهدددُ ِهل َفهدددُ ولُِحوا َعَليدددْ ا صدددُ ففدددي قولددده ملسو هيلع هللا ىلص: نَومدددَ

ا بمقددددار الديدددة أو  ْلح فِْيهدددَ ِ ِه القضدددايا مسدددقي للعقوبدددةل ويجدددوز الصدددُّ ْلح يف هدددَ أكثدددر والصدددُّ

 مِنَْها أو أقل.

المطهرة بُّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أصلح بين متداينينل حين أمر أحدهما   ويف الديون جاءت السنة 

ل ولما استشهد عبد ان بن َحَرام األَنصارية  (3) بو ع الشطر عن غريمهل وأمر اآلخر بوفاء الباقي

غر  _ر ي ان عنهما  _والد جابر   ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  سُّل  َدْينل  َعَلْيِه  يقبلوا ثمر حائطه  وَكاَن  ماءه أن 

 
 (.283/ 2(ل أحكام القرآن: ابن فرس )5/406قرطبي )ينير: تفسير ال _ 1

( رقددددم الحددددديث 3/647فيصددددل عيسددددى البددددابي الحلبددددي ) -أخرجدددده ابددددن ماجددددهل دار إحيدددداء الكتددددب العربيددددة  _ 2
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 ىم  مم  خم  حم  جم يل  ىل  مل  خل }. ك ا يف الوصاياف قال تعالى:  (1) ويحل لوا أباه
فان وقع الشقاق بين الورثة أو  ل  [182]سورة البقرة:   { مه  جه ين  ىن من حنخن جن  يم

خيف وقوعهل فُّصلح بينهم بتبديل شيء يف الوصيةل فال إثم على المبدل المصلحف ألنه تبديل  

 ل باإل افة إلى غيرها من مسائل األموال كما سيمر يف البحث. (2)مصلحة

ِه الصدددالة والسدددالم أفضدددل الصددددقاتل ففدددي حدددديث عبدددد ان بدددن عمدددرو  ه َعَليدددْ وعددددَّ

 .  (3)ر ي ان عنهما قالل قال رسول ان ملسو هيلع هللا ىلص: نإنَّ أْفَضَل الَصَدَقِة إِْصالح َ ات الَبْين«

وَكاندددَ  درجدددة المصدددلح أفضدددل مدددن درجدددة الصدددائم القدددائمل كمدددا قدددال النبدددي: أال 

والصددالة والصدددقةل قددالوا: بلددىل قددال: إصددالح  ات أخددسكم بُّفضددل مددن درجددة الصدديام 

ل ويددروى عددن النبددي أندده قددال: )هددي الحالقددة ال (4)البددينل وفسدداد  ات البددين هددي الحالقددة(

 .(5)أقول تحلق الشعرل ولكن تحلق الدين(

َ ا ْلحل ونقددل هددَ اإلجمدداع اإلمدداُم ابددن رشددد  وقددد أجمعدد  األمددة علددى مشددروعية الصددُّ

ىل وكددد لث اإلمددداُم ابدددن قدامدددة المقدسدددي رحمددده ان تعدددالى يف الحفيدددد رحمددده ان تعدددال

كتابددده المغنددديل وإن اختلفدددوا يف مشدددروعية بعدددض أنواعددده وأقسدددامه إال أهندددم متفقدددون علدددى 

 .(6)جوازه يف الجملة

 
 (.2709( رقم الحديث )187/ 3أخرجه البخاري ) _ 1

 (.2/270)ينير تفسير القرطبي  _ 2

(ل وصدددددححه األلبددددداين يف 14615( )14/31(ل والطدددددساين )335أخرجددددده عبدددددد بدددددن حميدددددد يف ))مسدددددنده(( ) _ 3

 (.2639السلسلة الصحيحة )

 (.2509(ل رقم الحديث: )663/ 4(ل والرتم ي: )4919(ل رقم الحديث: )280/ 7أخرجه أبو داوود ) _ 4

 َهِ ِه الكيادة عند أبي داوود يف سننه. _ 5

 (.4/357(ل المغني: ابن قدامة )4/77ينير: بداية المجتهد: ابن رشد ) _ 6
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َ ا ْلحل ونقددل هددَ اإلجمدداع اإلمدداُم ابددن رشددد  وقددد أجمعدد  األمددة علددى مشددروعية الصددُّ
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ْلِح بدددين النددداس عندددد  كمدددا سدددار الصدددحابة علدددى هددددي النبدددي ملسو هيلع هللا ىلص يف العمدددل بِالصدددُّ

ْلح يف رسددالته  التخاصددم والمنازعددةل فقددد ندددب الخليفددة عمددر بددن الخطدداب  إلددى الصددُّ

ُه  القضدددائية المشدددهورة إلدددى أبدددي موسدددى األشدددعري  قا ددديه علدددى الكوفدددةل فكتدددب لدددَ

ا:  ْلح جددائك بددين المسددلمينل إال صددلح"فِْيهددَ م حددالال  والصددُّ رَّ . وقددال "ا أحددل حرامددا أو حددَ

ى يصدددطلحوال فدددانَّ فصدددل القضددداء يدددورن "أيضدددا:  وا القضددداء بدددين َ وي األرحدددام َحتدددَّ ردُّ

 .(1)"الضغائن

كمددا أن امددرأة عبددد الددرحمن بددن عددو  صددولح  مددن نصدديبها مددن ربددع الددثمن علددى 

ا َ ا صددددلح يف المواريددددث ويسددددمى التخددددار ل فدددددلَّ عمددددل الصددددحابة (2)ثمددددانين ألفدددد  ل فهددددَ

 ر وان ان عليهم به على جوازه.

ْلح و ددددرورتهف فقددددد رخددددص الكدددد ب يف سددددبيل  ولمعرفددددة الشددددارع بُّهميددددة الصددددُّ

اَن يرجددددى مِ  ُه إزالددددة الوحشددددة بددددين المتخاصددددمينل وعددددودة األلفددددة اإلصددددالحف إن كددددَ نددددْ

َرا ل  ي َخيددْ اسل فُينْمددِ ْين النددَّ لِح بددَ ِ ي ُيصددْ اب الددَّ ْيس الكددَ َّ والمحبددةل فقددال رسددول ان ملسو هيلع هللا ىلص: نلددَ

» را  وُل َخيددْ ْلحل وقددال (3)َأو َيقددُ ل مددن النتددائج المقصددودة شددرعا مددن الصددُّ ل و لددث لمددا يؤمددَّ

ه لُير دددديهال رسددددول ان ملسو هيلع هللا ىلص: نال يحددددلُّ الكددددَ ِ  ل امرأتددددَ جددددُ ن الرَّ الن: ُيحددددد  ي ثددددَ ُب إاِل فددددِ

 .(4)والك ُب يف الَحربل والك ُب لُيصلَح َبين النَّاس«  

 
 (. 11360( رقم الحديث )109/ 6أخرجه البيهقي يف السنن الكسى ) _ 1

 (. 11355( رقم الحديث )107/ 6أخرجه البيهقي يف السنن الكسى ) _ 2

 (.2692( رقم الحديث )183/ 3رواه البخاري ) _ 3

 (.1939( رقم الحديث )331/ 4)سنن الرتم ي  _ 4

 
 

  :   { هئ} وألهميتهل ُجعل للصلح أيضا جكٌء من مصار  الككاةل فقال ان عكَّ وجلَّ
ِ يَن يسعون لبصالح بين الناسل وإن كانوا أغنياءل    ل[ 60]سورة التوبة: ُتصر  على الغارمين الَّ

 . (1)فيتحملون الديات واألموال

  

 
 (.86/ 3ينير أنوار التنكيل وأسرار التُّويل: البيضاوي: ) _ 1
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  :   { هئ} وألهميتهل ُجعل للصلح أيضا جكٌء من مصار  الككاةل فقال ان عكَّ وجلَّ
ِ يَن يسعون لبصالح بين الناسل وإن كانوا أغنياءل    ل[ 60]سورة التوبة: ُتصر  على الغارمين الَّ

 . (1)فيتحملون الديات واألموال
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ْلح وغير  م  المصقلحات المشابهة ل هُ  ُي الثاين: الفرُق بي  الصُّ ْ:ح   الم 

ْلح والتحكددديم والعفدددو  فيمدددا يلدددي اسدددتعراه ألوجددده االخدددتال  واالتفددداق بدددين الصدددُّ

ْلح وتمييدددددكه عدددددن غيدددددره مدددددن العقدددددود والوسددددداطة ل هبدددددد  تو ددددديح مصدددددطلح الصدددددُّ

 والتصرفات المشاهبة َلُه.  

ْلح وال حكيإل ْقل ُب األول: الفرق بي  الصُّ  الم 

لغدددة: الحددداء والكدددا  والمددديم أصدددل واحددددل وهدددو المندددعل حَكمدددُ   التحكددديم يف الُّ

م: العلددددم والفقدددده وا(1)فالنددددا تحكيمددددا: منعتدددده عمددددا يريددددد  لقضدددداء بالعدددددلل . والُحكددددْ

مندددا فالندددا فيمدددا بْينندددا َأي َأجكندددا حكمددده  مدددوه بيدددنهم: َأمدددروه َأن يحكدددمل ويقدددال: حكَّ وحكَّ

 .  (2)بيننا

عبددارة عددن تصدديير غيددره حاكمددال فيكددون الحكددم يف حددق  مددا بددين "ويف االصددطالح: 

 .(3)"الخصمين كالقا ي يف حق  كافَّة الناس

ْلحل فاهنمدددا يتفقدددان يف أمدددور ويختلفدددان يف أخدددرى. أمدددا يف التمييدددك بينددده وبدددين  الصدددُّ

لة منهمدددا يقصدددد بددده حسدددم الخصدددومة دون استصددددار  ْلح يف أن كدددُ فيتفدددق التحكددديم والصدددُّ

ي يجددوز  تددِ ُث نددوع القضددايا الَّ ْلح أيضددا مددن َحيددْ حكددم قضددائي. كمددا يتفددق التحكدديم والصددُّ

م بمنكلددددة المصدددد  ال ألن حكددددم المحكددددة ْلح والتحكدددديم فِْيهددددَ لة مددددا يجددددوز  لحلالصددددُّ فكددددُ

 
 (.2/91مقاييس اللغة: ابن فارس ) _ 1

 (.141/ 12لسان العرب: ابن منيور ) _ 2

 (.86أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء: القونوي ) :  _ 3

 
 

م يف  ِهل ومدددا ال فدددالل فدددال يجدددوز حكدددم المحكدددة ْلِح يجدددوز التحكددديم فِيدددْ اسدددتحقاقه بِالصدددُّ

ْلح فِْيَها.  (1)الحدود كما ال يجوز الصُّ

ْلح يف عدة أمورل وهي:    ويختلف التحكيم عن الصُّ

ِ ي  • ون الندددكاع بينهمدددال فالدددَّ مدددين يبتدددة يف التحكددديم يتفدددق الطرفدددان علدددى محكة

ِ ي يبدد ُّ النددكاع هددم  ْلح فالددَّ مددونل أمددا يف الصددُّ يبدد ة النددكاع يف التحكدديم هددم الُمحك 

 .  (2)أطرا  الخصومة أنفسهم

ْلح فاندده عقددد بالرتا دديل  • ُه حكددم قضددائي بخددال  الصددُّ التحكدديم ينددتج َعنددْ

 كم القضائي والعقد الر ائي.وهناذ فرٌق بين الح

ِه تنددازل مددن أحددد الطددرفين أو كليهمددا بخددال  التحكدديم فلدديس  • ْلح فِيددْ الصددُّ

 (3)فِْيِه تنازل يف الغالب

وبالجملدددة فدددان المصدددلح يمكدددن أن يمدددارس نوعدددا مدددن دور المحكدددمل ويف التحكددديم 

مصددلح قددد يكددون هندداذ نددوع مددن الرتا ددي والتنددازل يف الواقددع. وهبدد ا قددد يجتمددع دور ال

 والمحكم يف شخص واحد أو يف دعوى واحدة.  

  

 
 (.25معين الحكام فيما يرتدد بين الخصمين من األحكام: عالء الدين الطرابلسي ) :  _ 1
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ْلح وأثره يف إهناء الخصومة يف ال _ 3  (.35فقه اإلسالمي: محمود محجوب عبد النور ) :ينير الصُّ
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م يف  ِهل ومدددا ال فدددالل فدددال يجدددوز حكدددم المحكدددة ْلِح يجدددوز التحكددديم فِيدددْ اسدددتحقاقه بِالصدددُّ

ْلح فِْيَها.  (1)الحدود كما ال يجوز الصُّ

ْلح يف عدة أمورل وهي:    ويختلف التحكيم عن الصُّ

ِ ي  • ون الندددكاع بينهمدددال فالدددَّ مدددين يبتدددة يف التحكددديم يتفدددق الطرفدددان علدددى محكة

ِ ي يبدد ُّ النددكاع هددم  ْلح فالددَّ مددونل أمددا يف الصددُّ يبدد ة النددكاع يف التحكدديم هددم الُمحك 

 .  (2)أطرا  الخصومة أنفسهم

ْلح فاندده عقددد بالرتا دديل  • ُه حكددم قضددائي بخددال  الصددُّ التحكدديم ينددتج َعنددْ

 كم القضائي والعقد الر ائي.وهناذ فرٌق بين الح

ِه تنددازل مددن أحددد الطددرفين أو كليهمددا بخددال  التحكدديم فلدديس  • ْلح فِيددْ الصددُّ

 (3)فِْيِه تنازل يف الغالب

وبالجملدددة فدددان المصدددلح يمكدددن أن يمدددارس نوعدددا مدددن دور المحكدددمل ويف التحكددديم 

مصددلح قددد يكددون هندداذ نددوع مددن الرتا ددي والتنددازل يف الواقددع. وهبدد ا قددد يجتمددع دور ال

 والمحكم يف شخص واحد أو يف دعوى واحدة.  
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ْلح وال حكيإل 1ال دول )  (: أوجه ا خ الف بي  الصُّ

ْلح   ال حكيإل الصُّ

 المحكمون هم من يبتون النكاع األطرا  هي من تب  النكاع

 ينتج َعنُْه حكم قضائي ينتج َعنُْه عقد بالرتا ي

 ليس فِْيِه تنازل   تنازل أحد الطرفين أو كليهما

 

  

 
 

ْلح والعفو  ْقل ُب الثاين: الفرُق بي  الصُّ  الم 

ُو "يددددُّيت العفددددو بمعنددددى الددددرتذ والمحددددول جدددداء يف لسددددان العددددرب:  أصددددُله الَمحددددْ

وقدددد يدددُّيت بمعندددى اإلبدددراء:  (1)والطَّمدددسل عفدددا ان عندددث أي محدددا  نبدددث وتدددرذ معاقبتدددث

  : ه وَأْبرَأهل وعفا عن  نبه َعْفوا   (2)"صفح"وَأعفاُه وعافاُه: َأَصحَّ

ْلح والعفو أن يف كليهما تنازل عن    حقل ويفرتقان يف عدة أمور:  يجتمع الصُّ

ْلح فهدددو غالبدددا إسدددقاط  • األول: أن العفدددو إسدددقاط دون مقابدددلف أمدددا الصدددُّ

 بمقابل وعوه.

ْلح فدددال يبدددد أن  • الثددداين: أن العفدددو قدددد يحصدددل مدددن طدددر  واحددددف أمدددا الصدددُّ

 .(3)  يكون من طريف النكاع

ْلح فهددو نددكول جكئددي مددن  • العفددو عددادة  نددكول كامددل عددن الحددقف أمددا يف الصددُّ

 .(4)ال الجانبينك

ِه  ْلح عدددن القصدددا  إلدددى الديدددة فدددان فِيدددْ ْلح والعفدددول كمدددا يف الصدددُّ وقدددد يجتمدددع الصدددُّ

 معنى العفو أيضا.
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ْلح والعفو  ْقل ُب الثاين: الفرُق بي  الصُّ  الم 

ُو "يددددُّيت العفددددو بمعنددددى الددددرتذ والمحددددول جدددداء يف لسددددان العددددرب:  أصددددُله الَمحددددْ

وقدددد يدددُّيت بمعندددى اإلبدددراء:  (1)والطَّمدددسل عفدددا ان عندددث أي محدددا  نبدددث وتدددرذ معاقبتدددث

  : ه وَأْبرَأهل وعفا عن  نبه َعْفوا   (2)"صفح"وَأعفاُه وعافاُه: َأَصحَّ

ْلح والعفو أن يف كليهما تنازل عن    حقل ويفرتقان يف عدة أمور:  يجتمع الصُّ

ْلح فهدددو غالبدددا إسدددقاط  • األول: أن العفدددو إسدددقاط دون مقابدددلف أمدددا الصدددُّ

 بمقابل وعوه.

ْلح فدددال يبدددد أن  • الثددداين: أن العفدددو قدددد يحصدددل مدددن طدددر  واحددددف أمدددا الصدددُّ

 .(3)  يكون من طريف النكاع

ْلح فهددو نددكول جكئددي مددن  • العفددو عددادة  نددكول كامددل عددن الحددقف أمددا يف الصددُّ

 .(4)ال الجانبينك

ِه  ْلح عدددن القصدددا  إلدددى الديدددة فدددان فِيدددْ ْلح والعفدددول كمدددا يف الصدددُّ وقدددد يجتمدددع الصدددُّ

 معنى العفو أيضا.
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ْلح والعفو 2ال دول )  (: أوجه ا خ الف بي  الصُّ

ْلح   العفو الصُّ

 إسقاط دون مقابل إسقاط بمقابل 

 يحصل من طر  واحد يحصل من طريف النكاع

 نكول جكئي الحقنكول كامل عن  

  

 
 

ْلح والوراطة  ْقل ُب الثالي: الفرق بي  الصُّ  الم 

فالواسدددطة أو الوسددداطة هدددو الشددديء  (1)هلوسدددي الشددديء: مدددا بدددين طرفيددد : الوسددداطة لغدددة

 الواقع بين طرفين.

أمدددا يف معناهدددا االصدددطالحي فلفدددظ الوسددداطة مصدددطلح قدددانوينف لددد ا فددداين سدددُّنقل 

َ ا ال يعنددي أن الفقدده اإلسددالمي لددم يعددر  الوسدداطةل بددل  تعريفدده عنددد فقهدداء القددانونل وهددَ

ْلحل  علددى العكددسل غيددر أهنددا لددم ُتفددرد باالصددطالحل فهددم يدددرجوهنا  ددمن مصددطلح الصددُّ

ل "المصدددلح"بددددل لفدددظ  "المتوسدددي"و أ "الوسددديي"فُّحياندددا نجددددهم يسدددتعملون لفدددظ 
ْلحف جددداء يف بددددائع الصدددنائع:  امكككا أي  ككككوي "إال أن الوسددداطة يف الفقددده أخدددصة مدددن الصدددُّ

ِه، وامكككا أي  ككككوي بكككي  المكككد ي واألجن:كككي  يكككْ ل  ْلح( بكككي  المكككد ي والمكككد ى    )أي الصكككُّ

 .(2)"الم ورط 

محايددددل تعدددر  الوسددداطة بُّهندددا: عمليدددة رسدددميةل يحددداول مدددن خاللهدددا طدددرٌ  ثالدددث 

عددس تنيدديم حددوار بددين الطددرفين تقريددَب وجهددات نيددرهمل والبحددَث بمسدداعدته عددن حددل 

ْلح مع الوساطة يف أن كليهما غير الزم لطريف النكاع.(3)للنكاع المطروح  . ويتفق الصُّ

  

 
 (.426/ 7لسان العرب: ابن منيور ) _ 1

 (.40/ 6بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع: الكاساين ) _ 2

َ ا تعريدددف الفقيددده القدددانوين الفرنسدددي _ 3 مدددُّخو  مدددن رسدددالة دكتدددوراه   Bonafè _Schmitt jean _ pierreهدددَ

الصدددفحة  2015/ 2013ئدددري عدددام للددددكتور خدددال  فددداتحل مكاندددة الوسددداطة لتسدددوية الندددكاع اإلداري يف القدددانون الجكا

(7.) 
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ْلح والوراطة  ْقل ُب الثالي: الفرق بي  الصُّ  الم 

فالواسدددطة أو الوسددداطة هدددو الشددديء  (1)هلوسدددي الشددديء: مدددا بدددين طرفيددد : الوسددداطة لغدددة

 الواقع بين طرفين.

أمدددا يف معناهدددا االصدددطالحي فلفدددظ الوسددداطة مصدددطلح قدددانوينف لددد ا فددداين سدددُّنقل 

َ ا ال يعنددي أن الفقدده اإلسددالمي لددم يعددر  الوسدداطةل بددل  تعريفدده عنددد فقهدداء القددانونل وهددَ

ْلحل  علددى العكددسل غيددر أهنددا لددم ُتفددرد باالصددطالحل فهددم يدددرجوهنا  ددمن مصددطلح الصددُّ

ل "المصدددلح"بددددل لفدددظ  "المتوسدددي"و أ "الوسددديي"فُّحياندددا نجددددهم يسدددتعملون لفدددظ 
ْلحف جددداء يف بددددائع الصدددنائع:  امكككا أي  ككككوي "إال أن الوسددداطة يف الفقددده أخدددصة مدددن الصدددُّ

ِه، وامكككا أي  ككككوي بكككي  المكككد ي واألجن:كككي  يكككْ ل  ْلح( بكككي  المكككد ي والمكككد ى    )أي الصكككُّ

 .(2)"الم ورط 

محايددددل تعدددر  الوسددداطة بُّهندددا: عمليدددة رسدددميةل يحددداول مدددن خاللهدددا طدددرٌ  ثالدددث 

عددس تنيدديم حددوار بددين الطددرفين تقريددَب وجهددات نيددرهمل والبحددَث بمسدداعدته عددن حددل 

ْلح مع الوساطة يف أن كليهما غير الزم لطريف النكاع.(3)للنكاع المطروح  . ويتفق الصُّ
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َ ا تعريدددف الفقيددده القدددانوين الفرنسدددي _ 3 مدددُّخو  مدددن رسدددالة دكتدددوراه   Bonafè _Schmitt jean _ pierreهدددَ

الصدددفحة  2015/ 2013ئدددري عدددام للددددكتور خدددال  فددداتحل مكاندددة الوسددداطة لتسدددوية الندددكاع اإلداري يف القدددانون الجكا
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 ويفرتقان يف النقاط التالية:  

ِه الندددكاعل بينمدددا يف  • الوسددداطة تسدددتلكم وجدددود طدددر  ثالدددث ُيعدددره َعَليدددْ

ْلح فوجددددود الوسدددديي أمددددر اختيددداريل ويمكددددن أن يتصددددالح أطددددرا  النددددكاع  الصدددُّ

 أنفسهم دون تدخل ووساطة من أحد.  

ْلح فقدددد يكدددون  • الوسددداطة ال تكدددون إال يف نكاعدددات قدددد نشدددب ل أمدددا الصدددُّ

ْلح بعد نشوب النكاع.    بصدد نكاع محتملل كما قد يكون الصُّ

ْلح يفددرته النددكول عددن ادعدداءات متقابلددة مددن طددريف النددكاعل بينمددا يف  • الصددُّ

 .(1)الوساطة ليس بالضرورة نكول أحد أو كال الطرفين عن بعض ادعاءاته

ْلح بدددين المتندددازعينل فدددا ا نجحددد   الوسددداطة • غايتهدددا الوصدددول إلدددى الصدددُّ

ْلِح.  الوساطة انته  بِالصُّ

ْلح3ال دول )  (: أوجُه ا خ الِف بي   الوراط ة والصُّ

ْلح  الوراطة   الصُّ

 ال يستلكم وجود طر  ثالث  من وجود طر  ثالث  ال بدَّ 

 يف نكاع واقع أو محتمل يف نكاع واقع فقي 

 من نكول أحد الطرفين أو كليهما    ال بدَّ  نكول أحد الطرفين أو كليهما ال يشرتط 

 هو نتيجة الوساطة  وسيلة للصلح
 

ْلح وبيددان مشددروعيته ودليلدده وتمييددكه عددن غيددره مددن التصددرفاتف  ال بعددد تعريددف الصددُّ

 من معرفة أركانه وشروطه وتكييفه الفقهي والقانوين وبيان أحكامه.  بدَّ 

 
 (.67رسالة الدكتوراه السابقة الصفحة ) _ 1

 
 

ُي الثالي: ْ:ح  ْلِح ومروطِِه وأحكاِمهِ  الم   أر اُي  قِد الصُّ

ِه واألحكددام  لة ركددن واآلثددار المرتتبددة َعَليددْ ْلح وشددروط كددُ وهنددا بيددان أركددان عقددد الصددُّ

 به.  المتعلقة

ْلح وما ي ه وحكمه  ْقل ُب األول: أر اُي  قِد الصُّ  الم 

 :أو و: أر ايه وما ي ه

وهددددو اإليجدددداب  -كسددددائر العقددددود عندددددهم-للصددددلح عنددددد الحنفيددددة ركددددٌن واحددددد 

ْلح"ل يقدددول اإلمدددام الكاسددداين رحمددده ان تعدددالى: (1)والقبدددول فاإليجددداب  وأمدددا ركدددن الصدددُّ

ِه: صدددالحتث مدددن كددد ا علدددى كددد ال أو مدددن دعدددواذ  والقبدددولل وهدددو أن يقدددول المددددعى َعَليدددْ

مددا يدددل علددى قبولدده ور دداهل فددا ا  كدد ا علددى كدد ال ويقددول اآلخددر: قبلدد ل أو ر ددي ل أو

ْلح  .(2)"ُوجد اإليجاب والقبولل فقد تم عقد الصُّ

: الصدددديغة والعاقددددددان )المصدددددالِح أربعدددددةفُّركانددددده  (3)أمددددا عندددددد جمهدددددور الفقهدددداء 

 والمصاَلح( والمحل )المصالح َعنُْه( والعوه.

 
 (.2/295(ل درر الحكام شرح غرر األحكام: مال خسرو )40/ 6ينير بدائع الصنائع: الكاساين ) _ 1
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ُي الثالي: ْ:ح  ْلِح ومروطِِه وأحكاِمهِ  الم   أر اُي  قِد الصُّ

ِه واألحكددام  لة ركددن واآلثددار المرتتبددة َعَليددْ ْلح وشددروط كددُ وهنددا بيددان أركددان عقددد الصددُّ

 به.  المتعلقة

ْلح وما ي ه وحكمه  ْقل ُب األول: أر اُي  قِد الصُّ  الم 

 :أو و: أر ايه وما ي ه

وهددددو اإليجدددداب  -كسددددائر العقددددود عندددددهم-للصددددلح عنددددد الحنفيددددة ركددددٌن واحددددد 

ْلح"ل يقدددول اإلمدددام الكاسددداين رحمددده ان تعدددالى: (1)والقبدددول فاإليجددداب  وأمدددا ركدددن الصدددُّ

ِه: صدددالحتث مدددن كددد ا علدددى كددد ال أو مدددن دعدددواذ  والقبدددولل وهدددو أن يقدددول المددددعى َعَليدددْ

مددا يدددل علددى قبولدده ور دداهل فددا ا  كدد ا علددى كدد ال ويقددول اآلخددر: قبلدد ل أو ر ددي ل أو

ْلح  .(2)"ُوجد اإليجاب والقبولل فقد تم عقد الصُّ

: الصدددديغة والعاقددددددان )المصدددددالِح أربعدددددةفُّركانددددده  (3)أمددددا عندددددد جمهدددددور الفقهدددداء 

 والمصاَلح( والمحل )المصالح َعنُْه( والعوه.

 
 (.2/295(ل درر الحكام شرح غرر األحكام: مال خسرو )40/ 6ينير بدائع الصنائع: الكاساين ) _ 1

 (.6/40بدائع الصنائع: الكاساين ) _ 2

 (.4340/ 6الفقه اإلسالمي وأدلته: وهبة الكحيلي ) _ 3
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ْلح1الشكل )  (: أر اي الصُّ

ْلح.سيُّيت معنا  كر تفصيل ُكلة ركن يف     مطلب شروط عقد الصُّ

 أما ما ي ه: 

فقدددد اختلدددف الفقهددداء هدددل هدددو أصدددل يف العقدددود أم فدددرع عدددن غيدددرهَ والدددراجح يف 

معتمددد المدد اهب األربعددة أندده فددرع عددن غيددره مددن العقددودف فامددا أن يكددون نوعددا مددن أنددواع 

اَن بيعددال وي ْلح معاو ددة عددن أعيددان كددَ اَن الصددُّ اَن مقابددل عددوهف فددان كددَ كددون البيددوع إن كددَ

اَن عددن منددافعل وإمددا  ِه أحددد النقدددين عددن اآلخددرل وعقددد إجددارة إن كددَ اَن فِيددْ عقددد صددر  إن كددَ

ِه أحدددد الخصددمين عددن حقدده أو بعددض حقدده ويسدددمى  أن يكددون هبددة  أو إبددراء  إن تنددازل فِيددْ

ْلح لدددفع الخصددومة إن لددم يتعددين شدديء مددن  لددثل  صددلح الحطيطددةل وإمددا أن يكددون الصددُّ

 .(1)يعطيه المصالح رغم أنه منكر للجناية    أو بدافع اإلحسانل وهو ما

ْلح:  هايي ، الحكإل ال كليفي لعقد الصُّ

ْلح بدددالمعنى العدددام منددددوب وال  ْلح بمعندددى العقدددد وإال فالصدددُّ الحدددديث هندددا عدددن الصدددُّ

 خال .  

 
(ل شددددرح مختصددددر خليددددل: 384/ 2(ل حاشدددديتا قليددددوبي وعميددددرة )6/53ينيددددر: بدددددائع الصددددنائع: الكاسدددداين ) _1

 (.4/6(ل الفروق: القرايف )6/1الخرشي )

 
 

ْلح بمعنددى العقددد مشددروعل ولكددن هددل هددو واجددب أم مندددوب أم مبدداحل فعنددد  فالصددُّ

ل وإليدده (1)الشددافعية وجهددان: األولف أندده مبدداحف ألندده رخصددة. والوجدده الثدداينف أندده مندددوب

مَّ قددد تعرتيدده  ُث  اتدده مندددوب إليددهل ثددُ ْلح عندددهم مددن َحيددْ أيضددا  هددب المالكيددةف فعقددد الصددُّ

الخمسددة: فقدددد يكددون واجبدددا عنددد تعيدددين مصددلحتهل وقدددد  بعددد  لدددث األحكددام التكليفيدددة

  .(2)يصير حراما أو مكروها الستلكامه مفسدة واجبة الدرء أو راجحة  

والدددراجح يف  لدددث مدددا  هدددب إليددده المالكيدددة مدددن جعدددل حكمددده مناطدددا بالمصدددلحة 

ي  تدددِ ْلح يف أصدددله إنمدددا شدددرع درءا  للمفاسدددد الَّ ُهل فعقدددد الصدددُّ ا التبددداغض المرجدددوة مِندددْ مِنْهدددَ

 تِي مِنَْها التوافق والمسالمة.  والشحناءل وجلبا للمصالح الَّ 

 مسألة: مشرو يُة أخِ  األمواِل لقال  احًاالِا بي   الناِس.

ومددا - هددب جمهددور العلمدداء إلددى جددواز أخدد  العامددل يف القضدداء والحسددبة والتعلدديم 

ويددددخل يف  لدددث  (3)علدددى عملدددهل مككك  بيكككل المكككال أجدددرة   -إلدددى  لدددث مدددن أعمدددال الددددين

أيضددا اإلصددالح بددين الندداسل وهددو رأي المدد اهب األربعددةل وكرهدده طائفددة كراهددة تنكيدده 

   (4)منهم مسروق.

 
 (. 366/ 6ينير الحاوي الكبير: الماوردي ) _ 1

 (.80/ 5ل مواهب الجليل: الحطاب الرعيني )(1/ 6ينير شرح مختصر خليل للخرشي ) _ 2

 -موسددددوعة اإلجمدددداع يف الفقدددده اإلسددددالميل مجموعددددة مددددن العلمدددداءل دار الفضدددديلة للنشددددر والتوزيددددعل الريدددداه  _ 3

 (5/350مل )2012المملكة العربية السعوديةل الطبعة األولىل 

ية الشددافعيل  _ 4
ية علددى الخطيددبل سددليمان بددن محمددد البَُجيَْرمددِ

تحفددة الحبيددب علددى شددرح الخطيددبل حاشددية البَُجيَْرمددِ

 (.4/395مل )1995الفكرل  دار
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ومددا - هددب جمهددور العلمدداء إلددى جددواز أخدد  العامددل يف القضدداء والحسددبة والتعلدديم 
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   (4)منهم مسروق.
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وْ "وقدددال الشدددافعي:  َي  َأنَّ  َولدددَ مَ  اْلَقا دددِ َب  َواْلَقاسدددِ ي َواْلَكاتدددِ اِحَب  لِْلَقا دددِ يَوانِ  َوصدددَ  الدددد 

اِحَب  ِ   َوصدددَ الِ  َبيدددْ نِينَ  اْلمدددَ َؤ   مْ  َواْلمدددُ ُ وا لدددَ ل َيُّْخدددُ ال  وا ُجعدددْ بِينَ  َوَعِملدددُ انَ  ُمْحَتسدددِ بَّ  كدددَ  َأحدددَ

ل    (1)."ِعنِْدي  َعَلْيِهمْ  َيْحُرمْ   َلمْ   ُجْعال  َخُ وا  أَ   َوإِنْ   إَليَّ

ال وأمددا إ ا َكانددَ  هندداذ شددبهة يف  عدد  ومددن تددرذ أخدد  األجددرة مددن السددلف إنمددا تركدده تورُّ

ُّن يكددون لمحابدداةم  اَن المددال حرامددا كددَ ال ويحددرم إ ا كددَ ِ ِه األجددرةل فدداألولى الددرتذ جكمدد  هددَ

   (2)يف الحكم أو لتمييك طر  على طر .

ففددي جددواز األخدد  مددن المتحدداكمين خددال ل ومددن أجددازه  مكك  غيككر بيككل المككال وأمددا 

ُّن يكدددون األخددد  بدددالمعرو ل وأن ال يدددؤدي إلدددى  ال كدددَ ِه شدددروط ال ال بددددة مِنْهدددَ شدددرط فِيدددْ

وقدددد جدددرَّ القدددول بدددالجواز )أي جدددواز أخددد  "محابددداة طدددر  علدددى طدددر ل قدددال الحدددافظ: 

ِ ِه األعصددار ر  أجددرة مددن المتحدداكمين( إلددى إلغدداء الشددروطل وفشددا  لددث يف هددَ ُث تعدد ة بَحيددْ

   (3)."إزالة  لثل وان المستعان

كمددا هددو الحددال -واليدداهر أندده يف حددال قيددام مؤسسددة مخصصددة للصددلح بددين الندداس 

ا علددددى درايددددة اختصاصددددية بُّحكددددام  -يف المندددداطق المحددددررة اآلن اَن العدددداملون فِْيهددددَ وكددددَ

ْلِحل  بيككل المككال،  فهككء ل   ككوم لهككإل أخكك  أجككر   لككى  لكك  مكك الشددريعة المتعلقددة بِالصددُّ

و حكككر   لكككيهإل يف المقابكككل أخككك  أجكككر  مككك  الم حكككا مي ، مككك  بكككا  ركككد الككك را ع ودفكككع 

 الش:هة.

 
 (.6/225) مل1990 بيروتل –الشافعيل األمل دار المعرفة  _ 1

بيدددروتل  -انيدددر: أحمدددد بدددن علدددي بدددن حجدددر العسدددقالينل فدددتح البددداري شدددرح صدددحيح البخددداريل دار المعرفدددة  _ 2

 (150/ 13هدل )1379

 انير: المصدر نفسه. _ 3

 
 

ِ ِه المؤسسدددة ممدددن تتددددخل لبصدددالح بدددين النددداس  بمعنددداه -أمدددا غيدددر العددداملين يف هدددَ

ُه أخددد  أجدددرة مدددن  -العدددام إل هددداب الشدددحناء والبغضددداء وجمدددع  ات البدددينف فدددال يحدددل لدددَ

أصدددبح يرتتدددب علدددى األمدددر مدددن مفاسدددد وعددددم انضدددباط  المتحددداكمين علدددى  لدددثل لمدددا

تِي  كرها اإلمام بن حجر رحمه ان.  بالشروط الَّ
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ْلِح  ْقل ُب الثاين: مروُط  قِد الصُّ  الم 

ْلح مجموعة من الشروط العامةل وهي:    لعقد الصُّ

ِه صدددالحتثل اح  كككا  والق:كككول أن تكدددون بلفدددظ  • ل فيقدددول المددددعى َعَليدددْ

 فيقول اآلخر قبل .  

ْلح الواقدددع عدددن إكدددراهل  ال راضكككي: • أي ر دددا طدددريف الندددكاع فدددال يصدددحُّ الصدددُّ

ِه تندددددازل عدددددن حدددددق   ٍّ ٌّ ٰى ٰر}ل ولقولددددده تعدددددالى: (1)ألن فِيدددددْ
 [.29]النساء:  {َّ

فددال يصددحُّ صددلح المجنددون وال الصددبي غيددر  العقككل وأ ليككة المصككالحي : •

   .(2)المميك باالتفاق

لكددن ال يشددرتط البلددوا عنددد الحنفيددة فيصددحُّ صددلح الصددبي المميددك المددُّ ون 

هِ  ِه  ددرر َعَليددْ ُه إن لددم يكددن فِيددْ ة (3)لددَ ل أمددا الجمهددور فيشددرتطون يف المصددالَحين أهليددة

اَن  ُه التعاقددد فددال يصددح عندددهم صددلح الصددبية وإن كددَ كا  ألندده معاملددة فيشددرتط لددَ مميدد 

مددا يشددرتط لغيددره مددن المعددامالت والعقددودل والددراجح مددا  هددب إليدده الجمهددورل 

ِه مددن كمددال األهليددةل وألن  ْلح عقددد دائددر بددين النفددع والضددرر فددال بددد فِيددْ ألن الصددُّ

 فِْيِه نكوال  عن بعض الحق.

بالعدل • ْلح  الصُّ فانأي  كوي  اليالم  الجائر  ْلح  الصُّ أما  تعالى:  ل  لقوله  باطلف  ه 

 [.9]سورة الحجرات:  {متهت خت حت جت} 

 
 (. 244/ 4الفتاوى الهندية ) _ 1

 (2/345بدين: )حاشية ابن عا  2

 (.1539( رقم المادة )298ينير مجلة األحكام العدلية ) :  _ 3

 
 

ْلح يف حكككل مككك  حقكككوق • ان تعدددالىل كالحددددود والكفدددارات  أ   ككككوي الصكككُّ

 .  (1)والككواتل بل يكون يف حقوق العباد  

ُّن أ   حكككر   حكككال و  • و  ُ حكككلَّ . يصدددالحه علدددى دار علدددى أال يسدددكنها كدددَ

ُهل أو علددى أمددوال مؤجلددة أو علددى  حرامكك   ُّن يصددالحه مددن المددال علددى أكثددر مِنددْ كددَ

ْلِح ما حرم َعَلْيِه من الربا والخمر والخنكير  .(2)خمر أو خنكيرل فيستحل بِالصُّ

ُه حقكك  هاب كك  للمصككالِح، • نككْ فلددو ادعدد  امددرأة بنسددب  أي  كككوي المصككال ُح   

مَّ صددالحها علددى مددالف وقددع  ا مددن رجددلل ثددُ ْلح بدداطال ل ألن النسددب حددقة ولدددم َلهددَ الصددُّ

ْلح علددددى الحالددددة (3)الطفددددل ال حددددقة األم .كدددد ا فقددددد منددددع القددددانون أيضددددا الصددددُّ

فدددال يجدددوز أن يتصدددالح شدددخص مدددع ( 4)الشخصدددية لبنسدددان وعلدددى أهليتددده أيضدددا

ُه بنفددي أو إثبدداتل أو علددى صددحة زواجدده أو بطالنددهل وهددو أمددر  آخددر علددى بنوتدده مِنددْ

 يعة اإلسالمية.  مهم ال يتعاره مع الشر

ِ ِه الشدددروط العامدددة  ي تتفدددرع عدددن هدددَ تدددِ وهنددداذ مجموعدددة مدددن الشدددروط األخدددرى الَّ

 سيُّيت  كرها يف المطلب التالي.
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ْلح يف حكككل مككك  حقكككوق • ان تعدددالىل كالحددددود والكفدددارات  أ   ككككوي الصكككُّ

 .  (1)والككواتل بل يكون يف حقوق العباد  

ُّن أ   حكككر   حكككال و  • و  ُ حكككلَّ . يصدددالحه علدددى دار علدددى أال يسدددكنها كدددَ

ُهل أو علددى أمددوال مؤجلددة أو علددى  حرامكك   ُّن يصددالحه مددن المددال علددى أكثددر مِنددْ كددَ

ْلِح ما حرم َعَلْيِه من الربا والخمر والخنكير  .(2)خمر أو خنكيرل فيستحل بِالصُّ

ُه حقكك  هاب كك  للمصككالِح، • نككْ فلددو ادعدد  امددرأة بنسددب  أي  كككوي المصككال ُح   

مَّ صددالحها علددى مددالف وقددع  ا مددن رجددلل ثددُ ْلح بدداطال ل ألن النسددب حددقة ولدددم َلهددَ الصددُّ

ْلح علددددى الحالددددة (3)الطفددددل ال حددددقة األم .كدددد ا فقددددد منددددع القددددانون أيضددددا الصددددُّ

فدددال يجدددوز أن يتصدددالح شدددخص مدددع ( 4)الشخصدددية لبنسدددان وعلدددى أهليتددده أيضدددا

ُه بنفددي أو إثبدداتل أو علددى صددحة زواجدده أو بطالنددهل وهددو أمددر  آخددر علددى بنوتدده مِنددْ

 يعة اإلسالمية.  مهم ال يتعاره مع الشر

ِ ِه الشدددروط العامدددة  ي تتفدددرع عدددن هدددَ تدددِ وهنددداذ مجموعدددة مدددن الشدددروط األخدددرى الَّ

 سيُّيت  كرها يف المطلب التالي.
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ْلِح  ْقل ُب الثالُي: أيواُع  قِد الصُّ  الم 

ُي ًاكككح ه الكككى:  يكككْ ْلح مككك  ح  صدددلح صدددحيح الزمل وصدددلح مدددردود  نقسكككإل  قكككد الصكككُّ

 باطل.

ِه  .1 ِ ي اسدددتو، شدددروطه وأركاندددهل وتدددوخى فِيدددْ ْلُح الصدددحيُح: هدددو الدددَّ الصدددُّ

 أصحاُبُه العدَلل وَكاَن موافقا للشرع.  

ِه أحددددد الشددددروط أو األركددددانف  .2 ِ ي اختددددل فِيددددْ ْلُح الباطددددُل: هددددو الددددَّ والصددددُّ

كصدددلح المكدددره الواقدددع بغيدددر ر دددا أحدددد الطدددرفينل وصدددلح الصدددبي الصدددغير غيدددر 

ْلح علدد  ْلح علددى إحددالل المميددكل أو الصددُّ ى حددد مددن حدددود ان عددك وجددلل أو الصددُّ

م أو تحريم حالل أو أكل ربا.  محرة

ْلح الككى: ًاككلح  لككى مككال، وًاككلح  لككى غيككر  ُي الموضككوع   نقسككإل الصككُّ يككْ ومكك  ح 

 األموال.  

ْلح يف األموال والمعامالت:    الصُّ

للصددددلح يف قضددددايا المددددال والمعددددامالت شددددروٌط خاصددددٌة إ ددددافة للشددددروط العامددددة 

  كورة سابقال وهي:  الم

ُه سددواٌء أكددان مدداال  كددالعين  • ا يجددوز أخدد  البدددل َعنددْ ُه مِمددَّ كددون المصدداَلح َعنددْ

اَن حقددا ال يجددوز االعتيدداه  والدددين أو غيددر مددال كالقصددا ل بخددال  مددا إ ا كددَ

ْلح عنهما  .  (1)َعنُْهل كحق الشفعة والكفالة بالنفسل فال يجوز الصُّ

 
 (29/ 5يين الحقائق شرح كنك الدقائق وحاشية الشلبي: الكيلعي )تب _ 1

 
 

ْلح يف األمدددوال  • اَن الصدددُّ ْلح مدددن جدددنس إن كدددَ فيشدددرتط أن يكدددون بددددل الصدددُّ

ِه بالفضدددةل وكددد ا يف العمدددالت  اَن الددددين مدددثال   هبدددا يصدددالح َعَليدددْ آخدددرل فدددان كدددَ

ْلح  .(1)فيصالح على عملة أخرىل منعا لوقوع الربال وُيقبض يف مجلس الصُّ

ِه مددداال  متقومدددا أو منفعدددة • ل فدددال يصدددح يف (2) أن يكدددون البددددل المصدددالح َعَليدددْ

 متقوم كخمر أو خنكير.مال غير  

ا ُيحتدددا  إلدددى قبضدددهل )أي  • اَن مِمدددَّ ْلح معلومدددال إن كدددَ أن يكدددون بددددل الصدددُّ

...إل (ل فدددان  ا ُيعددددة اَن مِمدددَّ اَن موزوندددال ومعلدددوم العددددد إن كدددَ معلدددوم الدددوزن إن كدددَ

ِه القددبض فددال بددُّس بجهالتدده ا ال يشددرتط فِيددْ اَن مِمددَّ )كمددا لددو صددالح علددى قطعددة  ل(3)كددَ

حديددددد الموقددددع والمسدددداحةل وال يشددددرتط عددددره مواصددددفات أره فيكتفددددي بت

 األره بدقةل وك ا لو صالح على حق السكنى مثال (.

ْلُح  لى الماِل الى هالهِة أيساٍ :   و نقسإُل الصُّ

ِهل وال ينكددرل وال خددال  بددين  ًاككلح مككع ايككرار: • وهددو أن يقددرَّ المدددعى َعَليددْ

 الفقهاء يف جوازه.  

َ ا  ًاكككلح مكككع ايككككار: • ِه دعدددوى المددددعيل وهدددَ هدددو أن ينكدددر المددددعى َعَليدددْ

ِهف ألنددده عنددددهم مدددن أكدددِل أمدددوال النددداس  ْلح فِيدددْ القسدددم لدددم يجدددك الشدددافعية الصدددُّ

هِ  ْلح هنددا الفتددداء (4)بالباطددلف لعدددم ثبددوت حددق يعدداوه َعَليددْ ل ويددرد علدديهم أن الصددُّ

 اليمين.
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ْلح يف األمدددوال  • اَن الصدددُّ ْلح مدددن جدددنس إن كدددَ فيشدددرتط أن يكدددون بددددل الصدددُّ

ِه بالفضدددةل وكددد ا يف العمدددالت  اَن الددددين مدددثال   هبدددا يصدددالح َعَليدددْ آخدددرل فدددان كدددَ

ْلح  .(1)فيصالح على عملة أخرىل منعا لوقوع الربال وُيقبض يف مجلس الصُّ

ِه مددداال  متقومدددا أو منفعدددة • ل فدددال يصدددح يف (2) أن يكدددون البددددل المصدددالح َعَليدددْ

 متقوم كخمر أو خنكير.مال غير  

ا ُيحتدددا  إلدددى قبضدددهل )أي  • اَن مِمدددَّ ْلح معلومدددال إن كدددَ أن يكدددون بددددل الصدددُّ

...إل (ل فدددان  ا ُيعددددة اَن مِمدددَّ اَن موزوندددال ومعلدددوم العددددد إن كدددَ معلدددوم الدددوزن إن كدددَ

ِه القددبض فددال بددُّس بجهالتدده ا ال يشددرتط فِيددْ اَن مِمددَّ )كمددا لددو صددالح علددى قطعددة  ل(3)كددَ

حديددددد الموقددددع والمسدددداحةل وال يشددددرتط عددددره مواصددددفات أره فيكتفددددي بت

 األره بدقةل وك ا لو صالح على حق السكنى مثال (.

ْلُح  لى الماِل الى هالهِة أيساٍ :   و نقسإُل الصُّ

ِهل وال ينكددرل وال خددال  بددين  ًاككلح مككع ايككرار: • وهددو أن يقددرَّ المدددعى َعَليددْ

 الفقهاء يف جوازه.  

َ ا  ًاكككلح مكككع ايككككار: • ِه دعدددوى المددددعيل وهدددَ هدددو أن ينكدددر المددددعى َعَليدددْ

ِهف ألنددده عنددددهم مدددن أكدددِل أمدددوال النددداس  ْلح فِيدددْ القسدددم لدددم يجدددك الشدددافعية الصدددُّ

هِ  ْلح هنددا الفتددداء (4)بالباطددلف لعدددم ثبددوت حددق يعدداوه َعَليددْ ل ويددرد علدديهم أن الصددُّ

 اليمين.
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ْلح عددن إنكددار (1)و هددب الحنفيددة والحنابلددة ِ ِه الحالددة إلددى جددواز الصددُّ ل ويف هددَ

ِه ليقددر بالمددال المدددعى بددهل ألندده إن أقددرة بدده  ال يدددفع المدددعي المددال للمدددعى َعَليددْ

 لكمهل وتبين ك ب إنكاره.

ولكدددن قدددد يددددفع المنكدددر مددداال  صدددلحا عدددن دعدددواهل فتسدددقي الددددعوى وتدددكال 

 الخصومة.  

ِه: • يككْ ل  ِه  وًاككلح مككع ركككوت المككد ى    ويكددون بددُّن ال يجيددب المدددعى َعَليددْ

ْلِح عدددن إنكدددار يف يف َ ا عندددد الشدددافعية كالصدددُّ  الددددعوى بددداإلقرار وال باإلنكدددارل وهدددَ

 .(2)عدم جوازه عندهم

ْلح يف قضددددايا المعددددامالت  ورية إلددددى تفعيددددل الصددددُّ وإن حاجددددة منطقددددة الشددددمال السددددُّ

َ ا مددا  ملحددٌة جدددا ل سدديما مددع تفدداوت قيمددة العملددة والو ددع االقتصددادي غيددر المسددتقرل وهددَ

ي يكدددون مرجعهدددا فدددرق العملدددة جعدددل المحددداكم  تدددِ إلدددى  _كالدددديون  _تتجددده يف القضدددايا الَّ

ْلح مدددرة بعدددد مدددرةف رجددداء أن يتفدددق  إحالتهدددا للصدددلحل فيدددرد القا دددي القضدددية إلدددى الصدددُّ

الطرفدددان علدددى صددديغة معيندددةل فدددان أبيدددا فقدددد اعتمددددت المحددداكم يف  لدددث األخددد  بدددرأي 

و اعتبددار قيمددة الدددين وقدد  اإلمددام أبددي يوسددف مددن الحنفيددة يف حالددة كسدداد العملددةل وهدد 

َ ا الشدددرط مدددُّخو  مدددن قدددول اإلمدددام  اَن الضدددرر يتجددداوز الثلدددثل وهدددَ البيدددعل بشدددرط إ ا كدددَ

الرهدددوين مدددن المالكيدددةل فيتصدددالحانف بدددُّن يضدددع الددددائن عدددن المددددين الشدددطرل ويفدددي 

َ ا  المددددين بالشدددطر المتبقددديل بعدددد تقددددير قيمتددده بعملدددة أخدددرى معتدددسة  )كالددددوالر(ل وهدددَ

َ االقددول أقددرب  لة مددن الدددائن والمدددينل  لددث أن هددَ التغيددر  للعدددل وعدددم الجددور علددى كددُ
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يف قيمددة العملددة بددين وقدد  االقددرتاه ووقدد  األداء ال يتحملدده أحددد أطددرا  العقددد دون 

 ل وَعَلْيِه الفتوى يف الشمال المحرر.(1)غيرهل وب لث صدر قرار وزارة العدل

اَن للنددكوح أثددره أيضددال فقددد أفدداد القا  ددي يف محكمددة إدلددب للمعددامالت وكدد لث كددَ

م أن دعددداوى 5/4/2022الماليدددة السددديد رامدددك خندددوس يف مقابلدددة أجريددد  معددده بتددداري  

ي تعدددره علدددى المحكمدددة بسدددبب الندددكوح والحاجدددة  تدددِ اإلخدددالء مدددن أكثدددر الددددعاوى الَّ

الملحدددة للمسدددكن وصدددعوبة تدددُّمين المسدددكن البدددديل مدددن قبدددل المسدددتُّجرل وغالبدددا مدددا 

ا بطر ْلح إمددا بكيددادة مبلددز اإليجددار نددكوال  عنددد رغبددة صدداحب يجددري الحددل فِْيهددَ يددق الصددُّ

 العقار أو بامهال المستُّجر مدة )شهرين أو ثالثة( لبخالء.

ُث  ا هدددي دعددداوى الشدددركات َحيدددْ ْلح دورا  كبيدددرا  فِْيهدددَ ي يلعدددب الصدددُّ تدددِ ومدددن القضدددايا الَّ

ا تتطلبددده يميددل طدددريف الندددكاع للصدددلح لطدددول زمدددان الددددعوى القضدددائية وتشدددعبها وكثدددرة مددد 

   من أدلة وبينات.

ي تكدددون بدددين األقدددارب فيشدددير القا دددي  تدددِ وكددد ا يف قضدددايا الميدددران والرتكدددات والَّ

ْلِح على األطرا  صيانة لحق القربى وحفاتا على العالقات األسرية.  بِالصُّ

 مسألة: ًالح الولي والوًاي    مال القاًار.

األصل الَِّ ي اتفق  َعَلْيِه أقوال الفقهاء رغم اختال  الفتوى والعمل أن يكون التصر   

تعالى:   قال  َلُهل  باألصلح  يكون  فالعمل  يتيما  َكاَن  إن  السيما  الصغير  الصبي   خل}لمصلحة 
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يف قيمددة العملددة بددين وقدد  االقددرتاه ووقدد  األداء ال يتحملدده أحددد أطددرا  العقددد دون 

 ل وَعَلْيِه الفتوى يف الشمال المحرر.(1)غيرهل وب لث صدر قرار وزارة العدل

اَن للنددكوح أثددره أيضددال فقددد أفدداد القا  ددي يف محكمددة إدلددب للمعددامالت وكدد لث كددَ

م أن دعددداوى 5/4/2022الماليدددة السددديد رامدددك خندددوس يف مقابلدددة أجريددد  معددده بتددداري  

ي تعدددره علدددى المحكمدددة بسدددبب الندددكوح والحاجدددة  تدددِ اإلخدددالء مدددن أكثدددر الددددعاوى الَّ

الملحدددة للمسدددكن وصدددعوبة تدددُّمين المسدددكن البدددديل مدددن قبدددل المسدددتُّجرل وغالبدددا مدددا 

ا بطر ْلح إمددا بكيددادة مبلددز اإليجددار نددكوال  عنددد رغبددة صدداحب يجددري الحددل فِْيهددَ يددق الصددُّ

 العقار أو بامهال المستُّجر مدة )شهرين أو ثالثة( لبخالء.

ُث  ا هدددي دعددداوى الشدددركات َحيدددْ ْلح دورا  كبيدددرا  فِْيهدددَ ي يلعدددب الصدددُّ تدددِ ومدددن القضدددايا الَّ

ا تتطلبددده يميددل طدددريف الندددكاع للصدددلح لطدددول زمدددان الددددعوى القضدددائية وتشدددعبها وكثدددرة مددد 

   من أدلة وبينات.

ي تكدددون بدددين األقدددارب فيشدددير القا دددي  تدددِ وكددد ا يف قضدددايا الميدددران والرتكدددات والَّ

ْلِح على األطرا  صيانة لحق القربى وحفاتا على العالقات األسرية.  بِالصُّ

 مسألة: ًالح الولي والوًاي    مال القاًار.

األصل الَِّ ي اتفق  َعَلْيِه أقوال الفقهاء رغم اختال  الفتوى والعمل أن يكون التصر   

تعالى:   قال  َلُهل  باألصلح  يكون  فالعمل  يتيما  َكاَن  إن  السيما  الصغير  الصبي   خل}لمصلحة 
 [. 152]سورة األنعام:   { مم خم حم جم يل ىل مل
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ِه فقددد  هددب الحنفيددة والحنابلددة إلددى صددحة صددلح ولددي  الصددبي الصددغير يف مالدده وَعَليددْ

اَن  ِه  دددرر فدددال يجدددوزل فدددان كدددَ اَن فِيدددْ ُهل أمدددا إن كدددَ ِه مصدددلحة أو نفدددع متحقدددق لدددَ اَن فِيدددْ إن كدددَ

ُه بيةندددة فلددديس للدددولي أو الوصدددي المصدددالحة علدددى  اَن لدددَ للصدددغير ديدددن علدددى الغيدددرل وكدددَ

َ ا تصددر   ددار  ِه تددسع مددن مددال الصددغيرل وهددَ إسددقاط بعددض الدددين وأخدد  البدداقي ألن فِيددْ

 .به

اَن للغيدددر علدددى الصدددغير ديدددن ولديددده بيندددةل فصدددالحه الدددولي أو الوصدددي بدددُّن  أمدددا إن كدددَ

َ ا جددائك للددوليل  َ ا جددائكف ألهنددا تصددر  دائددر بددين النفددع والضددرر وهددَ أعطدداه مثددل الدددين فهددَ

ْلح  .(1)فان لم يكن للدائن بينة فليس َلُه الصُّ

ْلح عددن الديددةل فلدديس لددولي الصددبي أو وصدديه الصددُّ  ْلح علددى الديددة بُّقددل وكدد ا يف الصددُّ

ْلح باطال .    مِنَْها أو التنازل َعنَْها ألهنا تصر   ار بهل فان صالحف وقع الصُّ

   (2)أما الشافعية فال يجيكون تصرفات الولي مالم يكن فِْيَها مصلحة متحققة َلُه.

ورية المحدددددررل ويف تدددددل  ي يعيشدددددها النددددداس يف الشدددددمال السدددددُّ تدددددِ ويف األو ددددداع الَّ

المتغيدددرات االقتصدددادية مثدددل تغيدددر قيمدددة الدددديون بسدددبب تغيدددر قيمدددة العملدددةل أو ندددكوح 

ِ ِه الحدددال عدددن جدددكء مدددن حدددق  الددددائنين بسدددبب الحدددربف هدددل للدددولي أن يتندددازل يف هدددَ

 الصغير ليحصل باقيهَ

 
(ل الفتددداوى الهنديدددة: لجندددة علمددداء برئاسدددة نيدددام الددددين البلخددديل دار 178/ 20ينيدددر المبسدددوط: السرخسدددي ) _ 1

 (.3/392(ل كشا  القناع: البهويت )4/229الفكر )

 (. 2/127ينير المه ب: اإلمام الشيرازي ) _ 22

 
 

اَن التصدددر  تقتضددديه الضدددرورةف فالضدددرورات تبددديح المحيدددوراتل فدددان خدددا   إن كدددَ

فددال بددُّس بددُّن يصددالح لتحصدديل بعضددهل ألن األصددل  الددولي فددوات حددق الصددغير بالكامددل

 الَِّ ي  هب إليه الفقهاء هو مصلحة اليتيم ال االحتفاظ بعين المال.

اَن هندداذ  ددرر علددى مددال الطفددل فللددولي أن يصددالح علددى مالدده بالتنددازل عددن  فددان كددَ

اَن للصدددبي ديدددن  بعضددده إن َكاندددَ  المصدددلحة المتوخددداة أكدددس مدددن الضدددرر الواقدددعل فدددان كدددَ

خص وقيمددة الدددين تنددكل بسددبب فددرق قيمددة العملددةف أو بسددبب حمددالت النددكوح علددى شدد 

ُه مدددا يسدددتطيع  السدددكاين واحتمدددال سدددفر المددددينل وصدددالح الدددوليُّ المددددين واسدددتو، مِندددْ

ِ ِه  ِه حدددي عدددن قيمدددة الددددينل والدددولي غيدددر مفدددرط يف هدددَ اَن فِيدددْ تحصددديله جددداز  لدددثل وإن كدددَ

 َلْيِه.  ث ويطالبه بقيمة ما صالح عَ الحالةل وال يحق للصبي أن يرجع للولي بعد  ل

ْلح:  الو الة يف  قد الصُّ

ْلح ْلح إمددا أن (1) هددب الحنفيددة والشددافعية إلددى أن الوكالددة جددائكة يف عقددد الصددُّ ل فالصددُّ

يكددون بددين المتنددازعين أنفسددهمل أو بتدددخل طددر  ثالددث وسدديي بددين المدددعي والمدددعى 

اَن تدخلدده بطلددب أحددد  ِهف فددان كددَ اَن تدخلدده مددن تلقدداء َعَليددْ األطددرا ف يكددون وكدديال ل وإن كددَ

اَن بدددين "نفسددده يكدددون فضدددوليال ويقدددول اإلمدددام الكاسددداين رحمددده ان تعدددالى:  وأمدددا إ ا كدددَ

اَن  لدددث بدددُّمر المددددعى  عيل واألجنبدددي المتوسددديل أو المتدددسع فدددال يخلدددو إمدددا أن كدددَ المددددة

ف ألنددده وكيدددل اَن بدددُّمره يصدددحُّ ِهل أو بغيدددر أمدددره فدددان كدددَ ا يحتمدددل  َعَليدددْ ْلح مِمدددَّ ُهل والصدددُّ َعندددْ

ل فددان َكانددَ  الوكالددة خاصددةف التددكم الوكيددل حددد الوكالددةل وإن َكانددَ  عامددة (2)"التوكيددل بدده
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اَن التصدددر  تقتضددديه الضدددرورةف فالضدددرورات تبددديح المحيدددوراتل فدددان خدددا   إن كدددَ

فددال بددُّس بددُّن يصددالح لتحصدديل بعضددهل ألن األصددل  الددولي فددوات حددق الصددغير بالكامددل

 الَِّ ي  هب إليه الفقهاء هو مصلحة اليتيم ال االحتفاظ بعين المال.

اَن هندداذ  ددرر علددى مددال الطفددل فللددولي أن يصددالح علددى مالدده بالتنددازل عددن  فددان كددَ

اَن للصدددبي ديدددن  بعضددده إن َكاندددَ  المصدددلحة المتوخددداة أكدددس مدددن الضدددرر الواقدددعل فدددان كدددَ

خص وقيمددة الدددين تنددكل بسددبب فددرق قيمددة العملددةف أو بسددبب حمددالت النددكوح علددى شدد 

ُه مدددا يسدددتطيع  السدددكاين واحتمدددال سدددفر المددددينل وصدددالح الدددوليُّ المددددين واسدددتو، مِندددْ

ِ ِه  ِه حدددي عدددن قيمدددة الددددينل والدددولي غيدددر مفدددرط يف هدددَ اَن فِيدددْ تحصددديله جددداز  لدددثل وإن كدددَ

 َلْيِه.  ث ويطالبه بقيمة ما صالح عَ الحالةل وال يحق للصبي أن يرجع للولي بعد  ل

ْلح:  الو الة يف  قد الصُّ

ْلح ْلح إمددا أن (1) هددب الحنفيددة والشددافعية إلددى أن الوكالددة جددائكة يف عقددد الصددُّ ل فالصددُّ

يكددون بددين المتنددازعين أنفسددهمل أو بتدددخل طددر  ثالددث وسدديي بددين المدددعي والمدددعى 

اَن تدخلدده بطلددب أحددد  ِهف فددان كددَ اَن تدخلدده مددن تلقدداء َعَليددْ األطددرا ف يكددون وكدديال ل وإن كددَ

اَن بدددين "نفسددده يكدددون فضدددوليال ويقدددول اإلمدددام الكاسددداين رحمددده ان تعدددالى:  وأمدددا إ ا كدددَ

اَن  لدددث بدددُّمر المددددعى  عيل واألجنبدددي المتوسددديل أو المتدددسع فدددال يخلدددو إمدددا أن كدددَ المددددة

ف ألنددده وكيدددل اَن بدددُّمره يصدددحُّ ِهل أو بغيدددر أمدددره فدددان كدددَ ا يحتمدددل  َعَليدددْ ْلح مِمدددَّ ُهل والصدددُّ َعندددْ

ل فددان َكانددَ  الوكالددة خاصددةف التددكم الوكيددل حددد الوكالددةل وإن َكانددَ  عامددة (2)"التوكيددل بدده
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اَن  ْلح إن كددَ ُه إبددرام الصددُّ ِه إسددقاط لحددق موكلددهل ويجددوز لددَ اَن فِيددْ ْلح إن كددَ ُه الصددُّ فددال يجددوز لددَ

 .(1)فِْيِه معنى المعاو ة

 ًالح الفاولي وضمايه: 

ُه واليددددة علددددى وال فضددددولي: هددددو مددددن يتصددددر  يف شددددؤون غيددددرهل دون أن يكددددون لددددَ

. فهدددو مدددن لدددم يكدددن أصددديال  (2) التصدددر . أو مدددن يتصدددر  يف حدددق غيدددره بغيدددر إ ن شدددرعي

ل بنفسددده وصدددالح يرجدددع الضدددمان  ا وال وكددديال  يف العقدددد. قدددال الحنفيدددة: إن تددددخة وال وليدددَّ

اَن تدخلدده بطلددب مددن أحددد الطددرفين ِهف وإن كددَ ف فاندده يرجددع بمددا  ددمن علددى مددن طلددب َعَليددْ

. أمدددا الشدددافعية فددداهنم ال يجيدددكون تصدددرفات الفضدددولي مطلقدددا (3)إليددده التددددخل للصدددلح

ل وكددد ا صدددلحه إن عقدددد صدددلحا بنفسددده وأنكدددر العاقدددد (4)وكدددل عقدددد يجريددده فهدددو باطدددل

ْلح باطال    .(5)توكيل الفضولي وقع الصُّ

ْلُح يف مسا ِل األحواِل    الشمصيِة:الصُّ

ْلح بين   ويقصد هبا قضايا األسرةل من زوا  وطالق وحضانة ونفقة... إل  وقد ورد الصُّ

 ىف  يث ىث  نث}الكوجين يف القرآن الكريم يف أكثر من مو ع مِنَْها: قوله ان عك وجل:  
 [. 35]سورة النساء:  {مل  يك  ىك  مك  لك  اك  ىقيق يف 

 
ْلح وأثره يف إهناء الخصومة يف الفقه اإلسالمي: محمود محجوب عبد النور ) :  _ 1  (.64ينير: الصُّ

 (3013/ 4الفقه اإلسالمي وأدلته: الكحيلي ) _ 2

 (.261لسان الحكام: ابن الشحنة ) :  _ 3

 (.2/351مغني المحتا  إلى معرفة معاين ألفاظ المنها : الخطيب الشربيني ) _ 4

 (.176/ 6الفقه المنهجي على م هب اإلمام الشافعي: مصطفى الخنل مصطفى البغال على الشربجي ) _ 5

 
 

 خن  حن جن  يم  ىم مم  خم حم جم  يل ىل مل  خل}:  وقوله تعالدى
 [. 128]سورة النساء: {مهىه جه  ىنين من 

ْلح بددين الددكوجين قددد يكددون إثددر خصددومة وتكددون غايتدده رفددع النددكاع واسددتمرار  والصددُّ

ْلح بغيددة الفددراق فتدددفع المددرأة المددال للددكو   الددكوا  بسددكينة وطمُّنينددةل وقددد يكددون الصددُّ

 ليطلقها فيقع خلعال وقد يكون لنفقة أو ر اع أو حضانة.  

ْلح بددين الدددكوجين ال يكددون إال عدددن إقددرارل وال يصددح عدددن إنكددارف ألن األصدددل  والصددُّ

 يف األبضاع التحريم.

فددان ادعددى رجددل الكوجيددة وأنكددرت المددرأةل فددال يجددوز أن يصددالحها علددى مددال لتقددر 

ْلح عددددن إنكددددار جدددداز يف  بالكوجيددددةل ألهنددددا إن أقددددرت فقددددد حللدددد  حرامددددال وألن الصددددُّ

 األموال الفتداء اليمين وَهِ ِه ال يمين َعَلْيَها.

ُه أيضدددا أخددد  البددددلل ألنددده إنمدددا أجيدددك الخلدددع  وأمدددا إن صدددالحته المدددرأة فدددال يحدددل لدددَ

 الفتداء نفسهال وَهَ ا ليس بطالق وال خلع.  

وإن ادعدد  امددرأة أن زوجهددا طلقهددا ثالثددال فصددالحها علددى مددال لتنددكل عددن الدددعوى 

 .(1)لم يجكل ألنه ال يجوز َلَها ب ل نفسها لمطلقها بعوه وال غيره

ا القدددول السدددابق يف  باإل دددافة إلدددى أن قضدددايا المهدددر بسدددبب فدددارق العملدددة يجدددري فِْيهدددَ

 قضايا الديون والمعامالت.

والقا ددددي غالبددددا مددددا يمهددددل الددددكوجين وقتددددا ليتصددددالحا وال يعجددددل يف الحكددددم 

 ض أقرباء الكوجين بالتدخل للصلح.بالتفريقل وقد يوعك لبع
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 خن  حن جن  يم  ىم مم  خم حم جم  يل ىل مل  خل}:  وقوله تعالدى
 [. 128]سورة النساء: {مهىه جه  ىنين من 

ْلح بددين الددكوجين قددد يكددون إثددر خصددومة وتكددون غايتدده رفددع النددكاع واسددتمرار  والصددُّ

ْلح بغيددة الفددراق فتدددفع المددرأة المددال للددكو   الددكوا  بسددكينة وطمُّنينددةل وقددد يكددون الصددُّ
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ُه سددواء إلدددى الديددة أو العفدددو  ُه العفددو َعندددْ ُه قتيددل جددداز لددَ أجمددع الفقهدداء أن مدددن قتددل لدددَ

 ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث} لقولدددددددده تعددددددددالى: (2)مطلقددددددددا
 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم يلام ىل مل يك
]سددددددددددددددددددددددورة  {جت هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ميني

وال  : ولقولددده  .[178البقددرة: اُءوا قتلدددُ اِن شدددَ َع إلدددى أوليددداِء اْلَقتِيدددِلل فدددَ ال ُدفدددِ د  َل َعمدددْ نمدددن َقتدددَ

 (3).((وإِْن شاُءوا َأخُ وا الديةَ 
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فددان عفددا بعددض أوليدداء الدددم دون البقيددة سددقي القصددا  عددن القاتددل. فمددن هددم أوليدداء 

 الدم ومن َلُه حق القصا َ  

 هدددب الحنفيدددة والحنابلدددة وهدددو الصدددحيح عندددد الشدددافعية إلدددى أن القصدددا  حدددق 

لجميدددع الورثدددة الرجدددال والنسددداءل فمدددن عفدددا مدددنهم صدددحة عفدددوهل ففدددي بددددائع الصدددنائع 

ُه و اَن لدددَ . وجددداء يف منهدددا  (1)ارن فالمسدددتحق للقصدددا  هدددو الدددوارن(للحنفيدددة: )فدددان كدددَ

 (.2)الطالبين: )والصحيح ثبوته لُِكل  وارن(

َ ا قددول أكثددر أهددل العلددم مددنهم عطدداء  قددال اإلمددام ابددن قدامددة رحمدده ان تعددالى: )وهددَ

   .(3)والنخعي والحكم وحماد والثوري وأبو حنيفة والشافعي(

َ ا القددولوعلددى  ُه إلددى ديددة أو  يصددح عفددو المددرأة هددَ عددن حددق القصددا  والتنددازل َعنددْ

ورية وهدددو توجددده حسدددن لكثدددرة  ِه العمدددل يف محددداكم الشدددمال السدددُّ العفدددو مطلقدددال وَعَليدددْ

 الفتن والحوادن خالل فرتة الحرب.

ْلح م  اآلهار  :(4)ما   رتب  لى  قد الصُّ

1. .  وقوع الساءة عن الدعوى ورفع النكاعل فال تسمع الدعوى بعدئ م

ا يحتمل التمليث.  .1    وقوع الملث يف المصاَلِح َعَلْيِهل إن َكاَن مِمَّ

 وقوع الملث يف البدل. .2
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ْلح مسددتوفيا للشددروط كاملددة ل فاندده بدد لث يصددبح حجددة  قضددائية  يف  ومددا دام عقددد الصددُّ

ي  تدددِ ْلح الَّ ُهل وعلدددى القضددداة أن يتحققدددوا مدددن عقدددود الصدددُّ حدددال تراجدددع أحدددد األطدددرا  َعندددْ

ي سددبق  كرهددا مددا يخفددى علددى  ترفددع إلدديهم ففددي تددِ بعددض المسددائل الدقيقددة يف الشددروط الَّ

 المصلحين.  

 

  

 
 

ْلِح   ْقل ُب الرابُع: المياُر يف  قِد الصُّ  الم 

ي تقكككوَّ  بمكككال. ْلح الماليكككة أو يف الحقكككوق الَّ كككِ  أجكككام الفقهكككال الميكككار يف  قكككود الصكككُّ

 وفيما يلي أقوال الفقهاء يف المسُّلة:  

ْلح كالخيدددار يف البيدددع يف جميدددع الفصدددولل ألنددده عقدددد يدددرى الحنفيدددة أن الخ يدددار يف الصدددُّ

ْلحل ويكدددون المصدددالح  يعتمدددد الرتا دددي. ففدددي خيدددار الشدددرط يدددرون جدددوازه يف عقدددد الصدددُّ

اَن يف يدددد المشدددرتي فهدددو مضدددمون بالقيمدددةل وإن  ُه مضدددمون يف مددددة الخيدددارل فدددان كدددَ َعندددْ

ْلح.    هلث يف يد البائع بطل الصُّ

ردة بالعيددب  ويف خيددار العيددب: حكددم ُه كددالمبيع أيضددال يددُ الددرد بالعيددب يف المصددالح َعنددْ

اليسدددير والفددداحو. فدددان تغيدددر السدددوق قبدددل الدددرد بكيدددادة أو نقصدددان رجدددع علدددى المددددعى 

  َعَلْيِه بمقدار العيب وال يرده.

ْلح بمنكلتددده يف البيدددع. فخيدددار الرايدددة كخيدددار الشدددرط ال  وكددد ا خيدددار الرايدددة يف الصدددُّ

ُه  ُه ال يحدددق لدددَ يعدددود بعددددما سدددقيل فدددا ا أسدددقي المصدددالح حقددده يف رايدددة المصدددالح َعندددْ

 (1)المطالبة به بعد الراية.

ي يف معندددى  تدددِ ْلح الَّ أمدددا الشدددافعية والحنابلدددة فددداهنم يجيدددكون الخيدددار يف عقدددود الصدددُّ

ِه خيددددار العيددددب وخيددددار الشددددرط وخيددددار المع او ددددة أي يف معنددددى البيددددع فيثبتددددون فِيددددْ

 (2)المجلس.

ْلح عدددن إنكددددار أو  ْلح عددددن إقدددرار والصددددُّ و هدددب المالكيدددة إلددددى التفريدددق بددددين الصدددُّ

ْلح عددن إقددرارف واسددتحق  اَن الصددُّ ِه يف أحكددام خيددار العيددبل فددان كددَ سددكوت المدددعى َعَليددْ
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ْلح فوجدددد عيبدددا فيرجدددع  ا إن َكاندددَ  قائمدددةل وإن َكاندددَ  بددددل الصدددُّ بدددالعين المصدددالح َعَلْيهدددَ

اَن  اَن قيميددددا أو المثددددل إن كددددَ قددددد اسددددتهلك  أو نفقدددد  رجددددع بعو ددددها )القيمددددة إن كددددَ

 (1)مثليا(.

ِه عيبددا رجددع بددالعوه  ْلح فوجددد فِيددْ ْلح عددن إنكددار واسددتحق بدددل الصددُّ اَن الصددُّ وإن كددَ

   قائمة. مطلقا وال يرجع بالعين المدعاة وإن َكاَن 

ْلح ينبدددع  مدددن هندددا نسدددتنتج أن اخدددتال  أقدددوال الفقهددداء يف حكدددم الخيدددار يف عقدددد الصدددُّ

ْلِح عددن إنكددار أو سددكوت. إال أهنددم متفقددون  مددن اخددتالفهم يف جددواز بعددض أقسددامه كالصددُّ

ْلح عن إقرار بالجملة واختلفوا يف بعض التفاصيل.  على جواز الخيار يف الصُّ

ْلح يف أحكددام  ُم أمددا خيددار الصددُّ ي تقددوَّ تددِ الددكوا  واألسددرة فددال يكددون إال يف الحقددوق الَّ

 بمالل ألن الفقهاء لم يجيكوا أصال  أحكام الخيار يف عقد النكاح.

ْلح هدددو األنسدددب ألنددده  وندددرى أن مددد هب الحنفيدددة يف التوسدددع يف بددداب الخيدددار يف الصدددُّ

ْلح. لكدددن يف خيدددار العيدددب إن لتفريدددق المالكيدددة يف ْلح يحقدددق الرتا دددي يف عقدددد الصدددُّ  الصدددُّ

عددن إقددرار أو إنكددار وجدده قددويل فددان المصددالح مددع اإلقددرار يقددرُّ بحددق المدددعي يف بدددل 

ْلح( قائمة إن وجد فِْيَها عيبا. ْلح فجاز أن يعود َعَلْيِه بالعين )بدل الصُّ  الصُّ

ُه دفعددا لخصددومته ال اعرتافددا بحقدده يف  ْلح عددن إنكددار فقددد يكددون بدد ل لددَ أمددا يف الصددُّ

ْلح(  ُه )بددددل الصدددُّ ِه بالقيمدددة فقدددي إن وجدددد يف المصدددالح َعندددْ ُهل فيعدددود َعَليدددْ المصدددالح َعندددْ

 عيبال وان أعلم.
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ُي الرابُع: مهاراُت احًاالِا بي   الناسِ  ْ:ح   الم 

ْلح بدددين المتندددازعين أنفسدددهم دون تددددخل طدددر  ثالدددثل وقدددد يكدددون  قدددد يكدددون الصدددُّ

ي أو مصددلح التدددخل لبصددالح بددين الندداسل بتدددخل وسدديي ثالددث بينهمددال فددان أراد وسددي

ُث مددن مراعاتدده مجموعددة  مددن الشددروط واألمددور المعينددة. ويف  ال بدددَّ  َ ا الَمْبحددَ شددروط  هددَ

ْلِح بددين الندداس  ي يجددب أن يتحلددى هبددال وخطددوات السددعي بِالصددُّ تددِ المصددلح والصددفات الَّ

ْلح ليؤيت نتائجه وثماره.   تِي ينتهجها العاملون يف الصُّ  الَّ

ا ه  ْقل ُب األول: ًافاُت المصِلِح والمهاراُت الَّ ِي   ُب أي  م لك   الم 

   أي ت وافر مروط معينة فيم    صدى لإلًاالا، أ مها:   بدَّ 

أن يبتغي بعمله وجه ان تعالىل ويخلص نيتهل فال يبتغي بعمله جاها وال سمعة    .1

ان إلى  هبا  يتقرب  بعبادة  يقوم  بُّنه  يعلم  وأن  ماال ل  تعالى:وال  قال  ل  وجلة عكة   ىه }    
ل  [ 114]سورة النساء:   {ٰى  ٰر  ٰذ يي  ىي مي  خي  حي  جي يه 

 ف لث أدعى لنجاحه واستقامته يف عمله. 

أن يكدددون  ا سدددمعة حسدددنة وسددديرة طيبدددةل فيكدددون مقبدددوال  عندددد األطدددرا   .2

 المتخاصمة.

 أن يكون شخصا وجيهال متبوعال َلُه أثره يف المجتمع. .3

ِ ي يمكندده مددن دراسددة القضددية أن يكددون علددى قدددر مددن العلددم  .4 الشددرعي الددَّ

المعرو دددةل وال يخدددالف يف حلددده للندددكاع أحكدددام الشدددرعل فيبددديح حرامدددا أو يحدددرم 

. ة  ْلِح خاصة  حالال ل كما يجب أن يكون على دراية ومعرفة بُّحكام الصُّ

أن يتحلدددى بالصدددس والحلدددم وسددددعة الصددددر والقددددرة علدددى االسددددتيعاب  .5

 واحتواء األطرا  المتنازعة.
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ُي الرابُع: مهاراُت احًاالِا بي   الناسِ  ْ:ح   الم 

ْلح بدددين المتندددازعين أنفسدددهم دون تددددخل طدددر  ثالدددثل وقدددد يكدددون  قدددد يكدددون الصدددُّ
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ا ه  ْقل ُب األول: ًافاُت المصِلِح والمهاراُت الَّ ِي   ُب أي  م لك   الم 

   أي ت وافر مروط معينة فيم    صدى لإلًاالا، أ مها:   بدَّ 

أن يبتغي بعمله وجه ان تعالىل ويخلص نيتهل فال يبتغي بعمله جاها وال سمعة    .1

ان إلى  هبا  يتقرب  بعبادة  يقوم  بُّنه  يعلم  وأن  ماال ل  تعالى:وال  قال  ل  وجلة عكة   ىه }    
ل  [ 114]سورة النساء:   {ٰى  ٰر  ٰذ يي  ىي مي  خي  حي  جي يه 

 ف لث أدعى لنجاحه واستقامته يف عمله. 

أن يكدددون  ا سدددمعة حسدددنة وسددديرة طيبدددةل فيكدددون مقبدددوال  عندددد األطدددرا   .2

 المتخاصمة.

 أن يكون شخصا وجيهال متبوعال َلُه أثره يف المجتمع. .3

ِ ي يمكندده مددن دراسددة القضددية أن يكددون علددى قدددر مددن العلددم  .4 الشددرعي الددَّ

المعرو دددةل وال يخدددالف يف حلددده للندددكاع أحكدددام الشدددرعل فيبددديح حرامدددا أو يحدددرم 

. ة  ْلِح خاصة  حالال ل كما يجب أن يكون على دراية ومعرفة بُّحكام الصُّ

أن يتحلدددى بالصدددس والحلدددم وسددددعة الصددددر والقددددرة علدددى االسددددتيعاب  .5

 واحتواء األطرا  المتنازعة.
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ِ ِه الصدددفات أن فدددتح المجدددال أمدددام القضددداة  ِ ي ييهدددر مدددن خدددالل اسدددتعراه هدددَ والدددَّ

المتقاعدددين وعلمدداء الشددريعة للعمددل الصددلحي مددن شددُّنه أن يددؤيت نتددائج جيدددةل فغالددب 

 الشروط متوفرة فيهم مع وجود الخسة العلمية والعملية الالزمة.

ا:أما المهاراُت الَّ ِي   ُب أي   حلى بها المصِلُح فأبر  (1)ُم  

القدددرة علددى التددُّثير واإلقندداعف بددُّن يكددون سددليم المنطددقل قددوي الحجددةل  •

 حسن المحاورة.

 القدرة على حل المشكالت وإيجاد الحلول المبدعة والخالقة. •

 سرعة البديهة وحضور ال هن. •

 القدر على إدارة االجتماعات والسيطرة َعَلْيَها. •

ْلَح المعرفدددة الواسدددعة بددداألعرا  والعدددادات  • لتوتيفهدددا فيمدددا يخددددُم الصدددُّ

 المشروَع.
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ْقل ُب الثاين: مراحُل السعي يف احًاالِا بي   الناسِ   الم 

علددى المصددلح أن يختددار الوقدد  المناسددبف فيتوجدده إلددى المتنددازعين بُّسددرع وقدد ل 

وال يعطددددي فرصددددة ألصددددحاب الفددددتن والشددددرور إلثددددارة الفددددتن وزيددددادة المشددددكلة بددددين 

 الطرفين.

ِ ِه المرحلدددةل  صكككورمرحلكككة ايشكككال ال : يتوجددده المصدددلح إلدددى القضدددية المثدددارةل ويف هدددَ

لة طدددر ل  يقدددوم المصدددلح باسدددتيعاب القضدددية )أسدددباهبال تاريخهدددال أطرافهدددال دعدددوى كدددُ

ُث الفقددر والغنددى واألخددالق والعائلددةل المحدداوالت  لة طددر  مددن َحيددْ تصددور عددن خلفيددة كددُ

ي منددي هبدد  تددِ لة طددر ل ومطالبدده(ل والتُّمددل الصددلحية أو القضددائية السددابقةل الخسددائر الَّ ا كددُ

مَّ التفكيددر  ي تميددك اليددالم والميلددوم ودرجددة العدددوانل ثددُ تددِ يف سددياق الدددعوى والقددرائن الَّ

 يف الحلول الممكنة وطرق تطبيقها وأبعادها وآثارها.

ْلحل ويضيق شقة الخال   مرحلة ال لسات الفرد ة:   هم على الصُّ ينفرد بُِكل  طر  يحضُّ

الطر وبين  والنجوى محمودة يف  بينهم  اآلخرل  المو ع    تعالى:  َهَ ا  قال   يل  ىل  مل خل}ف 
 جي  يه ىه جهمه ين  ىن من  خن  حن جن  يم ىم مم خم  حم  جم

النساء:   {ٰى ٰر  ٰذ  يي  ىي مي  خي حي  المرحلة [114]سورة  َهِ ِه  ويف  ل 

 يستمع المصلح إلى كاِل الطرفينل وال يتعجلل ويلتكم السرية والحياد والمو وعية.  

ِهل  ر طدددريف الندددكاع بدددان وبحدددق  اآلخدددر َعَليدددْ وعلدددى المصدددلح يف أثنددداء  لدددث أن يددد كة

ويعيهددددمل ويلددددي ن قلددددوهبمل فيكددددون  لددددث أدعددددى لقبددددولهم الحددددقل وأرغددددب لهددددم يف 

اَن زوجدددا اإلحسدددان بفدددضة الخدددال ةل وإن كدددَ ره بحقدددوق األخدددوة اَن أخدددا يددد كة  ل فدددان كدددَ

ره بحدددق الجدددارل ويندددب ههم بدددُّن الخصدددومة  اَن جدددارا  يددد كة ةل وإن كدددَ ره بحقدددوق الكوجيدددة يددد كة

والوقيعددددة مددددن عمددددل الشدددديطانل ويتلطددددف يف العبددددارة مددددع كددددال المتخاصددددمينل فيدددد كر 
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ْقل ُب الثاين: مراحُل السعي يف احًاالِا بي   الناسِ   الم 

علددى المصددلح أن يختددار الوقدد  المناسددبف فيتوجدده إلددى المتنددازعين بُّسددرع وقدد ل 
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لة طدددر ل  يقدددوم المصدددلح باسدددتيعاب القضدددية )أسدددباهبال تاريخهدددال أطرافهدددال دعدددوى كدددُ

ُث الفقددر والغنددى واألخددالق والعائلددةل المحدداوالت  لة طددر  مددن َحيددْ تصددور عددن خلفيددة كددُ

ي منددي هبدد  تددِ لة طددر ل ومطالبدده(ل والتُّمددل الصددلحية أو القضددائية السددابقةل الخسددائر الَّ ا كددُ

مَّ التفكيددر  ي تميددك اليددالم والميلددوم ودرجددة العدددوانل ثددُ تددِ يف سددياق الدددعوى والقددرائن الَّ

 يف الحلول الممكنة وطرق تطبيقها وأبعادها وآثارها.

ْلحل ويضيق شقة الخال   مرحلة ال لسات الفرد ة:   هم على الصُّ ينفرد بُِكل  طر  يحضُّ

الطر وبين  والنجوى محمودة يف  بينهم  اآلخرل  المو ع    تعالى:  َهَ ا  قال   يل  ىل  مل خل}ف 
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ِهل  ر طدددريف الندددكاع بدددان وبحدددق  اآلخدددر َعَليدددْ وعلدددى المصدددلح يف أثنددداء  لدددث أن يددد كة

ويعيهددددمل ويلددددي ن قلددددوهبمل فيكددددون  لددددث أدعددددى لقبددددولهم الحددددقل وأرغددددب لهددددم يف 
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الرتغيددددب  محامدددددهمل وجميددددل صددددفا مل ومحاسددددن أعمددددالهمل ويسددددتخدم أسددددلوب

ْلح إ ا دعددددد  الحاجدددددةل وأسدددددلوب الرتهيدددددب وتخويدددددف بعدددددض  والتحبيدددددب يف الصدددددُّ

 الخصوم بان تعالى إن احتا   لث.

ِه بيدددنهمل كمدددا يحددددد  وال بدددد أن يصدددل معهدددم إلدددى ملخدددص عدددن المشدددكلة متفدددق َعَليدددْ

ر مددا يمكددن أن يتنددا ا بددين أطددرا  النددكاعل ويقددد  ا والمختلددف فِْيهددَ زل النقدداط المتفددق َعَلْيهددَ

 َعنُْه ُكلة واحد من الخصومل يف سبيل إهناء النكاع.

يبدددأ طددريف النددكاع بتقددديم طلبددا م وعرو ددهمل  مرحلككة ت:ككادل العككروض والقل:ككات:

ِ ِه الطلبدددداتل وتقييدددددها بمبددددادئ العدددددل وأحكددددام  وللمصددددلح هنددددا دور يف توجيدددده هددددَ

لة  طددددر   الشددددريعةل وإيصددددالها للطددددر  اآلخددددر بطريقددددة مقبولددددة ومجديددددةل وإقندددداع كددددُ

 بضرورة تقديم بعض التنازالت للوصول للصلح.

أن يُّخدد  بالحسددبان حجددم الضددرر الندداتج عددن النددكاعل الواقددع علددى  وعلددى المصددلح

لة طددر ل فُّحيانددا قددد تصددحب بعددض المشدداكل أعمدداال  انتقاميددة كحددرق مكروعددات أو  كددُ

مندددازلل فدددال بدددد مدددن تقدددويم قيمتهدددال لُيعدددر  أصدددحاب الحقدددوقل ومقددددار حقدددوقهمل 

وصدددل إلدددى حدددل ير دددي الجميدددع ويستُّصدددل الخدددال ل وال تتجددددد الخصدددومة مدددرة فيت

 أخرى لوجود بعض الحقوق العالقةل فال يشعرون بالحيف واليلم.  

ُث يددتم االتفدداق علددى جمددع أطددرا  النددكاعل ويندددب  مرحلككة ال لسككة الم اميككة:  َحيددْ

اَن عددددهم كبيددرا ل فلدديس مددن ال لة طددر  مددن بيددنهم مددن يددتكلم عددنهمل إن كددَ صددحيح تددرذ كددُ

ا يكثدددر الجلبدددة والضو ددداءل ويمندددع  لدددث مدددن الوصدددول إلدددى  ل  شدددخصل مِمدددَّ الكدددالم لِكدددُ

 اتفاق.

 
 

لة  ويوصدددى الجميدددع بدددالتكام األدب وحسدددن اإلنصددداتل وتدددرذ الكدددالم لمنددددوب كدددُ

َ ا مددن التنبيدده أن  ال بدددَّ فريددقل فتندداقو العددروه المقدمددة مددن الطددرفين ويتصددالحانل و هددَ

ِه يجدددبُّ مدددا قبلدددهل  االتفددداق وهندددا يبقدددى علدددى الُمصدددلح مراقبدددة تنفيددد  مدددا تصدددالح َعَليدددْ

ْلح ل فيقددددوم المصددددلح بالتشددددديد (1)الطرفددددانل وهددددي الخطددددوة األصددددعب يف عمليددددة الصددددُّ

والتنبيدددده علددددى المماطلددددة المقصددددودةل ومنددددع أي محاولددددة لاللتفددددا  علددددى االتفدددداق أو 

   إلغائه.

 

  

 
(ل ومقابلدددة أجراهدددا 23إلدددى  19ينيدددر الوسددداطة لتسدددوية النكاعدددات المدنيدددة: القا دددي إبدددراهيم السددداليطةل   ) _ 1
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لة  ويوصدددى الجميدددع بدددالتكام األدب وحسدددن اإلنصددداتل وتدددرذ الكدددالم لمنددددوب كدددُ

َ ا مددن التنبيدده أن  ال بدددَّ فريددقل فتندداقو العددروه المقدمددة مددن الطددرفين ويتصددالحانل و هددَ

ِه يجدددبُّ مدددا قبلدددهل  االتفددداق وهندددا يبقدددى علدددى الُمصدددلح مراقبدددة تنفيددد  مدددا تصدددالح َعَليدددْ

ْلح ل فيقددددوم المصددددلح بالتشددددديد (1)الطرفددددانل وهددددي الخطددددوة األصددددعب يف عمليددددة الصددددُّ

والتنبيدددده علددددى المماطلددددة المقصددددودةل ومنددددع أي محاولددددة لاللتفددددا  علددددى االتفدددداق أو 

   إلغائه.

 

  

 
(ل ومقابلدددة أجراهدددا 23إلدددى  19ينيدددر الوسددداطة لتسدددوية النكاعدددات المدنيدددة: القا دددي إبدددراهيم السددداليطةل   ) _ 1
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ْقل ُب الثالُي: م:ادئ   ُب أي   حلى بها   المصِلُح الم 

ا المصدددلحل وإال آتددد  أفعالددده نتدددائج عكسددديةل  ِ ِه مبدددادئ يجدددب أال يغفدددل َعنْهدددَ هدددَ

 أهمها:  

فدددال يكدددون المصدددلح منحدددازا  لطدددر  دون آخدددرل ولدددن  الحيكككاد والن ا كككة: .1

تدددنجح عمليدددة اإلصدددالح إ ا شدددعر أحدددد الطدددرفين بددداليلم وعددددم اإلنصدددا ل وإن 

ال تدددتم إال بيهدددور حيددداده ثقدددة األطدددرا  المتنازعدددة بالمصدددلح الوسددديي  دددرورةل و

 لهمل ويكون هدفه خدمة طريف النكاع معا.

فال ي يع أسرار المتخاصمينل وخاصة يف نكاعات الكوجينل    السر ة والك ماي: .1

ْلح  فمن الناس من يتُّ ى من نشر مشاكلهل وهنا تسز اإلشارة اإللهية للنجوى يف الصُّ

من اآلية فجعل فِيْ  تعالى  تِي استثناها ان  .  َهَ ا المو عَها الخيريةل للحاجة إليها يف  الَّ

 خن  حن جن يم ىم مم خم  حم  جم يل  ىل مل خل}فقال ان عك وجل:  
 [. 114]سورة النساء:  {جهمه ين  ىن من 

المقصدددود بددده هندددا أال يسددداير أحدددد الخصدددمين علدددى  الوضكككوا والصكككراحة: .2

ا  باطددلل وأال يعددد أحددد الطددرفين وعدددا  غيددر قددادر علددى تنفيدد هل إلددى غيددر  لددث مِمددَّ

يسددتلكم الو ددوح والصدددقل كمددا لدديس المقصددود أن يغلددظ القددول مددع الخصددوم 

    .(1)ويواجههم بما يكرهونل بل تكون صراحته مغلفة باألدب واللباقة  

 

 

 
 (44(مل  : 2015ينير العر  العشائري يف اإلصالح: عادل محمد حجةل الطبعة الثالثةل  _ 1

 
 

 

 

 

 

 

 الفصلُ الثاني 
 العملُ الصُّلْحِيُّ في الشمالِ السُّوري  

 

 وفيه هالهة م:احي: 

ْلح يف الشمال   .1 وري  وايع النشاط الصُّ  .السُّ

ْلح العا  .2  .م لس الصُّ

ْلح .3  .آهار الصُّ

  



 
 

 

 

 

 

 

 الفصلُ الثاني 
 العملُ الصُّلْحِيُّ في الشمالِ السُّوري  

 

 وفيه هالهة م:احي: 

ْلح يف الشمال   .1 وري  وايع النشاط الصُّ  .السُّ

ْلح العا  .2  .م لس الصُّ

ْلح .3  .آهار الصُّ

  



 

 

 

  

 
 

ُي األول ْ:ح  وري   : الم   وايُع النشاِط الصلحي يف الشماِل السُّ

اَن أمدددرا  إن االتجددداه إلدددى حدددلَّ  ْلح يف المنددداطق المحدددررة كدددَ الخصدددومات بطريدددق الصدددُّ

حتميددا إلددى حددين تشددكيل المحدداكم القضددائيةل وصددار أمددرا   ددروريا نيددرا  للتغيددر الكبيددر 

يف الواقددددع سددددواء  االجتمدددداعيل بعددددد نددددكوح الكثيددددرين وهجددددر مل أو االقتصددددادي بعددددد 

وَرة مدددن  دددرورة الهبدددوط الكبيدددر للعملدددة وتغيدددر السدددوقل وكددد لث مدددا يمليددده واقددد  ع الثدددَّ

ِ ِه النيدددرة ليسددد  خاصدددة بدددالثَّوَرة السدددوريةل بدددل  التكددداتف ونبددد  الخدددال  والشدددقاقل وهدددَ

 هو اتجاه طبيعي يف أي منطقة تختل فِْيَها سلطة الدولة والقضاء.

وقددددد ُوجددددَدْت يف المحددددرر نمددددا ُ  كثيددددرٌة سدددداهم  يف عمليددددة اإلصددددالحل سددددواء  

ْلح العام.  مجالس عرفية أو مبادرات فردية أو    مجالس مختصة كمجلس الصُّ
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ُي األول ْ:ح  وري   : الم   وايُع النشاِط الصلحي يف الشماِل السُّ

اَن أمدددرا  إن االتجددداه إلدددى حدددلَّ  ْلح يف المنددداطق المحدددررة كدددَ الخصدددومات بطريدددق الصدددُّ

حتميددا إلددى حددين تشددكيل المحدداكم القضددائيةل وصددار أمددرا   ددروريا نيددرا  للتغيددر الكبيددر 

يف الواقددددع سددددواء  االجتمدددداعيل بعددددد نددددكوح الكثيددددرين وهجددددر مل أو االقتصددددادي بعددددد 

وَرة مدددن  دددرورة الهبدددوط الكبيدددر للعملدددة وتغيدددر السدددوقل وكددد لث مدددا يمليددده واقددد  ع الثدددَّ

ِ ِه النيدددرة ليسددد  خاصدددة بدددالثَّوَرة السدددوريةل بدددل  التكددداتف ونبددد  الخدددال  والشدددقاقل وهدددَ

 هو اتجاه طبيعي يف أي منطقة تختل فِْيَها سلطة الدولة والقضاء.

وقددددد ُوجددددَدْت يف المحددددرر نمددددا ُ  كثيددددرٌة سدددداهم  يف عمليددددة اإلصددددالحل سددددواء  

ْلح العام.  مجالس عرفية أو مبادرات فردية أو    مجالس مختصة كمجلس الصُّ
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ْلح ْلح العريف ي:ل تشكيل م لس الصُّ ْقل ُب األوُل: الصُّ  الم 

ورية  ْلِح العشددائريل ولكددن لمددا َكانددَ  صددورته يف الددداخل السددُّ وهددو مددا يعددر  بِالصددُّ

ْلح العددددريف أشددددملل فهددددو ال يتوقددددف علددددى النيددددام  أوسددددع وجدددددنا أن مصددددطلح الصددددُّ

المعدددرو  بدددل نجدددده يف المددددن تتدددواله جاهدددات العوائدددل أو بعدددض القامدددات العشدددائري 

ْلح العشائري.  العلمية وبين األقرباء واألهلل ونبدأ بالكالم على الصُّ

ْلح العشككككا ري  رفككككه الكككك:ع  بأيككككه:  أرككككلو  أو مككككنهال "والصككككُّ

مع مككد بككي  العشككا ر  رتككك   لككى أرككس وجسككور م:نيككة وي ككإل ويوا ككد 

لفكك  الن ا ككات وحككل المالفككات ومككا  ككرت:ط  م وارهككة جككيالو بعككد جيككل

 .  (1)"به م   ادات وتقاليد وأ راف 

فهددو صددلح يسددير وفددق  ددوابي وأعددرا  وأصددول يلتددكم هبددا األطددرا  المتنازعددة لمددا 

ِ ي يتدددولى العمليدددة الصدددلحية هدددم الوجهددداءف عددددٌد مدددن  ا مدددن مكاندددة أدبيدددة بيدددنهمل والدددَّ َلهدددَ

المطلدددوب  -عدددادة  -النددداس يتقددددمهم نخبدددة مدددن أهدددل الخيدددر ووجدددوه اإلصدددالح يرسدددلهم 

ُه الحدددق )المعتددددي( إلدددى صددداحب الحدددق )الم ِه( مِندددْ . فيقدددوم أهدددل المجندددي (2)عتددددى َعَليدددْ

ا أهددل الخيددر  ِه باعطدداء الجدداين وأهلدده مدددة زمنيددة محددددة يتوسددي فِْيهددَ أو مددا يسددمى -َعَليددْ

ْلِحل وَهِ ِه المدة تسمى يف العر : العطوة  -)الجاهة(  عرفا:  .(3)بِالصُّ

 
ْلح العشدددائري وحدددل النكاعدددات: إدريدددس محمدددد جدددراداتل جامعدددة النجددداح الوطنيدددة  _ 1 مل  2014ندددابلس/  _الصدددُّ

( : 29 .) 

 ( 64دل محمد حجةل  : )العر  العشائري يف اإلصالح: عا  _ 2

ْلح العشدددددائري وحدددددل النكاعدددددات: إدريدددددس محمدددددد جدددددراداتل  : ) _ 3 (ل العدددددر  العشدددددائري يف 32ينيدددددر الصدددددُّ

 (.180اإلصالح: عادل محمد حجةل  : )

 
 

تضدددم بشدددكل أساسدددي زعددديم العشددديرة ووجهائهددداف باإل دددافة إلدددى  أ اكككال ال ا كككة: 

لة فريددق مددن  لل مددن طددريف النددكاعل وكدد لث  ددامنين عددن كددُ بعددض األعيددان مددن أقددارب كددُ

َ ا إ االمتندددازعين يكدددون مقبدددوال  لددددى فريقدددهف مطاعدددال  اَن الخدددال   دددمن العشددديرة  هدددَ كدددَ

 نفسها.  

لة عشددديرة ومدددن  اَن أطدددرا  الندددكاع مدددن عشدددائر مختلفدددة يتددددخل وجهددداء كدددُ فدددان كدددَ

ا  يتوسددي مدددن أهدددل الخيدددرل وقددد يلجدددُّ أحدددد طدددريف الندددكاع إلددى جهدددة محايددددة طالبدددا مِنْهدددَ

ِ ِه بعدددض طدددالب العلدددم  التددددخل لحدددلة الخدددال . ْلح هدددَ اَن يحضدددر مجدددالس الصدددُّ وكدددَ

 .(1)الشرعيل وأحيانا قضاةل وبعض أعيان المجتمع

ي يتدددخلون هبددال فهددم يتدددخلون يف كافددة القضددايا  تددِ غيددر الحدددود -أمددا عددن القضددايا الَّ

سددواء َكانددَ  مددن جددرائم االعتددداء علددى الددنفس أو النكاعددات الماليددة  -والحقددوق العامددة

أو األسدددرية. فدددان تعنددد  أحدددد الطدددرفين وأراد االسدددتمرار يف البغدددي علدددى الطدددر  اآلخدددر 

ُه مددن سددلطة فيسددتطيع زعدديم العشدديرة إجبدداره علدد  ْلِح وإهندداء النددكاع بمددا لددَ ى القبددول بِالصددُّ

ُث يطلدددب مدددن  وجددداهل ومعاقبدددة البددداغي أحياندددال وقدددد تصدددل العقوبدددة إلدددى النفددديل َحيدددْ

 (2)المعتدي مغادرة العشيرة حسما للنكاع.

  : وجلَّ عكَّ  ان  قول  َعَلْيِه  ينص  بل  للشريعةل  منا م  غير  للمتعن   واإلجبار  الضغي  وَهَ ا 

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ينٰى ىن نن من زن رن مم}
ل فال بدة من  [9]سورة الحجرات: {متهت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ

 زجر المتعن  وإخضاعه بالقوة إن لم ينفع معه طريق اإلصالح. 
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تضدددم بشدددكل أساسدددي زعددديم العشددديرة ووجهائهددداف باإل دددافة إلدددى  أ اكككال ال ا كككة: 

لة فريددق مددن  لل مددن طددريف النددكاعل وكدد لث  ددامنين عددن كددُ بعددض األعيددان مددن أقددارب كددُ

َ ا إ االمتندددازعين يكدددون مقبدددوال  لددددى فريقدددهف مطاعدددال  اَن الخدددال   دددمن العشددديرة  هدددَ كدددَ

 نفسها.  

لة عشددديرة ومدددن  اَن أطدددرا  الندددكاع مدددن عشدددائر مختلفدددة يتددددخل وجهددداء كدددُ فدددان كدددَ

ا  يتوسددي مدددن أهدددل الخيدددرل وقددد يلجدددُّ أحدددد طدددريف الندددكاع إلددى جهدددة محايددددة طالبدددا مِنْهدددَ

ِ ِه بعدددض طدددالب العلدددم  التددددخل لحدددلة الخدددال . ْلح هدددَ اَن يحضدددر مجدددالس الصدددُّ وكدددَ

 .(1)الشرعيل وأحيانا قضاةل وبعض أعيان المجتمع

ي يتدددخلون هبددال فهددم يتدددخلون يف كافددة القضددايا  تددِ غيددر الحدددود -أمددا عددن القضددايا الَّ

سددواء َكانددَ  مددن جددرائم االعتددداء علددى الددنفس أو النكاعددات الماليددة  -والحقددوق العامددة

أو األسدددرية. فدددان تعنددد  أحدددد الطدددرفين وأراد االسدددتمرار يف البغدددي علدددى الطدددر  اآلخدددر 

ُه مددن سددلطة فيسددتطيع زعدديم العشدديرة إجبدداره علدد  ْلِح وإهندداء النددكاع بمددا لددَ ى القبددول بِالصددُّ

ُث يطلدددب مدددن  وجددداهل ومعاقبدددة البددداغي أحياندددال وقدددد تصدددل العقوبدددة إلدددى النفددديل َحيدددْ

 (2)المعتدي مغادرة العشيرة حسما للنكاع.

  : وجلَّ عكَّ  ان  قول  َعَلْيِه  ينص  بل  للشريعةل  منا م  غير  للمتعن   واإلجبار  الضغي  وَهَ ا 

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ينٰى ىن نن من زن رن مم}
ل فال بدة من  [9]سورة الحجرات: {متهت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ

 زجر المتعن  وإخضاعه بالقوة إن لم ينفع معه طريق اإلصالح. 
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ِ ي يكددون يف المندداطق غيددر  ْلح األهلددي الددَّ وللصددلح العددريف شددكل أبسدديف وهددو الصددُّ

ا شخصدديات تتمتددع بقبددول اجتمدداعي  ْلح فِْيهددَ العشددائريةل كالمدددن والبلددداتل يتددولى الصددُّ

ومكانددة سددواء لكددس يف السددن أو مكانددة علميددة مرموقددةل ومثالدده يف مدينددة إدلددب مددا يعددر  
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ْلِح العككريف: اف أهنددا  (1)رككل:ياُت الصككُّ ِ ِه المجددالس لددم تخددُل مددن سددلبياتل مِنْهددَ إال أن هددَ

قددد تكددون مكلفددة لطددريف النددكاعل بسددبب اتخا هددا مددن قبددل الددبعض بابددا للتكسددبل فيكددون 

ْلحل وقدددد  ي تددددخل  يف الصدددُّ تدددِ علدددى األطدددرا  أن تقددددم مبدددالز ماليدددة كبيدددرة للوجهددداء الَّ

ا إلددى مددن يدددفع مدداال  أكثددر ليحسددم  النددكاع لصددالحهل فيغيددب العدددل يميددل المصددلح فِْيهددَ

وتحددل شددريعة الغدداب بدددل الشددريعة اإلسددالمية. وإحدددى سددلبيا ا أيضددا  ددعف العلددم 

الشدددرعي لددددى أفرادهددداف فيوقعدددون أحياندددا صدددلحا بددداطال  بتضدددمنه لمحيدددور شدددرعيل 

نتيجدددة تقدددديم األعدددرا  الباطلدددة علدددى أحكدددام الشدددريعة اإلسدددالميةل وقدددد تدددسم صدددلحا يف 

ْلح كالحدود.مسائل ال يجوز    فِْيَها الصُّ

ِ ِه  ِ ِه المخالفددات لددم تكددن حالددة عامددةل فقددد َكانددَ  قليلددة  مقارنددة بانجددازات هددَ لكددن هددَ

مَّ جدداء  المجددالس يف تحقيددق االسددتقرار االجتمدداعي وفددض الخصددومات بددين السددكانل ثددُ

 
اَن _1 اَن شدددائعا يف المنددداطق المحدددررةل أو أنددده كدددَ ال يمكدددن أن نقدددول إن الفسددداد المدددالي أو تقدددديم األعدددرا  الباطلدددة كدددَ

ي  تدددِ ْلح النكيهدددة والمسدددتقيمة الَّ اَن يمثدددل حددداالت قليلدددة وشدددا ة مقارندددة بكدددوادر الصدددُّ حالدددة عامدددةل والحقيقدددة أن  لدددث كدددَ

 سخرت نفسها للصالح العام. 
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ْلح العددام ليددنيم عمليددة اإلصددالح أكثددر فددُّكثر ويسدداهم يف  بعددد  لددث تشددكيل مجلددس الصددُّ

 يرها.  تطو

  

 
 

ْلُح القاا يُّ يف محا إِل الشماِل المحررِ  ْقل ُب الثاين: الصُّ  الم 

ِ ي يقدددع يف مجلدددس القضددداء علدددى دعدددوى  ْلح الدددَّ ْلِح القضدددائي: الصدددُّ يقصدددد بِالصدددُّ

ْلح القضدددائي ال يقدددع إال يف ندددكاع  ِه فالصدددُّ ِه المحكمدددةل وَعَليدددْ مرفوعدددة أمامدددهل وتصددددق َعَليدددْ

 ل.قائم وال يكون يف نكاع محتم

واتجدداه المتنددازعين للصددلح بعددد دخددولهم إلددى أروقددة المحدداكم أمددر وارد جدددا ل وقددد 

أفددداد السددديد نقيدددب المحدددامين األحدددرار أحمدددد دخدددان يف مقابلدددة أجريناهدددا معددده بتددداري  

ِه "م أن: 2021/ 15/7 يكككْ ل  احًاكككالا بكككي  الم نكككام ي  أول مهمكككات المحكككامي ولكككيس   

إلَّ أي  كككدفع بالمصكككو  الكككى المحكمكككة دوي محاو ُه لحكككل النككك اع بقر قكككة ركككلمية، هكككُ لكككة ِمنكككْ

ْلح  لككى الم نككام ي  أ اكك  ويككد  ق:ككل المصككو    ككأتي دور القاضككي أ اكك ، فيعككرض الصككُّ

ا يف الغالب ْلح و      .  "الصُّ

ْلح علدددى الخصدددوم فدددان للفقهددداء يف  أمدددا عدددن رأي الشدددرع يف عدددره القا دددي الصدددُّ

  لث ثالثة آراء:  

ة والمالكيدددة والحنابلدددةل وفيددده ُينددددب للقا دددي أن  هدددب إليددده الحنفيددد  الكككرأي األول:

ْلحل وال يلدددحُّ يف  لدددث إلحاحدددا يشدددبه اإللدددكامل و لدددث إ ا لدددم  ه الخصدددوم إلدددى الصدددُّ يوجددد 

ُه الحدددقل قضدددى بددده وال  ُه وجددده الحددق يف المسدددُّلة ألحدددد الخصددمينل فدددان تبدددين لددَ يتبددين لدددَ

ْلح إال بر اهما    .(1)يردُّهما إلى الصُّ

ْلح بددين الخصددومل بددل هددي مهمددة يقددوالككرأي الثككاين:  ل لدديس مددن مهمددة القا ددي الصددُّ

غيددددره مددددن اإلمددددام وجماعددددة المسددددلمينل وإنمددددا مهمتدددده النيددددر يف البيةنددددات والفصددددل يف 

 
(ل المغندددي: ابدددن قدامدددة 5/80(ل مواهدددب الجليدددل: الحطددداب الرعيندددي )20/136رخسدددي )ينيدددر المبسدددوط: الس _1

 (. 10/48المقدسي )
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ُه الخصددمانل وهددو قددول القا ددي  ي ن لدد لثل ومددن أجددل  لددث تقدددم لددَ الدددعوىل فهددو عددُ

 .  (1)شريح رحمه ان تعالى

 هددددب إليدددده اإلمددددام الكاسدددداين رحمدددده ان تعددددالى وهددددو التفصدددديلل  الككككرأي الثالككككي:

ْلح إ ا طمددع مددنهم  لددثل فيددردهم مددرة ومددرتينل فددان لددم  فللقا ددي رد الخصددوم إلددى الصددُّ

 يطمع منهم  لث فال يردهم إليه.  

و  بككأس للقاضككي أي  ككرد المصككو  الككى "يقددول اإلمددام الكاسدداين رحمدده ان تعددالى: 

ْلح اي طمككع مككنهإل  لكك  . والددراجح مددا  هددب إليدده اإلمددام الكاسدداين فهددو تفصدديل (2)" الصككُّ

 حسن.

ورية المحدددرر جدددواز عدددره القا دددي  ِه العمدددل يف محددداكم الشدددمال السدددُّ ِ ي َعَليدددْ والدددَّ

ْلح علدددى المتخاصدددمين فيمدددا عددددا الحددددودل فيقدددول السددديد النائدددب العدددام يف وزارة  الصدددُّ

ْلح علدددديهم " :العدددددل )أي أطددددرا  الدددددعوى( أو وال يمنعدددده أندددده قدددداه أن يعددددره الصددددُّ

ْلح العددددام لبصددددالح بيددددنهمل دون أن يتدددددخل يف إجددددراءات  يتواصددددل مددددع مجلددددس الصددددُّ

ْلح أو يجتمدددع مدددع األطدددرا  خدددار  مجلدددس القضددداءل ويمكدددن أن يعطدددي األطدددرا   الصدددُّ

مهلددة للتواصددل إلددى حددل ر ددائيل أو تؤجددل النيابددة العامددة تنفيدد  الحكددمل فددان لددم يتفقددوا 

 .(3)"أصدر القا ي حكمه
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: ْلِح القاا ي    يوُ   قِد الصُّ

ْلح الحاصددل يف المحكمددة أفدداد  عنددد سددؤال السدديد النائددب العددام عددن قددوة عقددد الصددُّ

ِهل وهددو حجددة علدديهمل فددا ا جددرى تثبيتدده "أن  ْلح ملددكم لألطددرا  الموقعددة َعَليددْ عقددد الصددُّ

 (1)."يف المحكمة المختصة يكتسب قوة الحكم القضائي

ِهل إن  ْلح الحاصددل يف المحكمددة أقددوى حجيددة مددنوَعَليددْ ْلح أنددواع الصددُّ  األخددرى الصددُّ

ْلح العدددريف يف  ْلح القضدددائي بمنكلدددة حكدددم قضدددائيل إال أن يجدددري تثبيددد  الصدددُّ ألن الصدددُّ

المحكمدددة وتتُّكدددد المحكمدددة المختصدددة مدددن صدددحة العقدددد وسدددالمتهل فيكتسدددب بددد لث 

 قوة الحكم المقضي به.
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ْلح الحاصددل يف المحكمددة أفدداد  عنددد سددؤال السدديد النائددب العددام عددن قددوة عقددد الصددُّ

ِهل وهددو حجددة علدديهمل فددا ا جددرى تثبيتدده "أن  ْلح ملددكم لألطددرا  الموقعددة َعَليددْ عقددد الصددُّ

 (1)."يف المحكمة المختصة يكتسب قوة الحكم القضائي

ِهل إن  ْلح الحاصددل يف المحكمددة أقددوى حجيددة مددنوَعَليددْ ْلح أنددواع الصددُّ  األخددرى الصددُّ

ْلح العدددريف يف  ْلح القضدددائي بمنكلدددة حكدددم قضدددائيل إال أن يجدددري تثبيددد  الصدددُّ ألن الصدددُّ

المحكمدددة وتتُّكدددد المحكمدددة المختصدددة مدددن صدددحة العقدددد وسدددالمتهل فيكتسدددب بددد لث 

 قوة الحكم المقضي به.
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ُي الثاين: م لُس الصُّ  ْ:ح   ْلِح العاِ   الم 

ْلح العددددام يف المندددداطق المحددددررة محاولددددة لتددددُّطير الجهددددود  يمثددددل مجلددددس الصددددُّ

اإلصددالحيةل وإخراجهددا مددن شددكلها العددريف إلددى العمددل المددنيم وفددق سياسددة مدروسددةل 

 يقوم َعَلْيَها أهل التخصص.

ْلِح يف المناطِل المحرر ِ  ْقل ُب األوُل: األر:اُ  الدا يُة ل شكيِل م لِس الصُّ  الم 

ه مشدددروعا إداريدددا  ْلحل وعدددد  ِ ِه النقلدددة النوعيدددة يف أسدددلوب التعددداطي مدددع الصدددُّ إن هدددَ

ا السدديد أنددور  ي أطلعنددا َعَلْيهددَ تددِ ُه أسددبابه الَّ مسددتقال  عددن األعددرا  وعددن القضدداء ال شددث أن لددَ

ْلح العام خالل مقابلة معه يف    م:2021/ شباط/ 16طه الكعبي رئيس مجلس الصُّ

 ها:لها دوافع  د د  من

اسدددتجابة  لددددواعي وحددددة الصدددفل ونبددد  الخدددال ل وتدددُّليف القلدددوبل ور   أو و: 

الصددددفو  لمواجهددددة العدددددو الحقيقدددديل فددددالمجلس عمددددل  ددددروري تقتضدددديه مصددددلحة 

 الثَّوَرة.

ي  هاييكك : تددِ أندده إحيدداء لشددريعة دينيددة أمددر ان تعددالى هبددال وهددي إصددالح  ات البددينل والَّ

 به يف الشريعة اإلسالمية.    هي جكء من األمر بالمعرو  المُّمور

تدد كير أهلنددا يف المحددرر بشددكل دائددم بددُّن العدددو األساسددي المفددروه قتالددهل  هالثكك :

 هو النيام األسدي المجرمل والعمل على توجيه الطاقات يف المحرر  ده.

لةما للمطددامع الشخصدديةل ككسددب  رابعكك : سددوء تطبيقدده مددن قبددل الددبعض واتخددا ه سددُ

النددداسل فينحدددر  بددد لث العمدددل الصدددلحي عدددن مسدددارهل فُّردندددا الوجاهدددة والمكاندددة بدددين 

 
 

َ ا المجلدددس أن يمثدددل الصدددورة الصدددحيحة للعمدددل الصدددلحي المنضدددبي بقواعدددد  مدددن هدددَ

 الشريعة اإلسالمية.  

ِ ِه األسددددباب مجتمعددددة َكانددددَ  الدددددافع وراء تشددددكيل المجلددددس لتددددُّطير العمددددل  هددددَ

 الصلحي وتوسيع نطاق عمله.  
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َ ا المجلدددس أن يمثدددل الصدددورة الصدددحيحة للعمدددل الصدددلحي المنضدددبي بقواعدددد  مدددن هدددَ

 الشريعة اإلسالمية.  

ِ ِه األسددددباب مجتمعددددة َكانددددَ  الدددددافع وراء تشددددكيل المجلددددس لتددددُّطير العمددددل  هددددَ

 الصلحي وتوسيع نطاق عمله.  
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ْلِح وأ ماُلُه يف الشماِل المحررِ  ْقل ُب الثاين: مكاتُب م لِس الصُّ  الم 

ال يتبددددع المجلددددس لجهددددة حكوميددددة وال قضددددائية بددددل هددددو جهددددة مسددددتقلةل تتددددوزع 

لة المجددددداالت كددددد  الحقوق الماليدددددة والمعنويدددددة وقضدددددايا األسدددددرة اختصاصددددداته يف كدددددُ

ْلح مدددن مكتدددب   والجنايدددات كمدددا بدددين السددديد رئددديس المجلدددس. يتدددُّلف مجلدددس الصدددُّ

ُه خمسدددة مكاتدددب وهدددي: المكتدددب الشدددرعيل مكتدددب  مركدددكي يف مديندددة إدلدددبف يتفدددرع َعندددْ

ُه  أمانددة السددرل مكتددب العالقددات العامددةل مكتددب الددديوانل المكتددب اإلعالمددي. وتتددوزع لددَ

ُث ال تخلددو منطقددة مددن لجنددة إصددالحية مكاتدد  لة قددرى وبلدددات المحددرر َحيددْ ب فرعيددة يف كددُ

 .(1)  أو عضو تابع للمجلس يمارسون العمل الصلحي

 

ْلح2الشكل )  ( 2) (: الهيكل ال ن يمي لم لس الصُّ

ا  ِه وفدددق معدددايير محدددددةل ال تغفدددل فِْيهدددَ يدددتم اختيدددار أعضددداء المجلدددس العددداملين فِيدددْ

ي  كددرت سددابقال فتجددد يف أعضددائه طددالب علددم شددرعيل وأعضدداء  تددِ شددروط المصددلح الَّ

 
ْلح العام وملخص أعماله الصادر عن المجلس.  _ 1  ينير هيكلية مجلس الصُّ

ْلح: أندددور طددده الكعبددديل مسدددؤ2021هيكليدددة المجلدددس أواخدددر  _ 2 ول المكتدددب الشدددرعي: مف مسدددؤول مجلدددس الصدددُّ

 علي جاسمل مسؤول المكتب اإلعالمي: مهند المصري.

 
 

يف لجدددان صدددلح سدددابقة يمتلكدددون الخدددسات الجيددددةل وبعدددض الشخصددديات ممدددن لدددديهم 

ال باإل دددافة إلدددى نشددداطه يف القبدددول يف مجدددتمعهمل بدددُّن يكدددون شخصدددا وجيهدددا متبوعددد 

 أن يكون حسن السيرة طيب السمعة. ال بدَّ مجال العمل اإلصالحيل كما  

الستمرار    يراه  روريا  شرطا  ْلح  الصُّ مجلس  رئيس  الكعبي  طه  أنور  السيد  وأ ا  

العضو يف العمل يف المجال الصلحيل بُّن يتمثل َهِ ِه الشعيرة يف تصرفاته وأعماله ومشاكله  

ْلح ويرفض هو االمتثال َلُه إ ا عره َلُه نكاعل فيكون كمن قال ان  فال يح ض الناس على الصُّ

بد من اإلشارة    وال    [.44]سورة البقرة:  {حئ  جئ  يي  ىي ني  مي}تعالى فيهم:  

 .  (1) أنه ال يشرتط يف العضو العامل أن تتوفر فِْيِه جميع الشروط بل يكفي أن يمتلث بعضها

ل  قضدددية  لة وقددد ف إال أنددده لِكدددُ وعلدددى الدددرغم مدددن وجدددود لجدددان صدددلح جددداهكة يف كدددُ

ال ويسددددعون لتطبيقددددهل فاختيددددار  ِ يَن يشددددتغلون هبددددال ويجدددددون الحددددل َلهددددَ مصددددلحيها الددددَّ

ويعتمددد عمدددل المجلدددس علددى الوصدددول لحلدددول  يختلدددف مددن قضدددية ألخدددرى.المصددلح 

ر دددائية بدددين النددداس بمدددا ال يتعددداره مدددع أحكدددام الشدددريعة اإلسدددالمية ومبادئهدددا ويراعدددي 

 العر  العام السائد يف البلد.

ْلح عدددن آليدددة عمدددل  آليكككة  ملكككه: وعندددد الحدددديث مدددع السددديد رئددديس مجلدددس الصدددُّ

ن أندده يتدددخل يف الخالفددات إمددا بندداء علددى طلددب المجلددس وكيفيددة تدخلدده يف القضددايا بدديَّ 

ا يف النددكاع تددبل غهم بضددرورة  أحددد الخصددومل وقددد يكددون بطلددب مددن جهددة ثالثددة ال دخددل َلهددَ

ِ ي يطدددال اآلخدددرين مدددن جدددراء الخصدددومةل ويمكدددن أن يتددددخل  التددددخل بسدددبب األ ى الدددَّ
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يف لجدددان صدددلح سدددابقة يمتلكدددون الخدددسات الجيددددةل وبعدددض الشخصددديات ممدددن لدددديهم 

ال باإل دددافة إلدددى نشددداطه يف القبدددول يف مجدددتمعهمل بدددُّن يكدددون شخصدددا وجيهدددا متبوعددد 

 أن يكون حسن السيرة طيب السمعة. ال بدَّ مجال العمل اإلصالحيل كما  

الستمرار    يراه  روريا  شرطا  ْلح  الصُّ مجلس  رئيس  الكعبي  طه  أنور  السيد  وأ ا  

العضو يف العمل يف المجال الصلحيل بُّن يتمثل َهِ ِه الشعيرة يف تصرفاته وأعماله ومشاكله  

ْلح ويرفض هو االمتثال َلُه إ ا عره َلُه نكاعل فيكون كمن قال ان  فال يح ض الناس على الصُّ

بد من اإلشارة    وال    [.44]سورة البقرة:  {حئ  جئ  يي  ىي ني  مي}تعالى فيهم:  

 .  (1) أنه ال يشرتط يف العضو العامل أن تتوفر فِْيِه جميع الشروط بل يكفي أن يمتلث بعضها

ل  قضدددية  لة وقددد ف إال أنددده لِكدددُ وعلدددى الدددرغم مدددن وجدددود لجدددان صدددلح جددداهكة يف كدددُ

ال ويسددددعون لتطبيقددددهل فاختيددددار  ِ يَن يشددددتغلون هبددددال ويجدددددون الحددددل َلهددددَ مصددددلحيها الددددَّ

ويعتمددد عمدددل المجلدددس علددى الوصدددول لحلدددول  يختلدددف مددن قضدددية ألخدددرى.المصددلح 

ر دددائية بدددين النددداس بمدددا ال يتعددداره مدددع أحكدددام الشدددريعة اإلسدددالمية ومبادئهدددا ويراعدددي 

 العر  العام السائد يف البلد.

ْلح عدددن آليدددة عمدددل  آليكككة  ملكككه: وعندددد الحدددديث مدددع السددديد رئددديس مجلدددس الصدددُّ

ن أندده يتدددخل يف الخالفددات إمددا بندداء علددى طلددب المجلددس وكيفيددة تدخلدده يف القضددايا بدديَّ 

ا يف النددكاع تددبل غهم بضددرورة  أحددد الخصددومل وقددد يكددون بطلددب مددن جهددة ثالثددة ال دخددل َلهددَ

ِ ي يطدددال اآلخدددرين مدددن جدددراء الخصدددومةل ويمكدددن أن يتددددخل  التددددخل بسدددبب األ ى الدددَّ
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اَن أحدددد أعضددداء المجلدددس حا دددرا  عندددد  نشدددوب مدددن تلقددداء نفسددده إ ا لدددكم األمدددر أو كدددَ

 (1)الخصام.

وقددد يكددون التدددخل قبددل لجددوء األطددرا  إلددى المحكمددة وقددد يكددون بعدددهل ال سدديما 

ِه التدددخل  ُث يطلددب أوليدداء المجنددي َعَليددْ يف قضددايا القتددل والجددرح وحددوادن السدديرل َحيددْ

للصدددلح مدددع أوليددداء الددددمل وتقدددوم المحكمدددة بتكويدددد أعضددداء المجلدددس بالمعلومدددات 

 لديهم والمراد اإلصالح فِْيَها.  الالزمة عن القضية المعرو ة

وقددد اسدددتطاع المجلدددس حددل عددددد ال يسدددتهان بدده مدددن القضدددايا صددلحيا بلدددز عدددددها 

َ ا ال يقدددل عدددن  )ألفدددين وسدددبعمئة وواحدددد وعشدددرين( قضدددية خدددالل عدددام مدددن إنشدددائهل وهدددَ

جهددددد أي محكمددددة يف الشددددمال المحددددررل وتوزعدددد  القضددددايا حسددددب االختصاصددددات 

 (2)التالية:

 

 

 2021(: أ إل اي امات م لس الصلح رنة 3الشكل )
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 المصدر نفسه. _ 2

 
 

ْلِح العاِ :   ما  ءخُ   لى  مِل م لِس الصُّ

َ ا مددا  ي تعددرته أي عمددل مددن شددُّهنا أن تصددوبه وتطددورهل وهددَ تددِ إن تحديددد األخطدداء الَّ

 يجعلنا نقف على بعض جوانب الضعف يف المجلس.

ْلح افتقدداره إلددى الخددسة العلميددة لدددى  ا يؤخدد  علددى مجلددس الصددُّ  ال بدددَّ أعضددائهل فدد مِمددَّ

ْلح  أن يكددون المصددلح إلددى جانددب معرفتدده بُّحكددام الشددرع عامددة   ددليعا يف أحكددام الصددُّ

مَّ  أن يكدددون المصدددلح عالمدددا بُّحكدددام القضدددية المدددراد التددددخل للصدددلح  ال بددددَّ خاصدددةل ثدددُ

ال فدددان َكاندددَ  مدددن مسدددائل القصدددا  والديدددة فددد  أن يكدددون عالمدددا بُّحكامهدددا  ال بددددَّ فِْيهدددَ

ْلح  يسددتطيع تحديددد ْلحل وإال وقددع الصددُّ ورثددة المقتددولل فددال يغفددل أحددد مددنهم يف عقددد الصددُّ

 باطال .  

أن يكددون المصددلح عالمددا بُّحكامهددا  ال بدددَّ وإن َكانددَ  القضددية مددن مسددائل األمددوال فدد 

ْلح إن أصددلح يف  ُّن يغفددل التقددابض يف مجلددس الصددُّ فددال يوقددع صددلحا يشددتمل علددى ربددا كددَ

 عقود الصر .

خددددسة يف بعددددض اإلجددددراءات القضددددائيةل مثددددل إغفددددال إجددددراء باإل ددددافة لضددددعف ال

حصدددر اإلرن يف دعددداوى الميدددران واالعتمددداد فقدددي علدددى قدددول الورثدددةل أو عددددم التُّكدددد 

   من ثبوت ملكية بعض األمالذ ألحد طريف النكاع يف السجل العقاري.

وإن كانددد  هددد ه الجواندددب ليسددد  شدددائعة يف واقدددع المجلدددسل لكنهدددا موجدددودة وال 

 التغافل عنها.يمكن  
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ْلِح العاِ :   ما  ءخُ   لى  مِل م لِس الصُّ

َ ا مددا  ي تعددرته أي عمددل مددن شددُّهنا أن تصددوبه وتطددورهل وهددَ تددِ إن تحديددد األخطدداء الَّ

 يجعلنا نقف على بعض جوانب الضعف يف المجلس.

ْلح افتقدداره إلددى الخددسة العلميددة لدددى  ا يؤخدد  علددى مجلددس الصددُّ  ال بدددَّ أعضددائهل فدد مِمددَّ

ْلح  أن يكددون المصددلح إلددى جانددب معرفتدده بُّحكددام الشددرع عامددة   ددليعا يف أحكددام الصددُّ

مَّ  أن يكدددون المصدددلح عالمدددا بُّحكدددام القضدددية المدددراد التددددخل للصدددلح  ال بددددَّ خاصدددةل ثدددُ

ال فدددان َكاندددَ  مدددن مسدددائل القصدددا  والديدددة فددد  أن يكدددون عالمدددا بُّحكامهدددا  ال بددددَّ فِْيهدددَ

ْلح  يسددتطيع تحديددد ْلحل وإال وقددع الصددُّ ورثددة المقتددولل فددال يغفددل أحددد مددنهم يف عقددد الصددُّ

 باطال .  

أن يكددون المصددلح عالمددا بُّحكامهددا  ال بدددَّ وإن َكانددَ  القضددية مددن مسددائل األمددوال فدد 

ْلح إن أصددلح يف  ُّن يغفددل التقددابض يف مجلددس الصددُّ فددال يوقددع صددلحا يشددتمل علددى ربددا كددَ

 عقود الصر .

خددددسة يف بعددددض اإلجددددراءات القضددددائيةل مثددددل إغفددددال إجددددراء باإل ددددافة لضددددعف ال

حصدددر اإلرن يف دعددداوى الميدددران واالعتمددداد فقدددي علدددى قدددول الورثدددةل أو عددددم التُّكدددد 

   من ثبوت ملكية بعض األمالذ ألحد طريف النكاع يف السجل العقاري.

وإن كانددد  هددد ه الجواندددب ليسددد  شدددائعة يف واقدددع المجلدددسل لكنهدددا موجدددودة وال 

 التغافل عنها.يمكن  
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ْلِح بالمءرسِة القاا يَِّة يف الشماِل المحررِ  ْقل ُب الثالُي:  اليُة م لِس الصُّ  الم 

ْلح العددام وعمددل الجهددات المسددؤولة  ددرورة   ال بدددَّ التنسدديق بددين عمددل مجلددس الصددُّ

ا الكتمدددال العمدددل الصدددلحي وإعطددداء النتدددائج المرجدددوةل فهنددداذ تنسددديق متبدددادل كمدددا  مِنْهدددَ

د النائدددب العدددام يف وزارة العددددل والسددديد رئددديس محكمدددة الجنايدددات السددديد أفددداد السدددي

ُث تقدددوم المحكمدددة المختصدددة بتقدددديم المعلومدددات الالزمدددة عدددن  مصدددطفى شدددبيبل َحيدددْ

ل  مدددا يحتددداجون إلدددى معرفتددده  دهم بِكدددُ حيثيدددات القضدددية وتفاصددديلها إلدددى المجلدددسل وتدددكوة

هدددل  _يف توصددديف القتدددل  توجددده المحكمدددة _مثدددل: )نسدددبة المسدددؤولية يف حدددوادن السدددير 

ْلح أو دونه. ْلح( وقد يكون  لث بطلب من مجلس الصُّ ا يجوز فِْيَها الصُّ  الفضية مِمَّ

ْلح أحياندددا مدددن خدددالل الضدددرب علدددى أيددددي   كمدددا يمكدددن للقضددداء دعدددم عمليدددة الصدددُّ

ْلح بددددين  المخددددربين والمعتدددددينل ومددددن يحدددداول تددددُّجيج النددددكاعل ويعيددددق عمليددددة الصددددُّ

 األطرا .  

ي ينبغددددي تو ددددح الم تددددِ حكمددددة للقددددائمين علددددى عمليددددة اإلصددددالح بعددددض النقدددداط الَّ

اَن مددن  ددمن ورثددة القتيددل أبندداء صددغارل أو بيددان نسددبة  مراعا ددال كحفددظ حددق اليتدديم إن كددَ

المسدددؤولية يف حدددوادن السدددديرل أو توجددده المحكمددددة يف توصددديف القتددددلل وبيدددان الحددددق 

ِه. وقدددد تعمدددد المحك ْلح فِيدددْ ِ ي ال يصدددح الصدددُّ مدددة إلدددى تُّجيدددل حسدددم القضدددية أو العدددام الدددَّ

 تُّجيل تنفي  الحكم إلعطاء فرصة للمجلس لبصالح بين األطرا .  

ْلح تتُّكدددد المحكمدددة مدددن صدددحة العقدددد المدددسم بدددين األطدددرا   وبعدددد عمليدددة الصدددُّ

لة أصدددحاب الحدددق علدددى  المتنازعدددة وعددددم وجدددود محيدددور شدددرعيل ومدددن موافقدددة كدددُ

 
 

ْلحل كمددا تتُّكددد المحكمددة مددن أهليددة المت صددالحينف فددال يكددون بيددنهم ندداقص أهليددةل الصددُّ

 .(1)ومن صالح األطرا  إلمضاء العقدل ومن  مان حقوق ناقصي األهلية

ْلح العدددام عالقدددة  فالنددداتر فيمدددا سدددبق يجدددد أن العالقدددة بدددين المحددداكم ومجلدددس الصدددُّ

 .(2)تعاون وتنسيق خالل عملية اإلصالحل وعالقة مراقبة وتقويم بعده
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ْلحل كمددا تتُّكددد المحكمددة مددن أهليددة المت صددالحينف فددال يكددون بيددنهم ندداقص أهليددةل الصددُّ

 .(1)ومن صالح األطرا  إلمضاء العقدل ومن  مان حقوق ناقصي األهلية

ْلح العدددام عالقدددة  فالنددداتر فيمدددا سدددبق يجدددد أن العالقدددة بدددين المحددداكم ومجلدددس الصدددُّ

 .(2)تعاون وتنسيق خالل عملية اإلصالحل وعالقة مراقبة وتقويم بعده
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ْلِح   ُي الثالُي: آهاُر الصُّ ْ:ح   الم 

إن نجدداح أي دولددة مرهددون بتددوفير االسددتقرار واألمددن الددداخليل وهددو مددا تسددعى إليدده 

ْلح األثدددر  وَرة والعددداملين يف مجدددال اإلصدددالح يف الشدددمال المحدددررل ولمبددددأ الصدددُّ قدددوى الثدددَّ

 دددافة الكبيدددر يف قطدددع الخصدددومات وحدددل النكاعدددات وإشددداعة السدددالم بدددين األفدددرادل باإل

 إلى ما يوف ره من جهد ومال على أطرا  النكاع.  

ْلُح وريلةي لحفِظ السلإِل ا ج ما ي  ْقل ُب األوُل: الصُّ  الم 

حالدددة السدددلم والوئدددام داخدددل المجتمدددع نفسدددهل "والمقصدددود بالسدددلم االجتمددداعي: 

وبدددين شدددرائحه وقدددواهل وأهدددم المقددداييس لتقدددويم أي مجتمدددع تشدددخيص حالدددة العالقدددات 

 .  (1)"المجتمع  الداخلية فِْيِهل فسالمتها عالمة على صحة َهَ ا

 
 (.3السلم المجتمعي يف اإلسالمل أسسهل وأساليب تحقيقه: رياه سالم عوادل جامعة كركوذل  : ) _ 1

 
 

 
ْلح كوسددديلة لتحقيددق السدددلم االجتمددداعيل فهدددو يقضدددي علدددى  ال بدددَّ و مدددن إشددداعة الصدددُّ

ف بدددين القلدددوب المتندددافرةل ويكيدددل الدددبغض والشدددن ن مدددن  الخدددال  مدددن جددد ورهل ويؤلدددة

َ ا مددا ال يتددوفر يف الحكددم القضددائيل وإليدده أشددار الخليفددة الراشددد عمددر بددن  النفددوسل وهددَ

 ل:  الخطاب ر ي ان َعنُْه يف وصيته إلى قضاتهل فقا

ى  صكككقلحوا، فككك يَّ فصكككل " وا القاكككال بكككي    وي األرحكككا  ح  كككَّ ردُّ

 (1)."القاال  ورا الاغا  

ْلح أجددددى مدددا يكدددون يف   ْلح بدددين األقدددارب أولدددى مدددن القضددداءل لددد ا فدددان الصدددُّ فالصدددُّ

ا بددد ور الشدددقاق والندددكاعل ويحفدددظ أسدددرار األسدددرة  ُث يندددكع مِنْهدددَ النكاعدددات األسدددريةل َحيدددْ

ر أن الدددوعي االجتمدداعي هبدد ه المسددُّلة متدددوفرل فكمددا أسددلفنا عندددد ويمنددع تفشدديهال وييهدد 

 
 (. 11360( رقم الحديث )109/ 6السنن الكسى ) أخرجه البيهقي يف _ 1
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ْلح كوسددديلة لتحقيددق السدددلم االجتمددداعيل فهدددو يقضدددي علدددى  ال بدددَّ و مدددن إشددداعة الصدددُّ

ف بدددين القلدددوب المتندددافرةل ويكيدددل الدددبغض والشدددن ن مدددن  الخدددال  مدددن جددد ورهل ويؤلدددة

َ ا مددا ال يتددوفر يف الحكددم القضددائيل وإليدده أشددار الخليفددة الراشددد عمددر بددن  النفددوسل وهددَ

 ل:  الخطاب ر ي ان َعنُْه يف وصيته إلى قضاتهل فقا

ى  صكككقلحوا، فككك يَّ فصكككل " وا القاكككال بكككي    وي األرحكككا  ح  كككَّ ردُّ

 (1)."القاال  ورا الاغا  

ْلح أجددددى مدددا يكدددون يف   ْلح بدددين األقدددارب أولدددى مدددن القضددداءل لددد ا فدددان الصدددُّ فالصدددُّ

ا بددد ور الشدددقاق والندددكاعل ويحفدددظ أسدددرار األسدددرة  ُث يندددكع مِنْهدددَ النكاعدددات األسدددريةل َحيدددْ

ر أن الدددوعي االجتمدداعي هبدد ه المسددُّلة متدددوفرل فكمددا أسددلفنا عندددد ويمنددع تفشدديهال وييهدد 

 
 (. 11360( رقم الحديث )109/ 6السنن الكسى ) أخرجه البيهقي يف _ 1
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ِ ي أجدددراه المركدددك_السدددؤال  ْلح  _يف االسدددتبيان الدددَّ ا الصدددُّ ي يكدددون فِْيهدددَ تدددِ عدددن النكاعدددات الَّ

 أنه يف النكاعات األسرية. %67أكثر جدوى ونفعا َكاَن رأي

 
ْلح يحقق مكاسب مشرتكة لكال الخصمينل  لث أن كال الطر فين يتنازل عن جكء  والصُّ

. باإل افة إلى أنه   تِي تجعل النفوس تمتلئ حنقا وحقدا  من حقه فال يشعر أحدهما بالغلبة الَّ

وسيلة للحفاظ على وحدة الصف وقوة الجماعةل وتسخيرها وتوجيهها  د العدو الحقيقيف  

 [. 46]سورة األنفال:  {ممىم خم حم جم يل}قال تعالى: 

ْلح حفددددظ لدددددماء  المسددددلمينل فددددال تسددددتباح يف غيددددر مددددا شددددرع ان تعددددالىل ويف الصددددُّ

ال السددديما يف الخالفدددات  وحفدددظ ألمدددوالهم فدددال  ددددر يف خصدددومات داخليدددة ال نفدددع فِْيهدددَ

ِ ِه ال يمكدددن للقضددداء فصدددلها وإهنددداء الخدددال  مدددن  ي طدددال أمددددهال فهدددَ تدددِ العشدددائرية الَّ

ْلح فِْيَها هو الحل األمثلل بل قد يتوجب أ  حيانا.ج ورهل إ  أن الصُّ

 
 

 
ْلح يقددوم أطددرا  النددكاع  لء إراد ددم-ويف عقددد الصددُّ ِهل  -بمددِ بتنفيدد  مددا تددم االتفدداق َعَليددْ

ِهل وينفددد ه إجبدددارا ل  ا المحكدددوم َعَليدددْ ِه سدددلطة إجبدددار يدددُ عن َلهدددَ بخدددال  القضددداء فيكدددون فِيدددْ

ِ ِه األسدددباب مدددن شدددُّهنا ندددكع فتيدددل الخصدددومة  لة هدددَ ولهددد ا أثدددره السدددلبي يف النفدددوس. كدددُ

ْلح.  والشحن  اء من النفوسل وهي الغاية المرادة من إجراء الصُّ
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ْلح يقددوم أطددرا  النددكاع  لء إراد ددم-ويف عقددد الصددُّ ِهل  -بمددِ بتنفيدد  مددا تددم االتفدداق َعَليددْ

ِهل وينفددد ه إجبدددارا ل  ا المحكدددوم َعَليدددْ ِه سدددلطة إجبدددار يدددُ عن َلهدددَ بخدددال  القضددداء فيكدددون فِيدددْ

ِ ِه األسدددباب مدددن شدددُّهنا ندددكع فتيدددل الخصدددومة  لة هدددَ ولهددد ا أثدددره السدددلبي يف النفدددوس. كدددُ

ْلح.  والشحن  اء من النفوسل وهي الغاية المرادة من إجراء الصُّ
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ْلح والقاال 4ال دول )   (: الفرق بي  الصُّ

ْلح   القاال  الصُّ

 تطلبه الناس  يطلب الناس ويسعى إليهم

 إجراءات كثيرة  إجراءات محدودة

 اختصاصي )ندرة الكوادر( تطوعي )توفر الكوادر( 

 طويلة مدة زمنية   مدة زمنية قصيرة

 يعتمد على اإللكام  يعتمد على الرتا ي 

 يسعى إلى إرجاع الحق وفصل النكاع  يسعى إلى معالجة التباغض والتنافر

 ديمومته تعتمد على السلطة تغلب َعَلْيِه الديمومة 

 

  

 
 

ْقل ُب الثاين: األهُر ا ي صاديُّ لعمليِة احًاالِا بي   الناِس يف الشماِل المحررِ   الم 

إن للجهددود اإلصدددالحية العاملددة يف الشدددمال المحددرر أثرهدددا مددن الناحيدددة االقتصددداديةل 

 األثر على المنيومة القضائية وعلى أطرا  النكاع على حد سواء.  وينعكس َهَ ا

تددددوازي يف أهميتهددددا بعددددض الجهددددود القضددددائية يف فددددالجهود الصددددلحية يمكددددن أن 

المحدددداكمل وعلددددى سددددبيل المثددددال يف قضددددايا القصددددا  والديددددةل أفدددداد السدددديد مصددددطفى 

( قضدددية قتدددل 74م يف )2020شدددبيب أن محكمدددة الجنايدددات يف إدلدددب نيدددرت خدددالل عدددام 

ا ) ا بدددالنكول إلدددى الديدددةل تدددم 34( قضدددية قتدددل عمددددل صدددولح علدددى )64مِنْهدددَ ( دعدددوى مِنْهدددَ

ْلح العددام. أمددا يف قضددايا األسددرة واألحددوال الشخصددية الصددُّ  ا بتدددخل مجلددس الصددُّ ْلح فِْيهددَ

ْلح     (1)م.2020قضية يف عام   420فقد ُحسم بطريق مجلس الصُّ

ُث يقلدددل عددددد   ِ ِه الجهدددود يف تخفيدددف العدددبء عدددن القضددداءل َحيدددْ ر أثدددر هدددَ وال ينكدددَ

ايا المعرو ددددة علددددى القضددددايا ويخفددددف مددددن أعبائهددددا االقتصدددداديةل فكيددددادة عدددددد القضدددد 

المحدددداكم يتطلددددب زيددددادة يف عدددددد القضدددداةل ومددددا يتبددددع  لددددث مددددن سددددجانين وحددددرس 

ا يكيددد مددن األعبدداء الماليددة علددى الجهددة الحكوميددة المسددؤولةل وكدد لث  وشددرط...إل  مِمددَّ

علدددى الجهدددات التنفي يدددة المرتبطدددة هبدددا مثدددل وزارة الداخليدددة وإدارة السدددجون ومدددا إلدددى 

  لث.

فددف العددبء عددن المتنددازعين أنفسددهمل  لددث أن إجددراءات ومددن جهددة أخددرى فهددو يخ

ا الكثيدددر مدددن التعقيدددد والجهدددد والتكلفدددة الماليدددةل وال يقصدددد هبدددا الرسدددوم  التقا دددي فِْيهدددَ

القضدددائية فدددان عمليدددة التقا دددي يف محددداكم الشدددمال المحدددرر مجانيدددةل ولكدددن مدددا يتعدددين 

 علدددددى المتقا دددددي دفعددددده مدددددن مصددددداريف أخدددددرىل كُّتعددددداب المواصدددددالت والخدددددساء
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ْقل ُب الثاين: األهُر ا ي صاديُّ لعمليِة احًاالِا بي   الناِس يف الشماِل المحررِ   الم 
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َ ا ْلح بدددل  والمحضددرين والمحددامينل هددَ كلدده يجعددل المددرء يميددل إلددى سددلث طريددق الصددُّ

بدددُّن التكلفدددة  %40.2الددددعوى القضدددائية. وعندددد السدددؤال عدددن  لدددث يف االسدددتبانة أجددداب 

الماديدددة قدددد تكدددون سدددببا الختيدددار الحدددل الصدددلحي يف النكاعدددات بددددل القضددداءل بينمدددا 

ِ هِ  %59.8أجددداب  النسدددبة هدددي األكدددسل ولكدددن مدددن تدددؤثر  بنفدددي  لدددثل وإن َكاندددَ  هدددَ

ْلح والقضددداءل تكيدددد نسدددبته علدددى الثلدددثل وهدددي  اليدددرو  الماديدددة يف اختيددداره بدددين الصدددُّ

 (1)ليس  نسبة قليلة.

 
 

باإل ددافة إلددى أن الحددل الصددلحي يختصددر المدددة الكمنيددة علددى الخصددومل فالدددعوى 

القضدددائية تحتدددا  وقتدددا أطدددول قدددد يصدددل إلدددى سدددنوات لخضدددوعها إلجدددراءات شدددكلية 

خاصدددةل فمسددددائل األحددددوال الشخصددددية تحتددددا  لسدددنة كمعدددددل وسددددطي لحددددل القضددددية 

 
طالبدددا جامعيدددا مدددن فئدددات  672ل شدددمل  االسدددتبانة 14/12/2021اسدددتبانة إلكرتونيدددة أجراهدددا المركدددك بتددداري   1

 سنة يقطنون يف مدن وبلدات محافية إدلب. 50و 18عمرية مختلفة بين 

 
 

ال أمددا المسددائل الماليددة فقددد تسددتمر مددن سددنة ون  (1)صددف إلددى سددنتينلوصدددور الحكددم فِْيهددَ

ِ ِه المدددة مصددالح العبدداد وأعمددالهمل ويشددعر أطددرا  الدددعوى بالضدديقل قددد  تتعطددل يف هددَ

ِ ي أجريتددده عمدددا إ ا  (2)يددددفعهم للتخلدددي عدددن الددددعوىل فعندددد السدددؤال يف االسدددتبانة الدددَّ

ْلح أجدداب  بينمددا  (3)بددنعمل %55َكانددَ  المدددة الكمنيددة الطويلددة للدددعوى دافعددا لقبددول الصددُّ

ْلح والوسددداطة قدددد ال يسدددتغرق األمدددر إال سددداعات أو أيدددامل وتحدددل المشدددكلةل كمدددا يف  الصدددُّ

ي قدددد يضددديق هبدددا  تدددِ أهندددا تحدددررهم مدددن الشدددكليات واإلجدددراءات الملتصدددقة بالددددعوىل الَّ

 أطرا  النكاع  رعا.

  

 
 م.  7/2021/ 15حمد دخان بتاري  أمقابلة مع نقيب المحامين األحرار السيد  _ 1

ْلح أسدددرع مدددن القضددداء وأقدددل كلفدددة فدددان  لدددث يتغيدددر حسدددب القضدددية  ال بددددَّ  2_ مدددن اإلشدددارة أنددده لددديس دائمدددا الصدددُّ

ل رامدددك خندددوسل أن 2022/  2/  27المعرو دددةل فحسدددب مقابلدددة مدددع قا دددي المعدددامالت يف محكمدددة إدلدددب بتددداري  

 مدة الدعاوى:

 ية.% من الدعاوى المال 10اإلقرارية: من شهر إلى شهرين وهي تمثل ما نسبته  •

 % من الدعاوى المالية. 70أشهر إلى سنة: وتمثل  6الخصومة: من  •

 % تقريبا. 20المعقدة كالشركات مثال: بين سنة وسنتين ونسبتها  •

طالبدددا جامعيدددا مدددن فئدددات  672ل شدددمل  االسدددتبانة 14/12/2021اسدددتبانة إلكرتونيدددة أجراهدددا المركدددك بتددداري   _ 3

  مدن وبلدات محافية إدلب.سنة يقطنون يف 50و 18عمرية مختلفة بين 
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ْقل ُب الثالُي: توًاياتي ل قو رِ النشاِط احًاالحي يف الشماِل المحرِر  الم 

 )ادلب ور فها(

ْلح العا :  أو و: توًايات مقدمة لم لس الصُّ

يمكن التعاون مع هيئة الككاة يف المحرر لدعم الغارمين يف إصالح  ات البينل   .1

العمل النبيلل سواء كانوا أغنياء أو فقراءل وَهَ ا   ودفع ما يتحملونه يف  متهم جراء َهَ ا 

تِي حددها ان تعالى يف كتابه الكريم فقال تعالى:   حق مشروع لهم يف مصار  الككاة الَّ

جهود  60]التوبة:  {هئ}  دعم   فا ا  والخيرل  الس  على  معينا  المال  فنِعم  [ل 

ة من االعتصام ب حبل ان ونب  الخال   المصلحين بالمال آت  الجهود ثمارها المرجوَّ

 والشقاق.  

َ ا المجدددالاالسدددتفادة مدددن أصدددحاب الخدددسات الطويلدددة يف  .2 ل كالقضددداة هدددَ

المتقاعدددددين والمصددددلحين والمحكمددددين العدددداملين يف مجددددال القضدددداء سددددابقال 

فهددؤالء ممددن تتددوفر لددديهم الخددسة الجيدددة إ ددافة للعلددم الددالزمل وحسددن التعامددل 

 يف مختلف اليرو  والشخصيات.

ْلح تالفيدددا لألخطددداء رفدددد ا .3 لمجلدددس بصددديغة جددداهكة لنمدددا   عقدددد الصدددُّ

تِي من الممكن أن تقع أثناء كتابة العقد.  الَّ

إقامدددة النددددوات والمدددؤتمرات العلميدددة مدددع الجهدددات التعليميدددة مدددن جهدددة  .4

ا يف رفدددع مسدددتوى األداء وتددداليف األخطدددداءل  متمثلدددة بالجامعدددات لالسدددتفادة مِنْهدددَ

والجهددات القضددائية والحكوميددة مددن جهددة أخددرى لو ددع آليددات تعدداون وتنسدديق 

 تنهض بالعمل اإلصالحي إلى مستويات عالية.  

  

 
 

 ة لل هات المسءولة يف المناطل المحرر:هايي : توًايات مقدم

ْلح وإصدددددار  .1 زيددددادة اهتمددددام الجهددددة التنييميددددة يف المحددددرر بعقددددد الصددددُّ

َ ا العمددلالقددوانين الالزمددة والكفيلددة برسددم حدددود  وتددُّطيرهل وتنيدديم العالقدددة  هددَ

ْلح يف المحكمدددة  ْلح والقضددداءل كدددااللتكام بتوثيدددق محا دددر الصدددُّ بدددين مجلدددس الصدددُّ

منعددا مددن تجدددد النددكاع مددرة أخددرى أو اإلخددالل بدده مددن أحددد القضددائية المختصددة 

 طريف العقدل ودعم المجلس بالخسات الالزمة عند الحاجة.  

العمدددددل علدددددى تكدددددوين وعدددددي مجتمعدددددي بضدددددرورة حدددددل المشدددددكالت  .2

َ ا العمدددل  ْلح والقبدددول بُّحكدددام المصدددلحين واإلشدددادة بِهدددَ النكاعدددات بطريدددق الصدددُّ

لة مندددسل وأنددده مدددن مبدددادئ الشدددري ي حضددد  علدددى األمدددر علدددى كدددُ تدددِ عة اإلسدددالمية الَّ

 بالمعرو  والنهي عن المنكر.

توسددديع كدددوادر العمدددل الصدددلحي داخدددل المحددداكمل واالهتمدددام بدددهل فهدددو  .3

 أقل كلفة وأسرع يف حسم النكاع.  

ْلح وكفدددايتهمل ليتفدددرا المصدددلح  .4 الددددعم المدددادي ألعضددداء مجلدددس الصدددُّ

 الكسب.  ألداء مهمة اإلصالحل دون االنشغال َعنَْها بضرورة 

ْلح  .5 إنشددددداء مجدددددالس تحكددددديم متعاوندددددة مدددددع القضددددداء ومجلدددددس الصدددددُّ

السدددتكمال المنيومدددة يف الشدددمال المحدددرر الهادفدددة للحدددد مدددن الندددكاع والشدددقاقل 

 وترسي  مبدأ حل النكاعات بالطرق السلمية.
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توسددديع كدددوادر العمدددل الصدددلحي داخدددل المحددداكمل واالهتمدددام بدددهل فهدددو  .3

 أقل كلفة وأسرع يف حسم النكاع.  

ْلح وكفدددايتهمل ليتفدددرا المصدددلح  .4 الددددعم المدددادي ألعضددداء مجلدددس الصدددُّ

 الكسب.  ألداء مهمة اإلصالحل دون االنشغال َعنَْها بضرورة 

ْلح  .5 إنشددددداء مجدددددالس تحكددددديم متعاوندددددة مدددددع القضددددداء ومجلدددددس الصدددددُّ

السدددتكمال المنيومدددة يف الشدددمال المحدددرر الهادفدددة للحدددد مدددن الندددكاع والشدددقاقل 

 وترسي  مبدأ حل النكاعات بالطرق السلمية.
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 خاتمة 

 

ل بيَّنددا مددن خاللدده أحكددام  َ ا جهددد الُمقددلة ْلح الحمددد ن علددى فضددله وإحسددانهل فهددَ الصددُّ

وأهميتددده وفائدتددده يف الشدددمال المحدددررل مدددع الحدددديث عدددن جهدددود اإلصدددالح المب ولدددة يف 

 منطقة إدلب وريفها ودوافعهال وما نتج َعنَْها من آثارل وما يرتجى من نتائج.

ُه أن العمدددل اإلصدددالحي بُّنواعددده كلهددداف سدددواء العدددريف أو القضدددائي أو  وخلصدددنا مِندددْ

لة مددنهم بضددرورة وجددود  ال بدددَّ ال فدد المؤسسددايت المددنيم يكمددل بعضدده بعضدد  أن يعددرت  كددُ

اآلخدددر وأهميدددة عملدددهل ويتعددداون الجميدددع مدددن أجدددل أن تكدددون فكدددرة راسدددخة يف أ هدددان 

 الجيل وسلوكا راسخا يف تعامله.  

َ ا العمددددلويسددددعنا ختامددددا أن نشددددكر القددددائمين علددددى  اإلصددددالحي يف المندددداطق  هددددَ

 ادل والحمد ن رب العالمين.المحررة سائلين ان تعالى لهم التوفيق والسد
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 ملحق باالستبانة الَّتِي تم إجراؤها 
 

 وًا  طر قة اجرال ا ر :اية: 

 استبانة إلكرتونية عن طريق نمو   )غوغل فورم(. •

منطقدددة البحدددث: تدددم إجدددراء االسدددتبانة علدددى طدددالب جامعدددة إدلدددب بتددداري   •

األشدددخا  ل  لدددث أن جامعدددة إدلدددب تضدددم شدددريحة واسدددعة مدددن 14/12/2021

 من مختلف المدن والبلدات السورية.

 عاما. 50إلى   18شريحة البحث:  كور وإنانل الفئة العمرية: بين   •

 شخصا يف االستبانة. 672عينة البحث: تم الوصول إلى   •

 يمو ج ا ر :اية واحجابات:
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 احيقا ملحل بقرار ومار  العدل يف حكومة 
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 هرسُ المصادرِ والمراجعِ ف
 

ملخدددص دورة تدريبيدددة  الوركككاطة ل سكككو ة المنام كككات المدييكككة،إبدددراهيم السددداليطة:  •

 علمية بالتعاون بين المعهد القضائي األردين ومشروع سيادة القانون.

ْحنَةف أحمددد بددن محمددد بددن محمدددل أبددو الوليدددل لسددان الدددين الثقفددي الحلبددي  • ابددن الشدد 

 القددداهرةل –ل البدددابي الحلبدددي لسكككاي الحككككا  يف معرفكككة األحككككا هدددد(ل 882)المتدددو،: 

 .م1973 – ه1393  الثانيةل  الطبعة

ابددددن الفددددرس األندلسدددديف أبددددو محمددددد عبددددد المددددنعم بددددن عبددددد الددددرحيم المعددددرو   •

دار ابدددن حدددكم للطباعدددة والنشدددر والتوزيدددعل  أحككككا  القكككرآي،هدددد(ل  597)المتدددو،: 

 م. 2006 -هد  1427بنانل الطبعة األولىل  ل  –بيروت  

 ابددن عرفددةف محمددد بددن محمددد ابددن عرفددة الددورغمي التونسددي المددالكيل أبددو عبددد ان •

. المحقدددق: د. حدددافظ عبدددد الدددرحمن محمدددد المم صكككر الفقهكككيهدددد(ل  803)المتدددو،: 

هددد  1435خيددرل مؤسسددة خلددف أحمددد الخبتددور لألعمددال الخيريددةل الطبعددة األولددىل 

 م. 2014 -

ابددن قدديم الجوزيددةف أبددو عبددد ان محمددد بددن أبددي بكددر بددن أيددوب المعددرو  )المتددو،:  •

ل دار ابدددن الجدددوزي للنشدددر والتوزيدددعل ا كككال  المكككويعي   ككك  ر  العكككالمي هدددد(  751

 هد 1423المملكة العربية السعوديةل الطبعة األولىل  

أبيدده يكيددد ابددن ماجدده القكويندديف أبددو عبددد ان محمددد بددن يكيددد القكويندديل وماجددة اسددم  •

ف تحقيدددق: محمددد فددؤاد عبدددد البدداقيل دار إحيددداء ركككن  ابكك  ماجككههددد( 273)المتددو،: 

 فيصل عيسى البابي الحلبي. -الكتب العربية  
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ابدددن منيدددورف محمدددد بدددن مكدددرم بدددن علدددىل أبدددو الفضدددلل جمدددال الددددين األنصددداري  •

 بيددددروتل –ل دار صددددادر لسككككاي العككككر هددددد( 711الرويفعددددي اإلفريقددددي )المتددددو،: 

 هد. 1414الثالثة    الطبعة

هدددد( 395أحمدددد بدددن فدددارس بدددن زكريدددا القكويندددي الدددرازيل أبدددو الحسدددين )المتدددو،:  •

ف المحقدددق: عبدددد السدددالم محمدددد هدددارونل دار الفكدددرل عدددام مع كككإل مقكككا يس اللغكككة

 م.1979 -هد 1399

ْلح العشكككا ري وحكككل الن ا كككاتإدريدددس محمدددد جدددراداتل  • ل جامعدددة النجددداح الصكككُّ

 م 2014نابلسل عام    _الوطنية  

 هد. 1310ل دار الفكرل الطبعة الثانيةل  الف اوى الهند ةالبلخيف نيام الدينل   •

البهدددويتف منصدددور بدددن يدددونس بدددن صدددالح الددددين ابدددن حسدددن بدددن إدريدددس البهدددويت  •

ل دار الكتددددب  شككككاف القنككككاع  كككك  مكككك   احينككككاعهددددد(ل 1051الحنبلددددي )المتددددو،: 

 العلمية.

البيضدددداويف ناصددددر الدددددين أبددددو سددددعيد عبددددد ان بددددن عمددددر بددددن محمددددد الشدددديرازي  •

ف المحقددق: محمددد عبددد الددرحمن أيككوار ال ن  ككل وأرككرار ال أو ككلهددد(ل 685)المتددو،: 

 .ه 1418 عام  األولىل  الطبعة  بيروتل  –المرعشليل دار إحياء الرتان العربي  

مددددد الشدددديرازي البيضدددداويف ناصددددر الدددددين أبددددو سددددعيد عبددددد ان بددددن عمددددر بددددن مح •

 هد(685البيضاوي )المتو،:  

ْورة بدددن موسدددى بدددن الضدددحاذل أبدددو عيسدددى  • الرتمددد يف محمدددد بدددن عيسدددى بدددن سدددَ

ل شددركة مكتبددة ومطبعددة مصددطفى البددابي الحلبددي ال رمكك ي رككن هددد(ل 279)المتددو،: 

 .م1975 - هد 1395  الثانيةل  الطبعة مصرل  –

 
 
عيندديف شددمس الدددين أبددو عبددد ان محمددد بددن  • محمددد بددن عبددد الددرحمن الحطدداب الرُّ

موا ككككب ال ليككككل يف مككككرا مم صككككر هددددد(ل 954الطرابلسددددي المغربددددي )المتددددو،: 

 م.1992 -هد 1412ل دار الفكرل الطبعة الثالثةل  خليل

مككككرا مم صككككر خليككككل هددددد(ل 1101الخرشدددديف محمددددد بددددن عبددددد ان )المتددددو،:  •

 .تاري   وبدون  طبعة بدون  بيروتل –ل دار الفكر للطباعة  للمرمي

ل رسددالة مكايككة الورككاطة ل سككو ة النكك اع احداري يف القككايوي ال  ا ككريخددال  فدداتحل  •

 م.2015/ 2013دكتوراهل عام  

الرملددديف شدددمس الددددين محمدددد بدددن أبدددي العبددداس أحمدددد بدددن حمدددكة شدددهاب الددددين  •

ل بيدددروت _دار الفكدددر ل يها كككة المح كككاج الكككى مكككرا المنهكككاجهدددد( 1004)المتدددو،: 

 .م1984هد/1404 -األخيرة  الطبعة  

ريددداه سدددالم عدددوادل السدددلم المجتمعدددي يف اإلسدددالمل أسسدددهل وأسددداليب تحقيقدددهل  •

 جامعة كركوذ.

 –سددددوريَّة  -ل دار الفكددددر الفقكككه احركككالمي وأدل كككهالكحيلددديف وهبددددة بدددن مصددددطفىل  •

 .دمشق

الكيلعددديف عثمدددان بدددن علدددي بدددن محجدددن البدددارعيل فخدددر الددددين الكيلعدددي الحنفدددي  •

ل الحاشددية: لحقككا ل مككرا  نكك  الككديا ل وحامككية الشككل:يت:يككي  ا هددد(ل743)المتددو،: 

شدددهاب الددددين أحمدددد بدددن محمدددد بدددن أحمدددد بدددن يدددونس بدددن إسدددماعيل بدددن يدددونس 

بددددوالقل القدددداهرةل  -هددددد(ل المطبعددددة الكددددسى األميريددددة  1021الشددددلبي )المتددددو،: 

 هد. 1313الطبعة األولىل  

منشدددورات  لالوركككيط يف مكككرا القكككايوي المكككدينالسدددنهوريف عبدددد الدددرزاق أحمددددل  •

 م.2000لبنانل الطبعة الثالثةل عام    _الحلبي الحقوقيةل بيروت
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 جامعة كركوذ.

 –سددددوريَّة  -ل دار الفكددددر الفقكككه احركككالمي وأدل كككهالكحيلددديف وهبددددة بدددن مصددددطفىل  •

 .دمشق

الكيلعددديف عثمدددان بدددن علدددي بدددن محجدددن البدددارعيل فخدددر الددددين الكيلعدددي الحنفدددي  •

ل الحاشددية: لحقككا ل مككرا  نكك  الككديا ل وحامككية الشككل:يت:يككي  ا هددد(ل743)المتددو،: 

شدددهاب الددددين أحمدددد بدددن محمدددد بدددن أحمدددد بدددن يدددونس بدددن إسدددماعيل بدددن يدددونس 

بددددوالقل القدددداهرةل  -هددددد(ل المطبعددددة الكددددسى األميريددددة  1021الشددددلبي )المتددددو،: 

 هد. 1313الطبعة األولىل  

منشدددورات  لالوركككيط يف مكككرا القكككايوي المكككدينالسدددنهوريف عبدددد الدددرزاق أحمددددل  •

 م.2000لبنانل الطبعة الثالثةل عام    _الحلبي الحقوقيةل بيروت
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هدددد(ل 1241الصددداوي المدددالكيف أبدددو العبددداس أحمدددد بدددن محمدددد الخلدددويت )المتدددو،:  •

ل بلغككة السككال  أليككر  المسككال  المعككروف بحامككية الصككاوي  لككى الشككرا الصككغير

 دار المعار ل بدون طبعة وبدون تاري .

 م.2015الطبعة الثالثةل    العشا ري يف احًاالا،  العرف عادل محمد حجةل   •

ل دار ال شكككر ع ال نكككا ي يف احركككال  مقاريككك  بالقكككايوي الوضكككعيعبدددد القدددادر عدددودةل  •

 بيروت._الكاتب العربي  

هددد(ل 844عددالء الدددين عددالء الدددينف أبددو الحسددن علددي بددن خليددل الحنفددي )المتددو،:  •

دار الفكدددرل بددددون طبعدددة    كككردد بكككي  المصكككمي  مككك  األحككككا ، معكككي  الحككككا  فيمكككا

 وبدون تاري .

  ف  احًاالا بي  الناس.فهد بن فريج المعال البلويل   •

مَّ الحمددويل أبددو العبدداس )المتددو،:  • الفيددوميف أحمددد بددن محمددد بددن علددي الفيددومي ثددُ

 –ل المكتبددددة العلميددددة المنيككككر يف غر ككككب الشككككرا الك:يككككر المصكككك:ااهددددد( 770نحددددو 

 .بيروت

القددرايفف أبددو العبدداس شددهاب الدددين أحمددد بددن إدريددس بددن عبددد الددرحمن المددالكي  •

 ل عالم الكتبل بدون طبعة وبدون تاري .الفروقهد(ل 684)المتو،:  

القرطبدديف أبددو عبددد ان محمددد بددن أحمددد بددن أبددي بكددر بددن فددرح األنصدداري الخكرجددي  •

مددددد ف تحقيددددق: أحال ككككامع ألحكككككا  القككككرآيهددددد( 671شددددمس الدددددين )المتددددو،: 

 الثانيددددةل الطبعددددة القدددداهرةل –الددددسدوين وإبددددراهيم أطفدددديول دار الكتددددب المصددددرية 

 . م1964 - هد1384

حامككي ا يليككوبي قليددوبي وعميددرةف أحمددد سددالمة القليددوبي وأحمددد السلسددي عميددرةل  •

 .بيروت  –ل دار الفكر  و مير 

 
 
 القوندددويف قاسدددم بدددن عبدددد ان بدددن أميدددر علدددي القوندددوي الرومدددي الحنفدددي )المتدددو،: •

ف المحقدددق: أيكككيس الفقهكككال يف تعر فكككات األلفكككاب الم داولكككة بكككي  الفقهكككالهدددد(ل 978

 هد.1424-م2004يحيى حسن مرادل دار الكتب العلمية الطبعة سنة  

الكاسدداين: عددالء الدددينل أبددو بكددر بددن مسددعود بددن أحمددد الكاسدداين الحنفددي )المتددو،:  •

لميدددةل الطبعدددة الثانيدددةل دار الكتدددب العبكككدا ع الصكككنا ع يف ترتيكككب الشكككرا ع، هدددد(ل 587

 م.1986 -هد 1406

المدداورديل أبددو الحسددن علددي بددن محمددد بددن محمددد بددن حبيددب البصددري البغدددادي  •

المحقدددق:  الحكككاوي الك:يكككر يف فقكككه مككك  ب احمكككا  الشكككافعي هدددد(ل 450)المتدددو،: 

الشدددي  عدددادل أحمدددد عبدددد الموجدددودل دار الكتدددب  -الشدددي  علدددي محمدددد معدددوه 

 .م1999- هد1419  األولىل  لطبعةا  لبنانل  –العلميةل بيروت  

مرمكككد الحيكككراي الكككى معرفكككة أحكككوال  لهدددد(1306محمدددد قددددري باشدددا )المتدددو،:  •

 .م1891 -هد  1308الثانيةل  الطبعة  ل  ل المطبعة الكسى األميرية ببوالقاحيساي

اق الحسدددينيل أبدددو الفددديض  • د بدددن عبدددد الدددرزة د بدددن محمدددة مرتضدددى الكبيدددديف محمدددة

 ل دار الهداية.تاج العروس م  جوا ر القاموسهد( 1205)المتو،:  

المسككند هددد(ل 261مسددلم بددن الحجددا  أبددو الحسددن القشدديري النيسددابوري )المتددو،:  •

ف المحقددق: محمددد الصككحيح المم صككر بنقككل العككدل  كك  العككدل الككى ررككول ا   

 .بيروت  –فؤاد عبد الباقيل دار إحياء الرتان العربي  

خسددرو )المتددو،:  _أو مددنال -مددال خسددروف محمددد بددن فرامددرز بددن علددي الشددهير بمددال  •

ل دار إحيددداء الكتدددب العربيدددةل بددددون درر الحككككا  مكككرا غكككرر األحككككا هدددد(ل 885

 طبعة وبدون تاري .
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 طبعة وبدون تاري .
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َداِدي )المتددو،:  • ان بددن صدددقة الضددبِية الَبغددْ د بددن خلددف بددن حيددَّ َوكِيددعف َأبددو َبكددر محمددَّ

ف المحقددددق: عبددددد العكيددددك مصددددطفى المراغدددديل المكتبددددة أخ:ككككار القاككككا هددددد( 306

 م.1947هد=1366ىل الطبعة األولىل  التجارية الكس
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