
 صلـح

ديگرى در امرى آه مورد اختالف است يا امكان         شخص   آن است آه انسان با       »صلح«  ـ  1مسأله  

دارد مورد اختالف واقع شود سازش آند آه مقدارى از مال يا منفعت يا حّق خود را به ديگرى واگذار                          

 به او واگذار نمايد،     نمايد، يا از طلب يا حّق خود بگذرد آه او هم در عوض مقدارى از مال يا منافع خود را                   

نامند و اگر اين واگذارى بدون عوض باشد            مى»  صلح معّوض «يا از طلب يا حّق خود بگذرد و اين را               

  .نام دارد و هر دو صحيح است» صلح غيرمعّوض«

آند بايد بالغ و عاقل باشد و آسى او را مجبور             آسى آه چيزى را به ديگرى صلح مى        ـ  2مسأله  

شرع او   و نيز حاآم  )  اموال خود را بيهوده مصرف نكند       ( سفيه نباشد   و جّدى باشد نكرده و در قصد صلح      

  . نكرده باشد منع را از تصّرف دراموالش 

توان با صيغه عربى يا فارسى يا هر زبان ديگرى خواند، بلكه هر اقدام                     صلح را مى    ـ  3  مسأله

  .ند آافى استخواهند به وسيله آن صلح آن عملى آه به وضوح نشان دهد طرفين مى

 آن شخص  يا بدون عوض، به       عوض در برابر     از دیگری   اگر آسى بخواهد طلب خود را       ـ  4مسأله  

قبول نمايد، ولى اگر بخواهد از طلب يا حّق خود بگذرد              آن شخص صلح آند، درصورتى صحيح است آه       

  .الزم نيستدیگر قبول آردن طرف 

اّطالعى آند و طلبكار او      داند اظهار بى   آه مقدار بدهى خود را مى        اگر انسان با اين    ـ  5مسأله  

نداند و طلب خود را به آمتر از مقدارى آه هست صلح آند صحيح نيست و بدهكار نسبت به مقدار                          

  .اضافى مديون است

صلح آنند در    اگر بخواهند دو چيز از يك جنس را آه وزن آنها معلوم است به يكديگر                      ـ  6مسأله  

  .هردو يكى باشداندازه يعنى . است آه ربا الزم نيايدصورتى صحيح 

هرگاه آسى از ديگرى طلبى دارد آه وقت آن نرسيده است چنانچه طلب خود را به                   ـ    7مسأله  

مقدار آمترى صلح آند و مقصودش اين باشد آه از مقدارى از طلب خود بگذرد و بقّيه را نقدًا بگيرد                            

  .اشكال ندارد

توان فسخ آرد، همچنين اگر در ضمن قرارداد            طرفين مى  موافقت قرارداد صلح را با        ـ  8مسأله  

تواند صلح را به هم       باشد آن شخص مى     شده   براى يكى از آن دو، يا براى هر دو، حّق فسخ قرار داده            

 .بزند
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