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 ح 

  ه اإلسالميالفقالتحكيم بين الزوجين في 
  إعداد

  محمد منصور أحمدهبه 
  إشراف 

  القدوميعلي مروان  .د

  الملخص

ومن وااله أما  ذريتهوعلى آله و ،والصالة والسالم على رسول اهللا ،سبحانه بسم اهللا
   ،بعد

  :سةهذه الدرا تناولت فيفقد  

  النبوية.والسنة الكريم نآبيان مفهوم التحكيم وأدلة مشروعيته من القر -1

 .مع وسائل عالجهاالشقاق بين الزوجين إلى المؤدية األسباب بيان   -2

 .كما ذكرتُ فوائد التحكيم ومبرراته  -3

  .بيان بعض صور التحكيم في عصر الصحابة  -4

 .جراءاتهإومراحل التحكيم و شروط التحكيم والحكمين ذكر -5

 .المكلف ببعث الحكمين ماهيةآراء العلماء في بيان   -6

 .لحكمينتناولت الحديث عن وظيفة ا  -7

وضحت كيفية  وأخيراً ،- هل هما وكيالن أم حكمان –بينت الخالف في صفتهما و  -8
  النتائج والتوصيات.ضمنتها أهم انقضاء وسائل التحكيم، ومن ثم الخاتمة و

  
  



  المقدمة:

ونعوذ باهللا من  ،ونتوب إليه ،ونستغفره ،ونستهديه ،ونستعينه ،نحمده سبحانه بسم اهللا
  :أما بعد ،أعمالنا شرور أنفسنا وسيئات

وقد تكفل اهللا عز وجل  ،النواة واألساس التي يرتكز عليها المجتمع عدتاألسرة فإن 
 ،التي تكفل دوام استقرارها حكاممن خالل وضع األسس والقواعد واأل ،بحمايتها والحفاظ عليها

نهاء النزاع وضعه اهللا عز وجل إل وقد كان التحكيم بين الزوجين أثناء الخالفات من جملة ما
  .والحد منه قدر المستطاع اوالشقاق بينهم

أن و ،ن هناك العديد من الخالفات الزوجية التي تنشأ بين الزوجينأوجدت ومن هنا فقد 
التي وضعها الشارع لحل  حكامالتفريق بينهما نتيجة جهلهما باأل هو اماألولي له المتسرع الحل

 ،ين من كال الطرفين للبحث في أسباب الخالفوالتي ترتكز على بعث الحكم ،هذه الخالفات
  .وايجاد الحل المناسب لإلصالح والتوفيق بينهما دون تطوير الخالف

 الالزمة للتحكيمالشروط  اال تتوفر فيهم حكمينيبعث  هناك منأن  الحظتكما 
  .بالحكمينبالشروط الواجب توافرها  مهجهلوذلك نتيجة ل المعتبرة بالحكمين،و

وبيان  ،سباب من جملة ما دفعني لدراسة موضوع التحكيم بين الزوجينوكانت هذه األ
سائلة  ،همية بعث الحكمين والشروط الواجب توافرها بهما واإللمام بجميع جزئيات التحكيمأ

  المولى عز وجل النجاح والتوفيق.

  مشكلة البحث:

  :يةتتتلخص مشكلة البحث في اإلجابة عن التساؤالت اآل

 لزوجين ملزم أم معلم؟هل التحكيم بين ا -1

 ؟هل يوجد شروط معينة للمحكمين  -2
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 ؟ما مدى مشروعية التحكيم -3

 ؟العصرهل هناك ثقة في الحكمين في هذا  -4

  الشريعة اإلسالمية أم ال؟إلى هل عمل الحكمين في الزمن الحاضر يستند  -5

  :أهمية البحث

هنا وضعت تعتبر الشريعة اإلسالمية أن األسرة هي أساس المجتمع اإلسالمي ومن   
تشريعات دقيقة للحفاظ عليها وتنظيم السلطة فيها، ومن فوائد هذه التشريعات التحكيم بين 

  الزوجين عند شؤء اإلختالف.

   :أهداف البحث:

لتزام الخاصة به وذلك لال حكاممعرفة األالرغبة في الوقوف على حقائق هذا الموضوع و -1
 .حكامبتلك األ

 شروعيته.بيان معنى التحكيم واألدلة على م -2

 بيان أسباب التحكيم ومبرراته. -3

 .بيان شروط التحكيم والحكمين -4

 .بيان وظيفة الحكمين -5

 .بيان آثار التحكيم وما يترتب عليه -6

 سرار الزوجية على أن تكون بين الزوجين أمام القضاء في جلسات علمية.صيانة األ -7

 عدم إشغال القضاء بدقائق األمور. -8

 على تحقيق المصلحة بين الزوجين.التحكيم الشرعي أقدر من القضاء  -9
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  : الدراسات السابقة

  :هذه الدراسة مع ما يميز

 :لعبد الكريم زيدان ،المرأة والبيت المسلم أحكامالمفصل في  -1

كما بين من هو المكلف  ،الحكمين هل هو مندوب أم واجب إرسالتحدث الكتاب عن 
  .1ببعث الحكمين وبين أيضا شروط الحكمين ووقت بعثهما

 :فراج حسين حمدأل ،األسرة في اإلسالم مأحكا -2

كما بين  ،تحدث الكتاب عن آراء فقهاء المذاهب في التفريق للضرر وسوء العشره
حدد صالح وف القانون عند عجز الحكمين عن اإلوموق ،شروط الحكمين في القانون

  .2لقيام الحكمين بعملهماالمدة الالزمة 

 :للسمالوطي ،سالميبناء المجتمع اإل -3

خالص النية في إ م وبين التوجيه االلهي على ضرورةدلة التحكيأالكتاب في  بحث
  .3سرهما له من أهمية في الحفاظ على األالتحكيم ل

 :لعبد الفتاح عمرو ،السياسة الشرعية في االحوال الشخصية -4

دلة كل مذهب أوذكر  ،راء الفقهاء في التفريق بين الزوجين للضرر والنزاعآبين الكاتب 
 .4الراجح عندهأي الر نكما بي

                                                           

 هـ.1417، 8ج ،بيروت –، مؤسسة الرسالة 1، طوالبيت المسلم المفصل في أحكام المرأهعبد الكريم:  زيدان،  1

 م، دار الجامعه الجديدة للنشر.1998 -هـ1418، أحكام األسره في اإلسالمأحمد فراج:  حسين، 2

 م، دار الشروق للنشر والتوزيع.1998-هـ1418 ،3، طبناء المجتمع اإلسالميالسمالوطي، نبيل السمالوطي:  3

 األردن. –م، دار النفائس 1998-هـ1418 ،1، طالسياسة الشرعية في األحوال الشخصيةعبد الفتاح: عمرو،  4
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  :عن الدراسات السابقة هذه الدراسة ما يميز

 ،ها بالتفصيلولكنها لم تتحدث عن ،تحدثت الدراسات السابقة عن التحكيم بين الزوجين
 مية التحكيم في الحفاظ على األسرة،وعن أه ،ووقت بعثهما ،تحدثت عن شروط الحكمينحيث 

أما  ،مع ذكر أدلة كل مذهب ،الزوجين للنزاع والشقاقوذكرت آراء الفقهاء في التفريق بين 
التفصيل في آثار إلى إضافة  ،تناول كل ما تناولته الدراسات السابقة عن التحكيمقد بحثي ف
كما بحثت في مراحل التحكيم  ،من إلزام حكم الحكمين بالتفريق وما يترتب عليه ،التحكيم

  .ق بين الزوجينوأسبابه ومبرراته ووسائل عالج النزاع والشقا

  :سلوب البحثأ

  :سأتبع في بحثي األسلوب اآلتي

 .في البحث صطالحية الواردةبيان المعاني اللغوية واال -1

 .إلى الكتب الحديثة ات الكتب باإلضافةأمإلى الرجوع  -2

واسم المرجع والجزء  ،اسم المؤلف كامالإلى  ق آراء الفقهاء والعلماء باإلشارةتوثي -3
 كان النشر وسنة النشر.والناشر وم والصفحة

 .مع بيان رقم اآلية في الهامش ،ا اآليات الكريمةبيان أسماء السور التي أخذت منه -4

 .تخريج األحاديث النبوية الواردة في البحث -5

 .كتابة ملخص للبحث باللغتين العربية واإلنجليزية -6
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   :منهجيه البحث

  :أما منهجية البحث فقد اتبعت المنهجين اآلتيين

   :لوصفيالمنهج ا

أي رإلى إضافة  ال الفقهاء وأئمة المذاهب األربعةوهو منهج أعرض من خالله أقو
  .إن وجد اهرية والشيعةالظ

   :المنهج التحليلي

  .بين أقوال الفقهاء منهج يقوم على الترجيح والموازنة وهو
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  األول الفصل

  ،ق والنزاعووسائل عالج الشقا مفهوم التحكيم في اللغة واإلصطالح ومشروعيته

  وفيه ثالثة مباحث:

  مفهوم التحكيم في اللغة المبحث األول:

  صطالحاالمفهوم التحكيم في 

  النشوز والشقاق.مشروعية التحكيم وصوره ووسائل عالج  :المبحث الثاني

  مشروعية التحكيم في الفقه اإلسالمي  :المطلب األول   

  صور من التحكيم :المطلب الثاني

  ئل عالج النشوز والشقاق بين الزوجينوسا: المبحث الثالث
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  الفصل األول

  والنزاعووسائل عالج الشقاق  مفهوم التحكيم في اللغة واإلصطالح ومشروعيته

  تمهيد: 

 و ،األسرة هي اللبنة األساسية في المجتمعإن حماية هذه األسرة والمحافظة معلوم أن
ت األدلة وكثرت لذلك جاء ،اإلسالميةلشريعة عد من مقاصد وأهداف اتعليها وتحقيق السعادة لها 

فقد  ،وقد تدرجت هذه النصوص ،جتهادات التي تضمن سير الحياة األسرية بأمان وسعادةاال
ôô" :قال تعالى ،نت في بدايتها المقصد من الزواجبي ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ //// ää ää3333 ss ss9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& 

%%%% [[ [[`̀̀̀≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ää ää3333 óó óó¡¡¡¡ tt ttFFFF ÏÏ ÏÏ jj jj9999 $$$$ yy yyγγγγ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ àà àà6666 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// ZZ ZZοοοο ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ uu uuθθθθ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ºº ººππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ "1  ولكن قد يطرأ الشقاق والنزاع بين

ح األسرة محالً للنزاع بدالً من أن ببحيث تص وتفقد المودة والرحمة التي كانت بينهما  ،الزوجين
ئم القاالوسائل التي تصلح أن تكون حالً للنزاع إلى سبحانة وتعتكون محالً لألمن، لذلك بين اهللا 

" :بين الزوجين فقال تعالى ÉÉ ÉÉLLLL≈≈≈≈ ©© ©©9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ rr rrBBBB �� ��∅∅∅∅ èè èèδδδδ yy yy————θθθθ àà àà±±±± èè èèΣΣΣΣ �� ��∅∅∅∅ èè èèδδδδθθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏèèèè ss ssùùùù ££ ££ èè èèδδδδρρρρ ãã ãã���� àà ààffff ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÆÆ ÆÆìììì ÅÅ ÅÅ____$$$$ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 

££ ££ èè èèδδδδθθθθ çç çç//// ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôÑÑÑÑ $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÛÛÛÛ rr rr&&&& ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù (( ((####θθθθ ää ääóóóó öö öö7777 ss ss???? ££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã ¸¸ ¸¸ξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχ%%%% xx xx.... $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttãããã #### ZZ ZZ�������� ÎÎ ÎÎ6666 ŸŸ ŸŸ2222 "2
إال أن هذه  

تدخل األهل واألقارب لحل هذه إلى لذلك قد يحتاج ، تحقق نتيجة وال ،قد ال تجدي نفعاالحلول 
÷÷" :قال تعالى ،بين الزوجين تقعالتي  ،الخالفات والمشاحنات ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øø���� ÅÅ ÅÅzzzz ss ss−−−−$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ©©©© $$$$ uu uuΚΚΚΚ ÍÍ ÍÍκκκκ ÈÈ ÈÈ]]]] ÷÷ ÷÷���� tt tt//// (( ((####θθθθ èè èèWWWW yy yyèèèè öö öö//// $$ $$$$$$ ss ssùùùù 

$$$$ VV VVϑϑϑϑ ss ss3333 yy yymmmm ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& $$$$ VV VVϑϑϑϑ ss ss3333 yy yymmmm uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ !! !!$$$$ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ββββ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!#### yy yy‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ $$$$ [[ [[ssss≈≈≈≈ nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ,,,, ÏÏ ÏÏ jj jjùùùù uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] øø øøŠŠŠŠ tt tt//// ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββ%%%% xx xx.... $$$$ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttãããã 

#### ZZ ZZ�������� ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz "3  في ذلكلى اجين إن وفقهما اهللا تعين الزوبفقد يكون للحكمين دور بارز في حل النزاع.  

                                                           

  .21الروم: آية سورة  1
  .34النساء: آية سورة  2
 .35النساء: آية سورة  3



8 

  المبحث األول

  في اللغة واالصطالح  مفهوم التحكيم

  يم في اللغةالتحكالمطلب األول: 

  : التحكيم لغة

ي الشيء. وهو من مادة وإطالق اليد ف ،الغيرلى إمعناه تفويض األمر  ،التحكيم مصدر
إذا منعته من خالفه، وحكمت  :"حكمت عليه بكذا"يقال:  ،وأصله المنع ،والحكم القضاء )،حكم(

 :يقال مثالً ،بفتح الكاف المشددة )محكَّ(من مصدر  والحكم والتحكيم ،القوم إذ فصلت بينهم بين
كما تحكم ولدك  ،حكمه في ماله :ولدك معناه ه، وحكماد فيه حكمجأي  ،حكَمته في ماليِ فاحتكم

 )الحكَم(من صفات اهللا عز وجل و ،هو الحكيم له الحكمو ،والحكم هللا أحكم الحاكمين ،1في ماله
أو هو الذي يحكم األشياء  ،وهو القاضي فهو فعيل بمعنى فاعل ،والحكيم وهما بمعنى الحاكم

دعاه وخاصمه والمحاكمة أي  :الحاكمإلى يضا حاكمه ويقال أ ،ويتقنها فهو فعيل بمعنى مفعل
           . 2الحكامإلى المخاصمة 

يقال حكمت بين القوم  ،بأنه كذا أو ليس كذا وأصله المنعوالحكم هو القضاء بالشيء 
  .3أحكامفصلت بينهم وجمعه 

ر في يفيد تفويض األمأن التحكيم لغة بعد دراسة التعاريف اللغوية للتحكيم يتضح لنا 
  فإذا حكمت فالن في شيء فوضته في فض النزاع فيه. ،الشيء للغير

                                                           

 ،بيروت -المكتبة العلميه هـ):770( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير :أحمد بن محمد علي الفيوميالفيومي،  1
 ، تحقيق خليل إبراهيم جفال،المخصص هـ):458(ت: ماعيل أبو الحسن علي بن إس، بن سيده المرسي. ا145ص، 1ج

 :تحقيق ،تهذيب اللغه هـ):370(ت:  منصور الهرويأبو محمد بن أحمد  ،. األزهري235ص، 3ج ،بيروت-دار الفكر
 .110ص، 4ج، محمد عوض مرعب، الدار المصرية للتأليف والترجمة

 .151ص 2بيروت، ج –، دار صادر لسان العربهـ): 711 ابن منظور: جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم (ت: 2

: )هـ1205: ت( الزبيدي بمرتضى، الملقّب الفيض،أبو  الحسيني، الرزاق عبد بن محمد بن محمدابن سيده المحكم،  3
 .ةالهداي دار: الناشر المحققين من مجموعة: قيحق، تالقاموس جواهر من العروس تاج
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  التحكيم في اإلصطالح: :المطلب الثاني

قريبة من  في مجملها إال أن هذه التعاريف ،عرف الفقهاء التحكيم أكثر من تعريف
  .ريف اللغويالتع

 2يحكم بينهما - شخصاً–تولية الخصمين حاكماً  :هبأنمن الحنفية  1فقد عرفه ابن نجيم
في المال  وارتضياه ألن يحكم بينهما جاز اًذا حكَّما بينهما شخصالخصمين إ بأن: المالكيةوعرفه 

من الرعية ليقضي بينهما فيما  ن رجالًبأنه اتخاذ الخصمي وعرفه الشافعية: .3وما في معناه
ورضياه وكان مما يصلح رجل حكَّماه بينهما إلى بأنه إذا تحاكم رجالن  وعرفه الحنابلة: تنازعاه.

  .4للقضاء فحكم بينهما

  مجلة األحكام العدلية:تعريف التحكيم في 

 - شخصاً–بأنه اتخاذ الخصمين حاكما  1790ورد تعريف التحكيم في المجلة في المادة 
، ويقال لذلك حكَم "بفتحتين" ومحكم " بضم الميم وفتح ودعواهما ،امبرضاهما لفصل خصومته

. والتحكيم جائز في حقوق األشخاص، وفي دعاوى المال والنكاح 5كاف المفتوحة"الحاء وتشديد ال
من المجلة على أن  1849و  1848من المجلة ونصت المادتان  1841والطالق حسب المادة 

حكم المحكمين الزم في حق من حكمهم، وأنه ليس ألحد الطرفين االمتناع عن قبول حكمهم إذا 
  قاضي تصديق القرار.كان موافقا ألصوله وعلى ال

                                                           

  .فقيه حنفي، من العلماء: م)1563-هـ 970 (ت:إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم زين الدين بن ،ابن نجيم 1
  ط) فقه، - ط) في أصول الفقه و (البحر الرائق في شرح كنز الدقائق  -له تصانيف، منها (األشباه والنظائر  مصري.
دار العلم  ،15ط ،األعالم): ـه1396 :ت( كلي الدمشقيرخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الز الزركلي،
 .24ص، 3ج ،م2002، للماليين

دار الكتاب اإلسالمي،  ،2ط ،الدقائقز البحر الرائق شرح كنهـ): 970زين الدين بن إبراهيم بن محمد (ت:  ابن نجيم، 2
 .24ص، 7ج

 في الحكام تبصرة: )هـ799: ت(المالكي  اليعمري الدين برهان محمد، بن علي بن إبراهيم: المؤلفابن فرحون:  3
 .1-4. 62ص، 1ج، األزهرية الكليات مكتبة: الناشر، األحكام ومناهج األقضية أصول

بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي  أبو محمد موفق الدين عبد اهللا، ابن قدامة المقدسي 4
 .107ص، 9ج، 401ة، ، مكتبة الياض الحديث1، طالمغني إلبن قدامة: هـ)620(ت: 

 .578ص، 4ج ،1790 ،كتاب القضاء المادة ،ر الحكام شرح مجلة األحكامرد :علي حيدر 5
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  الترجيح:

أنها تعاريف إلى بعد دراستي لتعاريف التحكيم في اللغة واالصطالح والقانون توصلتْ    
ة الخصمين شخصاً ختالف كبير، فالتحكيم ال يخرج عن كونه تولياال يوجد بينهما  ،متقاربة

تعاريف الفقهاء ، وبعد دراسة ا على ذلك الشخصمويكون ذلك بتراضيه ،املفض النزاع بينه
، إذ بين لنا اتفيرف الحنابلة؛ فهو أشمل وأوضح التعللتحكيم، أرى أن التعريف الراجح هو تعري

  واهللا تعالى أعلى وأعلم. شرط رضا الطرفين في الحكم، كما بين شرط صالحية المحكم للتحكيم.

  لفاظ  ذات صلة:أ

ŸŸ" :عالىوهذا المعنى مأخوذ من قوله ت ،فسادوهو عكس اإل صالح:اإل )1 ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� èè èè???? †††† ÎÎ ÎÎûûûû 

ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ yy yyγγγγ ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ ÎÎ ÎÎ))))"1وقوله تعالى ." :$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== óó óóÁÁÁÁ ãã ããΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ II IIωωωω rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ 

tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### "2. 

أزال ما  وأصلح بينهما: ،"فيقال أصلح إذا أتى بالخير والصواب ،وهو التعديل والتصحيح
  .3فين"بينهما من عداوة ونزاع برضا الطر

ألنه  ؛ليهإوهو عقد مشروع مندوب  ،عقد يحصل به قطع المنازعة :والصلح شرعاً
ββββ" :قال تعالى .4يرتفع به التشاجر والتنازع بين الخصوم ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt ttGGGG xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 

(( ((####θθθθ èè èè==== tt ttGGGG tt ttGGGG øø øø%%%% $$ $$#### (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] ÷÷ ÷÷���� tt tt//// "5.  

  .ا الخالفمويزال به ،ا النزاعبهميفض  كالهما إلصالح بين الناس والتحكيماو

                                                           

 .56آية  :االعرافسورة  1

 .12-11آية  :البقرةسورة  2

 .234ص، 10ج ،الكويت–دار السالسل  ،2ط، الكويتيةالموسوعة الفقهية -يتالكو- وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 3

هـ، 1430، دار الصميعي للنشر والتوزيع، 1، طالتحكيم في ضوء أحكام الشريعة االسالميةمحمد محمود: قدري  4
 .161ص

 .9الحجرات: آية سورة  5
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هل الحجاز: القاضي معناه في اللغة القاطع لألمور أالحكم، قال  "القضاء: القضاء: -2
 .1قاضياً يحكم بين الناس" هجعلأي  ،نواستقضي فال ،المحكم لها

44"لى اقوله تع هومن 44 || ||ÓÓÓÓ ss ss%%%% uu uuρρρρ yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ āā āāωωωω rr rr&&&& (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) çç ççνννν$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) "2  يضاً فالقضاء أ .حكم وأوجبأي

فمدلول لفظ القضاء في حالة  ،عادة الحق ألصحابهإزالة الخالف وإطريقة لفض النزاع و
وقطع  ،زالة الخالفإن يدل على ال اللفظيفك النزاع هو نفس مدلول التحكيم،فض 
 العزيز الشرعية المتلقاة من الكتاب حكاموفصل الخصومات بين الناس باأل ،النزاع
  .الشريفة والسنة

  بين التحكيم والقضاء: بعض الفروق

يشترط في التحكيم رضا المتحاكمين في الحكم، أما في القضاء ال يشترط عند  - 
 .3التحاكم الرضا بالقاضي

قضية التي تم االتفاق على تحكيمه بها أما القاضي والية المحكم تنتهي بالحكم في ال - 
 .4متعدية إلى جميع ما ولي عليه من قبل اإلمام فواليته

م في التحكيم صادرة من المحكمين، أما القاضي فيستمد واليته من ولي والية المحك - 
 . 5األمر

التحكيم ال يدخل في بعض القضايا كالحدود والقصاص، بينما القضاء يدخل في  - 
  .6جميع الحدود والقضايا

                                                           

دار ، 3ط، لسان العرب): هـ711 :ت(أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور  ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي 1
 .186ص ، 15ج ،هـ1414 ،بيروت ،صادر

 .23اإلسراء: آية ة سور 2

، 5، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ج2، طحاشية رد المحتار على الدرر المختارابن عابدين، محمد أمين:  3
 .429، ص1966

 .165، ص1991، االردن، 1، طالقضاء في اإلسالم وأدب القاضيالفضيالت، جبر محمود الفيضالت:  4

 .165المرجع السابق، ص 5

 .354، ص5، جحاشية رد المحتار على الدر المختارابن عابدين:  6



12 

وقابل  "م يملكههي إقامة اإلنسان غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلو" :الوكالة -3
والرضا هو التثبت لهذه  كل من الوكالة والتحكيم نوعا من الواليةويعتبر  .1للنيابة
، وكذلك 2"ال بإذن الموكل ورضاهإشرة العمل فال يملك الوكيل مبا ،ومداها ،الوالية

  ال برضا كال الطرفين.إالمحكم ال يتمكن من القيام بالتحكيم 

                                                           

 .261هـ، ص1372مصر،  –، دار الكتاب العربي1، طاألموال ونظرية العقد في الفقه اإلسالميمحمد يوسف موسى:  1

 .157هـ، ص1430، دار الصميعي، 1، طالتحكيم في ضوء أحكام الشريعة اإلسالميةقدري محمد محمود:  2
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  المبحث الثاني

  مشروعية التحكيم في الفقه اإلسالمي

با من لم تدع جانحيث شريعة كاملة وشاملة لكل نواحي الحياة  ،إلسالميةا إن شريعتنا
يعة ، والتحكيم بين الزوجين عند نزاعهما من األمور التي تناولتها الشرجوانب الحياة إال وتناولته

وقد وردت  وتماسكها. لبارز في الحفاظ على بقاء األسرةودوره ا اإلسالمية وذلك نظرا ألهميته
  .جماع الصحابةإشروعية التحكيم في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وفي األدلة على م

  :القرآن الكريم

÷÷" قال تعالى: -1 ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øø���� ÅÅ ÅÅzzzz ss ss−−−−$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ©©©© $$$$ uu uuΚΚΚΚ ÍÍ ÍÍκκκκ ÈÈ ÈÈ]]]] ÷÷ ÷÷���� tt tt//// (( ((####θθθθ èè èèWWWW yy yyèèèè öö öö//// $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ VV VVϑϑϑϑ ss ss3333 yy yymmmm ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& $$$$ VV VVϑϑϑϑ ss ss3333 yy yymmmm uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ !! !!$$$$ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

!! !!#### yy yy‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ $$$$ [[ [[ssss≈≈≈≈ nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ,,,, ÏÏ ÏÏ jj jjùùùù uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] øø øøŠŠŠŠ tt tt//// 3"1.  

إذا ما وقع بينهما النزاع والشقاق، فاهللا  ،آلية الكريمة تتحدث عن التحكيم بين الزوجينا
  حفاظاً على كيان األسرة وتماسكها. ؛أمر ببعث الحكمين لفض هذا النزاعلى اسبحانه وتع

الشقاق بين الزوجين أو ما وقع  "وال خالف بين الفقهاء على جواز بعث الحكمين إذا
  .2"خيف وقوعه

من أقارب الزوجين و ،حرجلين عدلين قادرين على اإلصال انالحكم حب أن يكونويست
ن فال شك أ ،3سرار الحياة الزوجيةأعلى  اًظافحذلك و - إن أمكن -الموثوق بهم 

قدر كما أن األقارب هم األ ،األقارب هم أحرص الناس على سمعة ومصلحة أقاربهم
 سرة التي وقع فيها الخالف.حياة األوبطبيعة  بحال لمعرفتهم نظراً ؛على حل النزاع

                                                           

 .35 آيه :سورة النساء 1

 .83ص ،2ج، بداية المجتهد ونهاية المقتصد :الهاللي سعيد بن خيثم ،الهاللي 2

 .21ص ،2007األردن،  -، دار الفكر1ط ،التحكيم في الشريعه اإلسالميه: محمود علي ،السرطاوي 3
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سباب وحلهم أل ،لزوجين بعد تدخل الحكمينن يوفق بين اأسبحانه وتعالى فعسى اهللا 
  .للطرفين بطريقة مرضية النزاع

ββββ"قال تعالى:  -2 ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù xx xx8888ρρρρ ââ ââ !! !!$$$$ yy yy____ ΝΝΝΝ ää ää3333 ÷÷ ÷÷nnnn $$ $$$$$$ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& óó óóÚÚÚÚ ÍÍ ÍÍ���� ôô ôôãããã rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã "1.   

ا فخير رسول اهللا نياليهوديان اللذان ز :حدهماأآلية وهناك قوالن فيمن نزلت به هذه ا
من بني  شخصينوالثاني: أنها في  ،و يدعأليه وسلم أن يحكم بينهما بالرجم صلى اهللا ع

 فخير رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند ،صاحبهقتل قريظة وبني النضير أحدهما 
مشروعية ضح على ففي هذه اآلية دليل وا ،أو يدع 2ودقليه بين أن يحكم بالإاحتكامهما 

  .3نالتحكيم بين المتنازعي

كما  ،وذلك من خالل تخيير اهللا عزوجل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم بين التحكيم أوالترك
فله أن يقبل التحكيم أو  ،أن المحكم غير ملزم  في التحكيمالكريمة ستنتج من هذه اآلية ن

  .ال يقبل

ŸŸ"قال تعالى:    -3 ŸŸξξξξ ss ssùùùù yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm xx xx8888θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅ jj jj3333 yy yyssss ãã ããƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù tt tt���� yy yyffff xx xx©©©© óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† 

þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎηηηη ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& %%%% [[ [[`̀̀̀tt tt���� yy yymmmm $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ || ||MMMM øø øøŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss%%%% (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„ uu uuρρρρ $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@"4 شرحفي  5ورد في تفسير الطبري 

                                                           

  .42آية  :المائدةسورة  1
جامع : هـ)310بو جعفر الطبري (ت: أ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، ،القود: القصاص. الطبري 2

 .292ص، 8ج ،هـ1420مؤسسة الرسالة، ، 1ط: أحمد محمد شاكر، تحقيق ن،آالبيان في تأويل القر

النكت  –تفسير الماوردي ـ): ه45 :ت(أبو الحسن علي بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي الماوردي،  3
 .40ص، 2ج، رحيم، دار الكتب العلميهتحقيق ابن عبد المقصود بن عبدال والعيون،

 .65آية  :النساءسورة  4

أبو جعفر المصري المعروف بابن  حافظ زمانه بالديار المصرية، لكبير،ا اإلمام ،أحمد بن صالح بن الطبريالطبري،  5
ن بن قَايماز أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثما شمس الدين ،الذهبي ضبطه ابن يونس. ـ،ه170الطبري ولد بمصر سنة 

مؤسسة  ق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط،يحقت ،سير أعالم النبالء :هـ)748: تالذهبي (
 .160ص، 12ج ،م1985-هـ 1405، 3ط، الرسالة
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كماً هذه اآلية "فال وربك يا محمد اليصدقون بي وبك وبما أنزل إليك حتى يجعلوك ح
  فاصالً بينهم في منازعاتهم.أي  1مور"أينهم من بينهم فيما اختلط ب

ل: أن الزبير خاصم رجالً ختلف في التأويل فيمن عني بهذه اآلية وفيمن نزلت فقيوقد ا
إلى النبي صلى اله عليه وسلم، فقضى النبي صلى اهللا عليه وسلم للزبير، فقال الرجل 

ŸŸالى اآلية الكريمة: "لما قضى للزبير: أن كان ابن عمتك! فأنزل اهللا سبحانه وتع ŸŸξξξξ ss ssùùùù 

yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm xx xx8888θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅ jj jj3333 yy yyssss ãã ããƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù tt tt���� yy yyffff xx xx©©©© óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎηηηη ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& %%%% [[ [[`̀̀̀ tt tt���� yy yymmmm $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

|| ||MMMM øø øøŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss%%%% (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„ uu uuρρρρ $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@"2 3.   

في قوله وقال آخرون أنها نزلت في المنافق واليهودي الذين وصف اهللا سبحانه صفتهما 
ööتعالى: " ööΝΝΝΝ ss ss9999 rr rr&&&& tt tt���� ss ss???? ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷““““ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% 

tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ ββββ rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ xx xx....$$$$ yy yy⇔⇔⇔⇔ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ää ääóóóó≈≈≈≈ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### "4.  

ي  عليه وسلم فار خاصم الزبير عند النبي صلى اهللامن األنص وقيل أنها نزلت في رجل
فقال عليه السالم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء فقضى األنصاري  5شراج الحرة
لنبي فتلون وجه ا ألنه ابن عمتك. إالأنك ما قضيت له أي  .ابن عمتك فقال ان كان

  .6ردجالإلى يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع  سقإ صلى اهللا عليه وسلم ثم قال،

                                                           

جامع البيان في تأويل  :هـ)310: تأبو جعفر الطبري ( الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، 1
 .518ص، 8جم، 2000- هـ1420مؤسسة الرسالة، ، 1ط ق: أحمد محمد شاكر،يحقت ،القرآن

 .65سورة النساء: اآلية  2

 .518صهـ، 1420، 1مؤسسة الرسالة، ط، 8ج تحقيق: أحمد محمد شاكر، ،جامع البيان في تأويل القرآن :الطبري 3

 .60سورة النساء: اآلية  4

، 5ج ،يرفتح الباوهو موضع بالمدينة.  اء وأضيف إلى الحرة نسبة إلى المكان،ل الميشراج الحرة: المراد بها مس 5
 .34ص

دار المعرفة ، 5، جالباري شرح صحيح البخاريفتح  :أحمد بن علي بن حجرأبو الفضل العسقالني الشافعي ،ابن حجر 6
  .34ص، 5جرقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، ، 1379بيروت،  -
الطبري: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن  ، وهي الحواجز التي تحبس الماء.لجدر" (بفتح الجيم وسكون الدال)ا" 6

الناشر: مؤسسة  : أحمد محمد شاكر، تحقيقجامع البيان في تأويل القران: هـ)310: تغالب اآلملي، أبو جعفر الطبري (
  .250ص ،8ج م 2000 -هـ  1420 ،1ط ،الرسالة
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الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان حكماً بين الناس وبذلك  ونستدل من اآلية الكريمة أن
كان التحكيم مشروع في عصر الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأنه عليه السالم كان يحكم 

  بين الناس.

$$$$"قال تعالى:   -4 pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####θθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø)))) ss ss???? yy yy‰‰‰‰ øø øøŠŠŠŠ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ×× ××ΠΠΠΠ ãã ãã���� ãã ããmmmm 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ………… ãã ãã&&&& ss ss#### tt ttFFFF ss ss%%%% ΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

#### YY YY‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ dd ddϑϑϑϑ yy yyèèèè tt ttGGGG •• ••ΒΒΒΒ ÖÖ ÖÖ !! !!#### tt tt““““ yy yyffff ss ssùùùù ãã ãã≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt ttFFFF ss ss%%%% zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ yy yyèèèè ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 øø øøtttt ss ss††††  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// #### uu uuρρρρ ss ssŒŒŒŒ 55 55ΑΑΑΑ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ $$$$ NN NNƒƒƒƒ ôô ôô‰‰‰‰ yy yyδδδδ xx xx>>>> ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt tt//// 

ÏÏ ÏÏππππ tt tt7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ×× ××οοοο tt tt����≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤���� xx xx.... ßß ßßΘΘΘΘ$$$$ yy yyèèèè ss ssÛÛÛÛ tt tt ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ãã ããΑΑΑΑ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttãããã yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ $$$$ YY YYΒΒΒΒ$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹ ss ss−−−−ρρρρ ää ää‹‹‹‹ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt ttΑΑΑΑ$$$$ tt tt//// uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍνννν ÍÍ ÍÍ÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& 33 33 $$$$ xx xx���� tt ttãããã ªª ªª!!!! $$ $$#### 

$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã yy yy#### nn nn==== yy yy™™™™ 44 44 ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt ttãããã ãã ããΝΝΝΝ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttFFFFΖΖΖΖ uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• tt ttãããã ρρρρ èè èèŒŒŒŒ BB BBΘΘΘΘ$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏGGGGΡΡΡΡ $$ $$#### "1 .  

"$$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####θθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø)))) ss ss???? yy yy‰‰‰‰ øø øøŠŠŠŠ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ×× ××ΠΠΠΠ ãã ãã���� ãã ããmmmm "  ةرمع َأو جبِح ونرِمحم" tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

………… ãã ãã&&&& ss ss#### tt ttFFFF ss ss%%%% ΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ #### YY YY‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ dd ddϑϑϑϑ yy yyèèèè tt ttGGGG •• ••ΒΒΒΒ ÖÖ ÖÖ !! !!#### tt tt““““ yy yyffff ss ssùùùù "  أي بالتنوين ورفع ما بعدها واء هزج هلَيفَع"ãã ãã≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt ttFFFF ss ss%%%% 

zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ yy yyèèèè ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ ãã"شَبهه في الْخلْقَة وفي قراءة بِِإضافَة جزاء أي  "####$$ ããΝΝΝΝ ää ää3333 øø øøtttt ss ss††††  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////"  ثْأيلَانِ بِالْمجِل ر

"#### uu uuρρρρ ss ssŒŒŒŒ 55 55ΑΑΑΑ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ " انِ بها أشبه األشياء بهزيمطْنَة يا فمتنهى عن فاآلية الكريمة  2لَه

اء (وهو المثل) من قتله  وهذا الجز، وأوجبت الجزاء على الصيد ما دام الناس حرما
ن عدلين ، وبذلك تكون اآلية الكريمة أقرت التحكيم  بتعيين حكمييقره حكمان عدالن

 .إليقاع الجزاء بمن ال يمتثل لآلية الكريمة

                                                           

 .95اآلية  :المائدة 1

وجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  ،هـ)864: تجالل الدين محمد بن أحمد المحلي ( ،السيوطي والمحلي 2
 .156ص، 1ج، القاهرة –دار الحديث ، 1ط ،تفسير الجاللين: هـ)911: ت(
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  :السنة النبوية

بنِ هانٍئ، عن َأبِيه  حامِ بنِ شُريحٍ، عن شُري، قَاَل: حدثَنَا يزِيد وهو ابن الْمقْد1َأخْبرنَا قُتَيبةُ -1
 فَدا ولَم ٍئ، َأنَّهانلَّى إلى هص وِل اللَّهسا رًئا َأبانه كْنُوني مهو هعمس لَّمسو هلَياُهللا ع

 :فَقَاَل لَه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص وُل اللَّهسر اهعكَمِ، فَدالْح» ،كْمالْح هِإلَيو كَمالْح وه اللَّه ِإن
ي ِإذَا اخْتَلَفُوا في شَيء َأتَوني فَحكَمتُ بينَهم، فَرضي فَقَاَل: ِإن قَوم» فَلم تُكَنَّى َأبا الْحكَمِ؟
قَاَل: ِلي شُريح، وعبد اللَّه، » ما َأحسن من هذَا، فَما لَك من الْولْد؟«كلَا الْفَرِيقَينِ، قَاَل: 

  .2فَدعا لَه وِلولَده» شُريحٍأبو َ فََأنْت«اَل: قَاَل: شُريح، قَ» فَمن َأكْبرهم؟«ومسلم، قَاَل: 

  :وجه الداللة

، من التحكيم بين الناس شريحأبو  ه وسلم أقر ما كان يفعلهأن رسول اهللا صلى اهللا علي
 ،ولم ينهه عنه ر استحسانه وإعجابه لفعل أبي شريحسلم أظهكما أنه صلى اهللا عليه و

ما ما قام به رسول اهللا صلى أ .وهي سنة متبعة 3يريةوهذا يعتبر من ضمن السنة التقر
وإنما "عن التحكيم  اًلم يكن نهي بي شريحأإلى الحكم  اهللا عليه وسلم من تغيير كنية أبي

                                                           

  البغالني، وبغالن قرية من قرى بلخ. أبو رجاء البلخي عبد اللَّه الثقفي، ) بن1قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف ( 1
قيل إن جده جميال كان مولى للحجاج بن يوسف الثقفي، وهو ابن أخي الوسيم بن جميل الثقفي. يوسف بن عبد الرحمن بن 

تهذيب الكمال في أسماء : هـ)742: تمحمد القضاعي الكلبي المزي ( وبن الزكي أبأبو الحجاج، جمال الدين  يوسف،
 .425ص، 23جم، 1980 –هـ1400بيروت،  –مؤسسة الرسالة ، 1ط ق: د. بشار عواد معروف،يقحت ،الرجال

تحقيق: عبد  ،السنن الصغرى للنسائي: هـ)303: ت( أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراسانيالنسائي،  2
 .226ص، 8جهـ، 1406، حلب –مكتب المطبوعات اإلسالمية ، 2ط ،أبو غدة الفتاح

فالصحابة فعلوا أشياء على عهد التقريرية: هي ما سكت عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولم ينه عنه، " السنة 3
الرسول صلى اهللا عليه وسلم ولم يأمرهم بها عليه الصالة والسالم، مثال ذلك: الصحابي الذي دخل في الصالة وقال: 

رونها) الرسول صلى اهللا بتدوسلم: لقد رأيت بضعة عشر ملكاً يليه (الحمد هللا حمداً كثيراً طيباً، فقال الرسول صلى اهللا ع
سلسلة التفسير لمصطفى : عليه وسلم أقره، فكانت سنة تقريرية. أبو عبد اهللا مصطفى بن العدوى شلباية المصري

 .17، ص10، جالعدوي
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 لى افالحكم صفة من صفات اهللا تع 1كره له ذلك حتى ال يشارك اهللا في صفة من صفاته
  ال يشاركه فيها أحد.

 سعد إلى فأرسل النبي صلى اهللا عليه وسلم  2سعد بن معاذ " نزل أهل قريظة على حكم   -2
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من المسجد قال قريباً فلما دنا قال: على حمار  فأتاه

تقتل  :هؤالء نزلوا على حكمك فقالإن  :قالثم  ،سيدكم أو خيركمإلى لألنصار قوموا 
  .3تَ بحكم اهللا: قضيعليه السالم قالف ،ذراريهموتسبي  ،مقاتلتهم

  :وجه الداللة

فلو لم  ،أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حكم سعد بن معاذ في بني قريظة وبرضاهم
والمجمع  ،ولما جعل الحكم فيهم لسعد بن معاذ ،لما قبل التحكيم فيهم اًيكن التحكيم جائز

  .4ذ فيهمعليه بين الفقهاء أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمل بحكم سعد بن معا

وإنما  ،عهد النبوة فقط فيهذا ولم تقتصر مزاولة الرسول صلى اهللا عليه وسلم للتحكيم   -3
ذا إفقد كان صلى اهللا عليه وسلم يقوم بالتحكيم بين الناس  ،كان ذلك قبل البعثة أيضاً

 ،وذلك لما كان يعرف به من أخالق كريمة وصفات حميدة ،منه حتى قبل النبوة بلطُ
يم فيها ما ورد في ى اهللا عليه وسلم بالتحكالحوادث التي قام رسول اهللا صل ومن هذه

                                                           

: تلكريم الشيباني الجزري (أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد ا إبن األثير: مجد الدين 1
 - المكتبة العلمية  ،محمود محمد الطناح -تحقيق: طاهر أحمد الزاوى  ،النهاية في غريب الحديث واألثر :هـ)606

 .419ص، 1ج ،م1979-هـ1399بيروت، 

ت بن مالك بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد األشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن النّبيسعد بن معاذ:  2
  بن األوس األنصاري األشهلي، سيد األوس. وأمه كبشة بنت رافع، لها صحبة، ويكنى أبا عمرو.

في ذلك، ثم  حكم في بني قريظة، وأجيبت دعوته شهد بدرا باتفاق، ورمي بسهم يوم الخندق، فعاش بعد ذلك شهرا، حتى
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني، ابن  انتقض جرحه، فمات، أخرج ذلك البخاري، وذلك سنة خمس.

تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد ، اإلصابة في تمييز الصحابة :هـ)852: تأحمد بن حجر العسقالني (
 .70ص، 3ج ،هـ 1415 ،بيروت –دار الكتب العلمية ، 1ط معوض،

إبراهيم  تحقيق: ،سنن الترمذي :هـ)279: تبو عيسى (أ محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك،، الترمذي 3
 .114ص، 4ج ،هـ1395 ،مصر –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 2ط، عطوة عوض

دار الكتاب اإلسالمي،  ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق: محمد، المعروف بابن نجيمزين الدين بن إبراهيم بن  ،ابن نجيم 4
 .498ص، 5ج
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(إشَارةُ َأبِي ُأميةَ بِتَحكيمِ َأوِل داخٍل فَكَان رسوُل اللَّه صلَّى اُهللا  :كتاب السيرة والشمائل
(لَّمسو هلَيع: يا ُأمة: َأن َأبايوأهل الر ضعب معنِ فَزرِ بمنِ عب اللَّه دبنِ عب  ةيرغالْم نةَ ب

، وكَان عامئذ َأسن قُريشٍ كُلِّها، قَاَل: يا معشَر قُريشٍ، اجعلُوا بينَكُم فيما تَخْتَلفُون 1مخْزوم
م فيه، فَفَعلُوا. فَكَان َأوَل داخٍل علَيهِم هذَا الْمسجِد يقْضي بينَكُوَل من يدخُُل من بابِ فيه َأ

هذَا الَْأمين، رضينَا، هذَا محمد، فَلَما  رسوُل اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، فَلَما رَأوه قَالُوا:
لَيلَّى اُهللا عقَاَل ص ،رالْخَب وهرَأخْبو هِمى إلَيفََأخَذَ انْتَه ،بِه يا، فَُأتبثَو إلَي لُمه :لَّمسو ه

ِلتَْأخُذَ كُلُّ قَبِيلَة بِنَاحية  من الثَّوبِ، ثُم ارفَعوه جميعا،  الركْن فَوضعه فيه بِيده، ثُم قَاَل:
ه هعضو ،هعضوم لَغُوا بِهتَّى إذَا بلُوا: حفَفَعهلَينَى عب ثُم ،هدبِي 2و.  

ن المسلمين واليهود وقد تحكيم الرسول صلى اهللا عليه وسلم في أول معاهدة مكتوبة بي  -4
فإن  ،وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده« :ورد فيها

م، وإن اهللا على أتقى محمد رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلإلى اهللا عز وجّل، وإلى مرده 
وفي هذه الصحيفة والمعاهدة دليل على إقرار الشريعة  ،3ما في هذه الصحيفة وأبره

فنستنتج منها أنه عند حدوث خالف بين األمة اإلسالمية واألمة  ،اإلسالمية لمبدأ التحكيم
لكريم وتحكيم الرسول الى اوهو تحكيم اهللا تع ،فإننا نحيل ذلك الخالف للتحكيم ،اليهودية

 صلى اهللا عليه وسلم.

                                                           

محمد بن محمد بن  . أبو شهبة،ئذ أسن رجل في قريشمبن المغيرة المخزومي، والد السيدة أم سلمة، وكان عا أميةأبو  1
 .228ص، 1ج ،هـ1427 ،دمشق –دار القلم ، 8ط ،ن والسنةآالسيرة النبوية على ضوء القر: هـ)1403: ت( سويلم

السيرة النبوية إلبن  :هـ)213: تمد، جمال الدين (أبو مح عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، ،ابن هشام 2
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  ، 2ط تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد الحفيظ الشلبي، ،هشام

 .197ص، 1ج ،هـ1375مصر،  -وأوالده

  .142ص هـ،1428القاهرة،  –السالم  دار، 1ط، السيرة النبوية والتاريخ اإلسالمي :عبد الشافى محمد عبد اللطيف 3
، سيرة ابن هشام: هـ)213: تأبو محمد، جمال الدين ( عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري،ابن هشام، 

 -شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد الحفيظ الشلبي
 .504ص، 1ج،  م1955- هـ1375، 2، طمصر
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  المبحث الثالث

  التحكيم من صور

، مدينةالى َأت اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولإلى رس دَأنَّه لَما وف ن أبي هانئعروى البيهقي  -1
ه هو ِإن ال: "سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالفَدعاه ر فسمعهم يكنونه بأبي الحكم،

كَمِإل الحا يه، و ، كْمتُكنى أبا لْح كَمِ؟"، قفلمي ِإذَا اخالالْحمقَو ي شتلفوا : ِإنيء أتوني ف
ا أحسن : "مال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفَق ،نرضي كال الفريقيف فحكمت بينهم،

قال "، ؟من أكبرهمف: "الق ومسلم وعبد اهللا، : ِلي شُريحالق ،؟ "هذا، فما لك من الولد
 .1أبو شريح" أنت: "فاليح ، ق: شُرقلت

خصومة  -رضي اهللا عنهما- نه قال: كان بين عمر وُأبي أعن الشعبي  2روى البيهقي -2
فطرق عمر  ،فَانطلقا ،فقال عمر رضي اهللا عنه: بيني وبينك زيد بن ثابت ،في حائط

؟ ي حتى آتيكَأال بعثتَ إِل ،ينفَقَاَل: يا أمير المؤمن ،فَفتح الباب ،فَعرف زيد صوته ،الباب
فقال  ،في بيته يؤتى الحكَم " فدخال بيته وكانت اليمين على عمر رضي اهللا عنه": فَقال

 .3يمين لزمتني :فقال عمر ،لو أعفيت أمير المؤمنين :زيد ألبي بن كعب

 ،قيل لعمر بن الخطاب رضي اهللا عنه وهو على فراش الموت َأوصِ يا َأمير الْمْؤمنين -3
تَخْلفْ، قَاَل:اس  وُل اللَّهسر فِّيتُو ينالنَّفَرِ الَّذ ُؤلَاءه نرِ مذَا الَْأمقَّ بِها َأحدى َأحا َأرم

 دبعو ،ريبالزو ،انثْمعةَ، وطَلْحا، ويلى عماضٍ، فَسر منْهع وهو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
ننِ بمحالر  لَه سلَيو ،رمع نب اللَّه دبع دشْهلْيقَاَل: و ،منْهع اللَّه يضا ردعسو ،فوع

                                                           

 .14نفس المرجع والصفحة، انظر ص 1

الفقيه الشافعي الحافظ الكبير  :البيهقي بكرأبو  ،أحمد بن الحسين بن علي بن عبد اهللا بن موسى الخسروجردي ،البيهقي 2
   .، من كبار أصحاب الحاكم أبي عبد اهللا ابن البيع في الحديثوأحد زمانه وفرد أقرانه في الفنون، المشهور

: تأبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي اإلربلي (أبو بكر األريلي، 
 .75ص، 1ج، بيروت –دار صادر، ق: إحسان عباسيحقت ،وفيات األعيان أبناء الزمان: هـ)681

 ،الكبرى السنن: هـ)458: تو بكر البيهقي (أب أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي الخراساني، ،البيهقي 3
 .243ص، 10ج، م2003-هـ1424لبنان،  –دار الكتب العلمية، بيروت ، 3ط : محمد عبد القادر عطا،تحقيق
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نتَعسِإلَّا فَلْيو ،ذَِلك وفَه ،دعس رالَْأم ابَأص فَِإن ،لَه ةزِيالتَّع َئةيكَه ،ءرِ شَيالَْأم نم  كُمَأي بِه
ا ُأمم ،ى اللَّهي بِتَقْودعيفَةَ بي الْخَلقَاَل: ُأوص ثُم ،انَةيلَا خزٍ وجع نم زِلْهَأع فَِإنِّي لَم ،ر

َأنْصارِ وُأوصيه بِالْمهاجِرِين الَْأوِلين، َأن يعلَم لَهم فَيَئهم، ويحفَظَ لَهم حرمتَهم، وُأوصيه بِالْ
م، يرا، الَّذين تَبوءوا الدار والِْإيمان من قَبلهِم َأن يقْبَل من محسنهِم، ويعفَى عن مسيِئهِخَ

ا وُأوصيه بَِأهِل الَْأمصارِ خَيرا، فَِإنَّهم رِدء الِْإسلَامِ، وجباةُ الْماِل، وغَيظُ الْعدو، وَأن لَ
يْؤخَذَ منْهم ِإلَّا فَضلُهم عن رِضا، وُأوصيه بِالَْأعرابِ خَيرا، ِإنَّهم َأصُل الْعربِ، ومادةُ 

و ،اللَّه ةمبِذ يهُأوصو ،اِئهِمي فُقَرف درفَي ،اِلهِموي َأماشوح نم منْهْؤخَذَ مي لَامِ َأنالِْإس ةمذ
يكَلَّفُوا رسوِله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم َأن يوفَّى لَهم بِعهدهم، وَأن يقَاتََل من وراِئهِم، وَأن لَا 
نب اللَّه دبع لَّمي، فَسشنَم نَا بِهجخَر ،هلَيع اللَّه انورِض فِّيا تُوفَلَم ،مِإلَّا طَاقَتُه  :رمع

نه فَقَاَل: يستَْأذن عمر، فَقَالَتْ: َأدخلُوه، فَُأدخَل، فَوضع هنَاك مع صاحبيه، فَلَما فُرِغَ من دفْ
 كُمرلُوا َأمعاج :فوع ننِ بمحالر دبطُ، فَقَاَل عهالر ُؤلَاءه عتَموا اجعجرإلى وثَلَاثَة  ،نْكُمم

عبد الرحمنِ، إلى علي، وقَاَل سعد: قَد جعلْتُ َأمرِي إلى فَقَاَل الزبير: قَد جعلْتُ َأمرِي 
عثْمان، فَجاء هُؤلَاء الثَّلَاثَةُ علي، وعثْمان، وعبد إلى وقَاَل طَلْحةُ: قَد جعلْتُ َأمرِي 

محالر،هِإلَي لُهعجيرِ، وذَا الَْأمه نُأ مرتَبا يكُمنِ: َأيينِ ِللْآخَرمحالر دبفَقَاَل ع ،فوع ننِ ب 
تَ َأسكَواللَّه علَيه والِْإسلَام لَينْظُرن َأفْضلَهم في نَفْسه ولَيحرِصن علَى صلَاحِ الُْأمة، قَاَل: فَ

َأفْض نع لَا آلُو َأن لَيع اللَّهو ِإلَي لُوهعنِ: اجمحالر دبفَقَاَل ع ،انثْمعو يلخَانِ عالشَّي ،كُمل
تَ، آللَّهملع ا قَدم ةابالْقَرلَامِ والِْإسمِ ودالْق نم فَقَاَل: لَك يلبِع اءفَج ،مقَالَا: نَع  لَِئن كلَيع

َل ذَِلك، َأمرتُك لَتَعدلَن، ولَِئن َأمرتُ علَيك لَتَسمعن ولَتُطيعن؟ ثُم جاء بِعثْمان، فقَاَل لَه مثْ
م ولَج َأهُل الدارِ فَلَما َأخَذَ الْميثَاقَ، قَاَل ِلعثْمان: ارفَع يدك فَبايعه، ثُم بايعه علي، ثُ

وهعاي1فَب. 

                                                           

: هـ)354: تأبو حاتم، الدارمي، البستي ( محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي،، ابن حبان 1
حديث رقم  .350ص، 15ج م،1993 –هـ1414 بيروت، –مؤسسة الرسالة ، : شعيب األرنؤوطحقيقت ،صحيح ابن حبان

 قال األلباني صحيح. ،6917
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من الناسِ فَأمرهم  1علي رضي اللَّه عنه ومع كلِّ واحد منهما فَئامإلى جاء رجل وامرَأة  -4
َأتَدريانِ : «لها ثُم قَال ِللْحكَمينِا من َأهعلي رضي اللَّه عنْه فَبعثوا حكَما من َأهله وحكَم

قَاَل: » علَيكما ِإن رَأيتما َأن تَجمعا َأن تَجمعا، وِإن رَأيتما َأن تفرقا َأن تُفَرقا ا؟يكمما علَ
فُرقة فال، فَقَال : َأما الْرضيتُ بكتاب اللَّه بِما علَي فيه وِلي، وقال الرجل: قالت المرَأة

  .2هتُقر بِمثل الذي أقرت ب ىعلي رضي اللَّه عنه: كَذبت، واهللا لَا تبرح حت

عقيل ابن أبي طالب تزوج فاطمة بنت : َأن حدثني ابن أبي مليكة :قال 3عن ابن جريح -5
أين عتبة بن : فكان إذا دخل عليها قالتك، تصبر لي وأنفق علي، فَقالت: بن ربيعة عتبة 
أين هو برِم قَالت: وا ا يومهيلَل عخ؟ فَيسكت عنها، حتى ِإذَا دوشيبة بن ربيعة، ربيعة

عليها ، فَشُدتْ عن يسارك في النار إذا دخَلت؟ قَال: وشيبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة
فقال  ،ومعاوية، ابن عباسإلى فأرسل ، فذكرت له ذلك فضحك فجاءت عثمان، ثيابها

كنت ألفرق بين شيخين من بني عبد : ما وقال معاوية، »ألفرقن بينهما« :ابن عباس
  .4وأصلحا أمرهما فرجعا فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهما ،افمن

                                                           

لسان فئام: يقال عند فالن فئام من الناس وهي الجماعة من الناس. ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي جمال الدين:  1
 .448ص 12هـ ج1414، 3، طدار صادر، بيروت ، العرب

أبو عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي ، الشافعي 2
 .262ص، 1ج، هـ1400لبنان،  –دار الكتب العلمية، بيروت  ،المسند :هـ)204: تالمكي (

(ويشتمل على جمع الجوامع  حاديثجامع األ :هـ)911: تعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي ( ،السيوطي 
ضبط نصوصه وخرج أحاديثه: فريق من  للسيوطى والجامع األزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)،

 .479ص، 30ج ،الباحثين بإشراف د على جمعة (مفتي الديار المصرية)

هـ. رحمه اهللا 150سنة  ،كي. اإلمام شيخ الحرمعبد الملك بن عبد العزيز بن جريح القرشي األموي الم، ابن جريح 3
أبو زيد بن محمد  هللاقال: كنت أتتبع: األشعار، والعربية، واألنساب فقيل لي لو لزمت عطاء فلزمته. بكر بن عبد ا تعالى.

 ،ضدار الرشد، الريا ،1ط ،طبقات النسابين :هـ)1429: تبن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد ( بن عبد اهللا
 .33ص ، م1987-هـ1407

 .262ص، 1مرجع سابق، ج ،المسند الشافعي 4

  ، مرجع سبق ذكره.جامع األحاديث :السيوطي
: حبيب تحقيق ،المصنف: هـ)211: تبكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (الصنعاني، أبو 

 .11887، حديث رقم 511ص، 6ج 1403، بيروت –المكتب اإلسالمي، 2، طالرحمن األعظمي
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وأحضروه للتحكيم على كره من  1ما أجمع أهل العراق على طلب أبي موسى األشعري -6
"أبا  ده وجوه الناس وأشرافهم، فقال لهعلي عليه السالم، أتاه عبد اهللا بن العباس، وعن

جتمعوا عليك، لفضل ال تشارك فيه، وما أكثر موسى: إن الناس لم يرضوا بك، ولم ي
وا إال أن يكون أشباهك من المهاجرين واألنصار المتقدمين قبلك، ولكن أهل العراق أب

يم اهللا إني ألظن ذلك شرا لك ولنا، فإنه أورأوا أن معظم أهل الشام يمان، والحكم يمانيا، 
بها الخالفة، فإن نقذف بحقك يستحق  رب، وليس في معاوية خلةقد ضم إليك داهية الع

على باطله، تدرك حاجتك منه، وإن يطمع باطله في حقك يدرك حاجته منك، واعلم يا 
أبا موسى أن معاوية طليق اإلسالم، وأن أباه رأس األحزاب، وأنه يدعي الخالفة من 
غير مشورة وال بيعة، فإن زعم لك أن عمر وعثمان استعماله، فلقد صدق، استعمله 

ما يكره، ثم استعمله  ة الطبيب يحميه ما يشتهي، ويوجرهو الوالي عليه بمنزلعمر وه
لم أن لعمرو مع كل عمر، وما أكثر من استعمال ممن لم يدع الخالفة، واعأي عثمان بر

يسوءك، ومهما نسيت فال تنس أن عليا بايعه القوم الذين بايعوا أبا بكر  شيء يسرك خبًأ
موسى: بو ألل ى، وأنه لم يقاتل إال العاصين والناكثين".فقاوعمر وعثمان، وأنها بيعة هد

أحب  حق اهللا "رحمك اهللا، واهللا ما لي إمام غير علي، وإني لواقف عند ما رأى، وإن 
 .2م، وما أنت وأنا إال باهللا"اإلي من رضا معاوية وأهل الش

صلى اهللا الرسول نستنتج مما سبق من صور التحكم أن التحكيم كان مشروعاً في زمن 
 ي عهد الصحابة رضوان اهللا عليهم وكان قد تم العمل به في أكثر من واقعه.عليه وسلم وف

                                                           

أبو موسى،  عبد اهللا بن قيس بن سليم بن حضار ابن حرب، م) 665-602/هـ44 -ق هـ 21(موسى األشعري  أبو  1
من بني األشعر، من قحطان: صحابي، من الشجعان الوالة الفاتحين، وأحد الحكمين اللذين رضي بهما علي ومعاوية بعد 

قدم مكة عند ظهور اإلسالم، فأسلم، وهاجر إلى أرض الحبشة. ثم استعمله رسول اهللا حرب صفين. ولد في زبيد (باليمن) و
هان واألهواز. ولما ولي ففافتتح أص ،هـ17صلّى اهللا عليه وسلم على زبيد وعدن. وواله عمر بن الخطاب البصرة سنة 

يهم، فواله، فأقام بها إلى أن قتل عثمان، عثمان أقره عليها. ثم عزله، فانتقل إلى الكوفة، فطلب أهلها من عثمان توليته عل
.األعالم للزركلي. فأقره علي 

 .386ص، 1ج، لبنان –، المكتبة العلمية بيروت جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة :أحمد زكي صفوت 2
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  المبحث الرابع

  بين الزوجين 2والشقاق 1وسائل عالج  النشوز

 هماوالً من معرفة أسبابأبد  قبل البدء بالحديث عن النشوز والشقاق بين الزوجين كان ال
  :يتسنى لنا عالجهما حتى

 :ختيار السليم لكل من الزوجين لآلخرالعدم ا )1

كما أنه على األهل اختيار  ،فعلى كل من الزوجين حسن اختيار شريكه على أساس سليم
فصاحب الخلق والدين يخاف  .وعدم القبول بعديم الخلق والدين ،الزوج الصالح البنتهم

 ،قد يهين زوجتهبعكس عديم الخلق والدين فإنه  .ويحافظ عليها ويكرمها ،اهللا في زوجته
وال يختص هذا الكالم  .فقد اليخاف اهللا فيها ،حتى وإن حفظته في نفسها وفي ماله وبيته

 فعلى الرجل حسن اختيار شريكته. .يضاًأوإنما ينطبق على الرجل  ،في المرأة وحدها
 لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، :عبر"تنكح المرأة أل :فقد قال عليه الصالة والسالم

  .3"يداك تربتفر بذات الدين فاظ

ب من خاللها المرأة للنكاح فيذكر غَريبين األمور والخصال التي تُالشريف فالحديث 
 :هذه األمور، لذلك يقول عليه الصالة والسالم أهموالدين هو  ،المال والحسب والجمال

ي أيداك. " ال تربت؛ وإزفاظفر بذات الدين، فإذا اخترت صاحبة الدين فأنت الفائ
   .ترافتق

                                                           

نشز األرض، وهو  النشوز هو نشوز المرأة  يدفعها على الزواج بمخالفته ومعصيته فما يلزمها من طاعته مأخوذ من 1
 -دار الكتب العلمية، 1ط، أحكام القرآن :بكر الرازي الجصاص الحنفي يأب أحمد بن ،الجصاص .الموضع المرتفع منها

 ـ.ه1415 ،لبنان بيروت.

أبو الفضل،  الشقاق هو العداوة بين فريقين والخالف بين اثنين. ابن منظور، بن مكرم األفريقي المصري جمال الدين 2
 .50ص ، 2، جعربلسان ال

محمد زهير بن ناصر  :تحقيق، صحيح البخاري :اهللا البخاري الجعفي أبو عبد أخرجه البخاري، محمد بن اسماعيل 3
 باب  األكفاء في الدين.  5090حديث رقم  .7ص، 7ج ، دار طوق النجاة، 1، طالناصر
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وهذا  1وهو كثير في كالم العرب ،وظاهر هذا األسلوب الدعاء عليه والمراد الدعاء له
اس سليم منذ البداية والذي ساً ما نالحظ أن البيت الذي بني على أفكثير ،كالم واقعي

  صحاب الدين هو البيت الذي يقل فيه النزاع.يكون أصحابه من أ

 :2اآلخر عدم إدراك كل من الزوجين لطبيعة" -2

من الزوجين لطبيعة  عدم معرفة كليضا أالنزاع بين الزوجين إلى من األسباب المؤدية 
فإذا علم كل طرف  ،شخص المقابل يتطلب معرفة طبيعتهل، فحسن التعامل مع اشريكه

ن هناك كما أ ،ويجتنب كل ما يزعجه ،يسعدهبطبيعة اآلخر فإنه يعمل على فعل كل ما 
 ،كالعصبية ،خص تتطلب من الطرف اآلخر مراعاتها وتجنبهاذا وجدت في الشإصفات 
  وغيره.وسوء الوضع المادي للرجل   ،والغيرة

  :عند تعامل كل من الزوجين مع اآلخرلى اعدم مخافة اهللا تع -3

، بعضهماهي األساس في تعامل كل من الزوجين مع لى ان تكون خشية اهللا تعأفاألصل 
 ،من حقوقه ئاًوال ينقصه شي ،ال يظلم شريكهلى ا تعفمن يخاف اهللا.حتى ال يظلم أحدهما

 يهينه حتى وإن أخطأ في حقه، كما أنه يكرم شريكه وال ،بل يؤديها كاملة غير منقوصة
  بل يعفو عنه ويصفح عن اإلساءة.

 الزواج المبكر:  -4

 ،وقوع الشقاق والنزاع بين الزوجينإلى لمؤدية ااألسباب  أحدالزواج المبكر  قد يكون
عدا  ،والحفاظ عليها ،من خالل فقدان الزوجين للوعي الكافي لتقدير الحياة الزوجية وذلك

فقد يقوم أحد الزوجين  ؛عن الجهل باألسس السليمة لتعامل كال الزوجين مع اآلخر
فيتسبب ذلك بحدوث شقاق  ،عن جهل وال يجد استيعاباً من الطرف اآلخر بارتكاب خطأ

                                                           

 -شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي، 1ط، تفسير المراغي ـ):ه1371 :ت(فى المراغي طغي، أحمد بن مصراالم 1
 .152ص، 2ج ،هـ1365 ،مصر

 .27ص، 1ج، مكتبة الرسالة الحديثة، 2، طنظام األسرة في اإلسالمعقلة، محمد:  2
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إال  ،وعدم وعي الزوجين ،معرفة أهمية الحياة الزوجية موذلك نتيجة لعد ؛ونزاع بينهما
الزوجين، إذ أن هناك الكثير شرطاً لحدوث النزاع والشقاق بين  أن الزواج المبكر ليس

ممن يتزوجون زواج مبكر ولكنهم يقدرون الحياة الزوجية ويتقنون فن التعامل مع 
لهذا  1وثيقة "سيدوا" الطرق اآلخر ويحافظون على أسرهم وعلى شريكهم. وقد تعرضت

ة الطفل أو زواجه أثر قانوني، "إذ نصت على أنه ال يكون لخطوب 16البند في المادة 
وتتخذ جميع اإلجراءات الضرورية، بما فيها التشريع لتحديد أدنى سن للزواج ولجعل 
اإلجراءات الضرورية، بما فيها التشريع لتحديد أدنى سن للزواج ولجعل تسجيل الزواج 

  .2جل رسمي أمرًأ إلزامياً"ي سف

  األوضاع المادية: -5

ويكون  ،قد يكون تدني دخل الزوج سبباً رئيساً في خلق النزاع والشقاق بين الزوجين
زيادة إلى مما يؤدي  ،ذلك من خالل تزايد احتياجات األسرة مع عدم القدرة على توفيرها

ل والخصام فيكثر الجد ،الضغط على الزوج مع عدم تحمل الزوجة وضع زوجها
ن المرأة أل ؛وعدم صبرها ،إال أن هذا السبب ال يدل إال على جهل الزوجة والنزاع.

 أمحواله سواء في السراء أالحكيمة الواعية تصبر على زوجها وتسانده في جميع 
  .عليها هو واجبوانما  ،عتبر صبرها تمننا منهات الّأالضراء، و

  :عالج النشوز والشقاق بين الزوجين

نتناول اآلن س ،وجينزرع الشقاق والنزاع بين الزإلى هم األسباب المؤدية أرفة بعد مع
ومنها منع حدوث األسباب  ،هناك عدة وسائل لرفع النزاع والشقاق بين الزوجين كيفية عالجهما:

: ونستمد ذلك من قوله تعالى ،الزوجةمنع نشوز  يضاأومنها  .قبل وقوعها ة سابقة الذكر.الرئيس
" ÉÉ ÉÉLLLL≈≈≈≈ ©© ©©9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ rr rrBBBB �� ��∅∅∅∅ èè èèδδδδ yy yy————θθθθ àà àà±±±± èè èèΣΣΣΣ �� ��∅∅∅∅ èè èèδδδδθθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏèèèè ss ssùùùù ££ ££ èè èèδδδδρρρρ ãã ãã���� àà ààffff ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÆÆ ÆÆìììì ÅÅ ÅÅ____$$$$ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ££ ££ èè èèδδδδθθθθ çç çç//// ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôÑÑÑÑ $$ $$#### uu uuρρρρ "3   

                                                           

 .1979كانون األول  18وثيقة سيداو: هي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة، وأقرت في  1

 .2البند  16وثيقة سيداو، المادة  2

 .34النساء: آية سورة  3
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   :فالوسيلة األولى هي

  :يأتويكون ذلك بما ي 1الوعظ -1

 :2تعريف الزوجين بحقوقهما )أ

££": قال تعالى ££ çç ççλλλλ mm mm;;;; uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ áá áá���� ÷÷ ÷÷èèèè pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ yy yy____ ÌÌ ÌÌ hh hh����==== ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã ×× ××ππππ yy yy____ uu uu‘‘‘‘ yy yyŠŠŠŠ 33 33 "3.  

وتلك  إذا كان كل واحد منهما مراعياً حق اآلخر، الإ"والمقصود من الزوجين ال يتم 
والزوجة  ،أن الزوج كاألمير والراعي :منها كثيرة، خاصة بكل منهماالحقوق ال

فيجب على الزوج بسبب كونه أميراً وراعياً أن يقوم بحقوقها  ،كالمأمور والرعية
  .4نقياد والطاعة للزوج"ها في مقابل ذلك إظهار االومصالحها ويجب علي

وأدائها كاملة غير منقوصة وأال ، فعلى كل من الزوجين مراعاة حقوق الطرف اآلخر
ة في إزالة ورفع من األسباب الرئيس الحقوق يفاء هذهإألن  شريكه؛يقلل من أهمية حقوق 

  النزاع والشقاق بين الزوجين.

  :5وجها عليهاتذكير الزوجة بعظيم حق ز )ب

سبق وأن ذكرت أن قلة وعي الزوج أو الزوجة هو أهم أسباب النزاع والشقاق بين 
من قوله  منطلقالذلك كان البد من تذكير الزوجة بعظيم حق زوجها عليها  ،الزوجين

                                                           

 ،ه. األزهريالعظة: الموعظة، وكَذَِلك الْوعظ. والرجل يتَّعظ ِإذا قَبِل الموعظة حين يذَكَّر الخَير ونَحوه، مما يرقّ لذَِلك قلب 1
ياء دار إح، 1ط ،محمد عوض مرعب تحقيق:، تهذيب اللغة :هـ)370: تأبو منصور ( محمد بن أحمد بن الهروي،

 .93ص، 3ج، م2001بيروت،  –التراث العربي 

 بيروت،–مؤسسة الرسالة ، 3، طلمفصل في أحكام المرأة والبيت والمسلم في الشريعة اإلسالميةا :عبد الكريم ،زيدان 2
 .409ص، 8ج ،هـ1417

 .228آية  :سورة البقرة 3

، مفاتيح الغيبـ): ه606 :ت(الحسين الرازي  اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن أبو عبد، فخر الدين الرازيالرازي،  4
 .440ص، 6ج، 1420بيروت،  –دار احياء التراث العربي  ،3ط

 .134ص، هـ1431 دار الثقافة،، 1ط، الصلح وتطبيقاته في األحوال الشخصية :أحمد محمود ،أبو هشهش 5
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حداً أن يسجد ألحد ألمرت المرأة أن تسجد أصلى اهللا عليه وسلم "لو كنت آمراً 
  .1لزوجها"

ثراً طيباً في أألن ذلك يترك  ؛ة حق زوجها وأطاعته لقل الشقاق والنزاعفلو أدت المرأ
  نفس الزوج تجاه زوجته فيكرمها ويحفظها وال يهينها.

ن ال أن المفسريإ ،ردع نشوز الزوجةهجر الرجل لزوجته يعد الطريقة الثانية ل :الهجران -2
القول " ،من قول قد اختلفوا في معنى الهجران المذكور في اآلية الكريمة على أكثر

 :القول الثاني هو ،كم إياهنوهو ترك الجماع في مضاجعاألول منقول عن ابن عباس 
 ،وبه قال الضحاك والثوري ،وليس ترك الجماع وهو قول آخر البن عباس ،ترك الكالم

وبه قال ، و الجماعي المبيت دون الهجران في الكالم أالقول الثالث هو: الهجران ف
كراه على الربط واإلأي  القول الرابع هو: الربط بالهجار ،لشعبيومجاهد وا الحسن

  .2الجماع  وهو ما رجحه الطبري رحمه اهللا تعالى

ويشترط في الضرب أن  ،وهو الطريقة األخيرة إلرجاع المرأة عن نشوزها :الضرب -3
يكون ضرب غير مبرح وعلى الرجل أال يسلك هذا الطريق اال بعد فشل الطريقتين 

"والذي أبيح له من الضرب ما كان وقد قال المفسرون في ماهية الضرب  ،تينالسابق
" فََأما ِإذَا ضربها وجب في وورد 3تأديباً يزجرها به عن النشوز غير مبرح وال منهك"

قًا علَى بدنها، الْهلَاك الْبتَّةَ، بَِأن يكُون مفَرإلى بِحيثُ لَا يكُون مفْضيا يكون ذَِلك الضربِ 

                                                           

محمد فؤاد  :تحقيق، الترمذي سننـ): ه479 :ت(أخرجه الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك  1
 قال األلباني حسن صحيح.، 1159حديث رقم  ،457ص، 3ج ،هـ1395 ،2عبد الباقي، ط

جامع البيان في تأويل  :هـ)310: تأبو جعفر الطبري ( محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، ،الطبري 2
 .309-305ص، 8ج ،هـ1420مؤسسة الرسالة، ، 1طتحقيق: أحمد محمد شاكر،  ،القرآن

تفسير : هـ)450: تأبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (، الماوردي 3
، 1ج، لبنان ،بيروت –دار الكتب العلمية ، السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم :تحقيق، النكت والعيون –الماوردي 

 .483ص
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 وند كُوني َأننِ، واسحالْم عمجم ِلَأنَّه هجي الْوتَّقيو داحعٍ وضوي موال يوالي بها ف
"ينعب1الَْأر.  

، وتفاديه ن يحاول ضبط أعصابهفالضرب حتى وإن شرع للزوج إال أنه على الزوج أ
يعظها مرارا وتكرارا  وأن ،رت فعليه أن يتحملهاذا أساءت المرأة وقصإف ،مكانقدر اإل

وإذا لم ينفع معها الهجر فحينها له أن يضربها  ،معها نفعا فعليه بهجرها فإن لم يجد
  وذلك حفاظاً على كرامة وعلى إنسانية المرأة. ،ولكن ضرب غير مبرح

اهللا لك  وقد ورد عن ابن عباس أنه قال: تهجرها في المضجع، فإن أقبلت، وإال فقد أذن
أن تضربها ضرباً غير مبرح، وال تكسر لها عظماً. فإن أقبلت، وإال فقد حل للك منها 

  .2الفدية

وال ننسى التلميح بأن هناك دور كبير للزوج في حل النزاع والشقاق فعليه التأني 
اختيار الوقت والطريقة المناسبة عند وعظ  كما عليه ،قرارأي نفسه قبل اتخاذ ومراجعة 

أما إذا نشز الزوج واساء فعلى الزوجة أن تحاول منع ذلك بمراجعتها  ،ة وتذكيرهاالمرأ
  .وذلك بأن تبين له ما يزعجها منه وتذكره بدوره وبأهميته ،ياه بأسلوب لين ولطيفإ

فال تراجعه في وقت غضبه  ،بالنسبة لها كما عليها أن تختار الوقت المناسب لذلك
فالمودة والرحمة الموجودة بين الزوجين قد  ،هئقت هدور وانتظإوإنما عليها  ،وعصبيته

  يكون لها دور في سماعه اياها وتغيير ما يزعجها من أفعاله.

                                                           

: ت محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (أبو عبد اهللالرازي،  1
 .72ص، 10ج ،هـ1420 ،بيروت –دار إحياء التراث العربي ، 3ط، التفسير الكبير –مفاتيح الغيب  :هـ)606

، تحقيق: 8، جفي تأويل القرآنجامع البيان هـ): 310الطبري، محمد بن جرير بن يزيد كثير أبو جعفر الطبري (ت:  2
 .314م، ص2000-هـ1420، 1أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة/ ط
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  المبحث األول

  لتحكيم ومبرراتها فوائد

وقام  على من اتبعه والخيرله حكمة تعود بالنفع  تال وكانإلى شرعه اهللا تعا ما من أمر
فالتحكيم بين الزوجين يعود بعظيم  التحكيم بين الزوجين""المشروعة  ومن هذه األمور ،بتطبيقه

صر على الزوجين فالفائدة من التحكيم ال تقت ،ذويهمالفائدة على كل من المحتكمين والنفع وجل 
  ومن هذه الفوائد: ،عائالتهمإلى نما تصل إفقط و

 ،وأتعاب المحامين ،من النفقات التي تتمثل في رسوم التقاضي كثيراليجنب الخصوم  أنه -1
فمن المعلوم أن هناك نفقات ورسوم كثيرة تدفع من قبل المتخاصمين  .1وما شابه ذلك

كون باهظة مما يزيد الحمل على وهذه الرسوم قد ت ،لصالح المحكمة والمحامين
األمر الذي كاليف هذه التين بين الزوجين يختصر عليهم دفع محكم وجودف ،المتخاصمين

 ،في حال يرثى لهيثقل كاهلهم خصوصا إذا كان الوضع المادي للطرفين المتخاصمين 
ون حتى وان كان هناك فرسوم فإنها تك أية رسوم أو نفقات يستوجبلتحكيم فإنه ال اأما 

أقارب في الغالب من  هوألن من يقوم بالتحكيم  ؛أقل من رسوم المحامين والمحاكم
ألول هو حل النزاع بين يكون همهم اعادة ما  وهؤالء األقارب، الزوجين المتخاصمين

، ظ على بيتهم من الخراب والدماروالحفا ،مجراها الطبيعيإلى حياتهم دة اعإو ،الزوجين
التي  را كل المصاريف والتبعاتقد وفَّ انزوجوبذلك يكون ال .مبيتهإلى دة السكينة اعإو

 .نوالمحاكم والمحامتتطلبها

 هو يختصرف ،لمتخاصمين من إجراءات طويلة ومعقدةاً لء للتحكيم تخليصي اللجوإن ف -2
 .2حكاماألتنقل بين درجاته، وإجراءات تنفيذالوقت الذي يستغرقه ببطء التقاضي، وال

حيث أنها  زمة في قضية ما،خالل اتخاذها اإلجراءات الالا طويال تستغرق وقت فالمحاكم 
                                                           

وقد ، تصدر عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة 1
 1833ص، 9ج عددا، 13صدرت في 

 .27،  ص2007، دار الفكر، 1، طالميةالتحكيم في الشريعة اإلسالسرطاوي، محمود علي:  2
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ضياع إلى يؤدي مما  ،سريةومنها قضايا الخالفات األ ،بالقضايا العالقة ةتكون مثقل
 الوقت لدى األسرة وتفاقم المشاكل التي قد يضيع األوالد بسببها. 

  .1وخاصة األمور الحساسة ،في التحكيم محافظة على أسرار الخصوم -3

إن المجتمع السليم يقوى بقوة األخالق األسرية، ويضعف بضعفها، فحفظ األمانة وصون 
أي وكالهما ( ،هي كلها تقع في بوتقة المسؤولية الزوجية ،عراض وكتم األسراراأل

 - ال قدر اهللا-فلو قام أحدهما  ،الطرفين) على ثغرة حساسة جدا من بناء تلك األسرة
صيات الطرف اآلخر أمام من ال يلزمه معرفة تلك بكشف ما تعرف عليه من خصو

بظاللها على المجتمع ككل، وأللقت ، لكانت العواقب وخيمة ،األمور والخصوصيات
 ،وإثارة نعرة الكراهية بينهما بشكل خاص ،ناهيك عن تعميق الهوة بين المتخاصمين

  وبين أسرتيهما بشكل عام.

 -2كونهم ثمار هذه األسرة -ح األوالد ويندرج في إطار مصال رعاية مصالح األوالد: -4
تون أوتجنب الزج بهم في  ،ومن أسسس حفظ مصالحهم عدم تفريقهم وتحزيبهم

والتي قد تنعكس سلبا على حالتهم النفسية من  ،الخالفات الزوجية الحادة والمصيرية
وإقصائهم قدر اإلمكان عن  ،إحراج أمام الناس خاصة الزمالء في الدراسة واألصدقاء

لتعرض للسخرية أو االستهزاء من قبل الناس، كما أنه من حقهم على األهل احتضانهم ا
ألن الخالفات وكثرتها تبعد األهل عن  ؛واالهتمام بهم على الرغم من وجود خالفات

إلى هلهم، وتدفعهم أوتفقد ثقة األبناء بأنفسهم وب ،وعن متطلباتهم الحياتية واليومية ،األبناء
 هربا من الضغوط النفسية التي يتعرضون لها. المنحرفة،مسلكيات والللخطأ الجنوح 

أقام اإلسالم دعائم المجتمع المسلم على لبنات أساسية،  الحفاظ على األسرة قدر اإلمكان: -5
ألسرة المسلمة من جميع النواحي االجتماعية العل مرتكزها األهم هو سالمة وصحة 

                                                           

وقد ، تصدر عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة 1
 .1833ص، 9ج عددا، 13صدرت في 

 .27ص  مرجع سابق،، التحكيم في الشريعة اإلسالميةالسرطاوي:  2
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بشكل للمجتمع ككل وألفرادها  اونبراس اا ذخروالنفسية والمادية، فسالمة بنائها وتماسكه
، حيث ترفد األسرة للمجتمع تلك الكفاءات من األبناء والبنات ذوي المسلكيات خاص

 ،وعن المشاكل القائمة بين أهلهم ،الصحيحة واإليجابية الناتجة عن بعدهم عن الخالفات
حاب الرذيلة وتنأى بهم عن المنزلقات في خضم رفاق السوء ودعاة االنحالل وأص

فبقدر تماسك تلك األسرة فإنها تقف درعا واقيا، وجدارا منيعا أمام محاوالت  واألهواء.
 .بتشريد أفرادها وتشتيت شملهم اءوهدم أركانها انته ،خلخلة بنيانها

إلى ال يتكبدون عناء الذهاب واإلياب إنهم حيث  ،في اللجوء للتحكيم تيسير على الناس -6
ويحقق مقاصد الشريعة في تنظيم  ،د والمحبة بين الناسونشر الى إلكما يؤدي  ،المحاكم

 .شؤون المجتمع والحفاظ على األسرة
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  المبحث الثاني

  شروط التحكيم والحكمين

  :شروط التحكيم

 ويكون ذلك ،امخصاً لفض النزاع بينهسبق وأن ذكرت أن التحكيم هو تولية الخصمين ش
نما عريف السابق نستنتج أن التحكيم ليس مطلقا وإلتومن خالل ا بتراضيهما على ذلك الشخص.

  لتحكيم.ام وحكمواللحكم تتعلق با ،له شروط

  وسأبدأ بتناول شروط المحتَكم.

فال يصح تحكيم  عاقالً اًفيجب أن يكون المحتكم بالغ 1لوغ والعقلالب يشترط في المحتَكم
ختالل شرط البلوغ والعقل لدى ال وذلك ،وغير صحيح باطالًتبر المجنون والصبي فتحكيمهما يع

ولكن ليس  ،عن الصغير ويكون تحكيمه بمنزلة صلح الوصيويصح تحكيم الولي  .المحتَكم
ألن ؛ إذا أذن له الموكل لوكيلتحكيم الكما أنه يصح  2أن يحكم بما فيه ضرر على الصغيرللحكم 

   .3وفي حدودهالوكالة واليةٌ قاصرة ومستفادة من اإلذن 

  .4ن في المحتكم رية واإلسالم فال يشترطاأما الح

   ،5مسلمالمنا للمسلم أو غير و مستأأو معاهدا المحتكم ذميا أ كما أنه من الجائز أن يكون

                                                           

، وفي البحر الرائق شرح كنز الدقائق: هـ)970: تيم بن محمد، المعروف المصري (زين الدين بن إبراه ،ابن نجيم 1
هـ وبالحاشية: منحة الخالق  1138آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد 

 .24ص، 7ج ،دار الكتاب اإلسالمي ،2طالبن عابدين،

 .26مرجع سابق، ص ،ز الدقائقالبحر الرائق شرح كن: ابن نجيم 2

دار الكتب العلمية،  ،1ط، األشباه والنظائر: هـ)911: تعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي (، السيوطي 3
 .155ص ،م1990-هـ1411

، 5جفكر ، دار الفتح القدير :هـ)861: تكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (ابن الهمام،  4
 .499ص

 .25مرجع سابق، ص، البحر الرائق شرح كنز الدقائق :ابن نجيم 5
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فلم  ،1سالمهحنيفة موقوف على إ فعند أبي ،فقد فصل الفقهاء في ذلك ،ن إذا كان المحتكم مرتدالك
المرتد بكل  وعند أبي يوسف ومحمد يجوز تحكيم ،حنيفة بتحكيم المرتد واعتبره باطالأبو  يقبل
  .4وهو قول للشافعية 3حنيفة في احدى الروايتين أبا ووافق الحنابلة 2حال

واهللا سبحانه وتعالى أعلى واعلم هو رأي أبو حنيفة: القائل بأن  وأرى أن الرأي الراجح  
عنه، فهو ليس بجدير حكم المرتد فوقوف على إسالمه، فكيف نقبل بحكم من ترك دينه وارتد 

  بالحكم بين الناس كما أنه ال يدرك قيمة العدل والحق.

  :شروط المحكَّم

على التحكيم  واتفقا ،فإذا تراضى الخصمان ،يمالخصمان على التحك ىال بد أن يتراض
وإنما هناك عدة  ،ال أن الحكم ال يكون شخصا مطلقاإ ،كان عليهم اختيار الحكم والتراضي عليه

  :وهذه الشروط هي ،جب توافرها في الحكمشروط ي

أما جمهور الفقهاء فقالوا أن األولى أن يكون الحكمان من أهل الزوجين، وإن كانا من  -1
  .5غير أهل الزوجين جاز

وأرى أن األولى أن يكون الحكمان من أهل الزوجين، فهم األعلم بأسرارهما، واألقدر 
، لكن في حال عدم توفر أحد من أقارب على حل النزاع، واألحرص على إزالة الخالف

الزوجين توجد فيه شروط الحكمين، فإنه يجوز في تلك الحالة أن يكون الحكمان من غير 
األقارب، وذلك نظراً ألن الهدف من التحكيم هو فض الخصومة، وإزالة الخالف الواقع 

  بين الزوجين.

                                                           

 .398ص، 3ج ،هـ1310 ،دار الفكر، 2ط، الفتاوى الهندية: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي 1

 نفس المرجع والصفحة. 2

القواعد  :هـ)795: تدمشقي، الحنبلي (زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السالمي، البغدادي، ثم ال 3
 .408ص ،، دار الكتب العلميةإلبن رجب

 .526صمرجع سابق، ، األشباه والنظائرالسيوطي:  4

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم  ـ):ه1270 :ت(شهاب الدين محمود بن عبد اهللا الحسيني األلوسي  األلوسي: 5
 .26ص، 5، جهـ1415بيروت،  –دار الكتب العلمية ، 1، طري عطيةق: علي عبد الباتحقيق ،والسبع المثاني
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÷÷" :قال تعالى ،ن من أهل الزوجيناأن يكون الحكم ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øø���� ÅÅ ÅÅzzzz ss ss−−−−$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ©©©© $$$$ uu uuΚΚΚΚ ÍÍ ÍÍκκκκ ÈÈ ÈÈ]]]] ÷÷ ÷÷���� tt tt//// (( ((####θθθθ èè èèWWWW yy yyèèèè öö öö//// $$ $$$$$$ ss ssùùùù 

$$$$ VV VVϑϑϑϑ ss ss3333 yy yymmmm ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& $$$$ VV VVϑϑϑϑ ss ss3333 yy yymmmm uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ !$ yγÎ= ÷δ r&"1.  

 فأحدهما ن من أهل الزوجين ان يكون الحكمأن خالل اآلية الكريمة أن األولى نستدل م
فذكر ابن العربي  ،وبهذا قال المالكية ،من أهل الزوج واآلخر من أهل الزوجة يكون

  .3كما قال بذلك ابن حزم ،مين أن يكونا من أهل الزوجينفي الحكأن األصل  :2المالكي

فال يجوز أن  ،نين عاقلين حرين ذكرين بالغسلمييجب أن يكون الحكمان م :التكليف  -2
فالصبي  4وال العبد وال المرأة ،وال المعتوه ،وال الصبي وال المجنون ،يحكم الكافر

والية  يكون لهم ال، فاألولى أليس لهم والية على أنفسهمو 5"القلم اوالمجنون رفع عنهم

                                                           

 .35آية  :النساءسورة  1

 ،أحكام القرآن :هـ)543: تأبو بكر بن العربي المعافري االشبيلي المالكي ( القاضي محمد بن عبد اهللابن العربي،  2
- هـ1424 ،لبنان –كتب العلمية، بيروت دار ال، 3، طراجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا

 .426 ،1ج ،م2003

دار  ،المحلى باآلثار :هـ)456: تأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري (، ابن حزم 3
 .87ص، 10جبيروت،  -الفكر

ب بن عبد مناف المطلبي القرشي محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطل أبو عبد اهللا ،الشافعي 4
أبو محمد موفق الدين عبد اللهـ بن أحمد ، . ابن قدامة124ص، 5ج ،بيروت –عرفةدار الم ،األمهـ)، 204: تالمكي (

، مكتبة المغني: هـ)620: تبن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (
 .244ص ،7مج، 1968- هـ1388القاهرة، 

نْبَأ أحمد بن عيسى الْمصرِي، أبو بكْرِ بن ِإسحاقَ الْفَقيه، وعبد اللَّه بن محمد بنِ موسى، قَالَا: َأنْبَأ محمد بن َأيوب، َأ حدثَنَا 5
س نازِمٍ، عح نب رِيري جنربٍ، َأخْبهو نَأ ابَأبِي َأنْب نب يلع راسٍ، قَاَل: مبنِ عنِ ابع ،انيَأبِي ظَب نع ،انرهنِ مب انملَي

نين، ُأتَرجم هذه؟ عمر: يا َأمير الْمْؤمطَاِلبٍ بِمجنُونَة بني فُلَانٍ، وقَد زنَتْ وَأمر عمر بن الْخَطَّابِ بِرجمها، فَردها علي وقَاَل ِل
رفع الْقَلَم عن ثَلَاث، عنِ الْمجنُونِ الْمغْلُوبِ علَى «قَاَل: نَعم، قَاَل: َأو ما تَذْكُر َأن رسوَل اللَّه صلَّى اهللا علَيه وسلَّم قَاَل: 

هذَا حديثٌ صحيح علَى شَرط «؟ قَاَل: صدقْتَ، فَخَلَّى عنْها. »ي حتَّى يحتَلمعقْله، وعنِ النَّاِئمِ حتَّى يستَيقظَ، وعنِ الصبِ
اهجخَري لَمنِ، وخَيأبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني ».الشَّي

، بيروت –دار الكتب العلمية ، 1، طمصطفى عبد القادر عطا :تحقيق، هـ)405: تالنيسابوري المعروف بابن البيع (
 .949، حديث رقم 389ص، 1ج، 1990 –1411



37 

" :قال تعالى ،له والية على المسلمين والكافر ليس ،1على غيرهم ss ss9999 uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† ªª ªª!!!! $$ $$#### 

tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### ¸¸ ¸¸ξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™"2 .كما أن الكافر ليس أهال لإلصالح بين المسلمين  

إلى  3الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أما المرأة ففيها خالف: ذهب جمهور
  راط الذكورة في الحكمين، وأحتجوا بما يلي: اشت

ããقوله سبحانه وتعالى: " -  ããΑΑΑΑ%%%% yy yy`̀̀̀ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ãã ããΒΒΒΒ≡≡≡≡ §§ §§θθθθ ss ss%%%% ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ āā āāÒÒÒÒ ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

<< <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// "4. 

 .5رجالختالط بالة إلى ارتكاب محظور وهو ااإلقد يؤدي تحكيم المرأ - 

لم يرد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال على أحد من أصحابه أنه ولى إمرأة،  - 
 .6ولو كان ذلك جائزاً  لولوها ذلك

تها في القضاء لمادية، وقياساً عليه ال تصح تولية في المعامالت الم تجز شهادة المرأ - 
 .7والتحكيم

 .8التحكيم يحتاج إلى رأي ونظر وذلك ال يصح إلى لذكران - 

                                                           

 .312، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض، التحكيم في ضوء الشريعة اإلسالميةقدري محمد محمود:  1

 .141آية  :النساءسورة  2

. ابن قدامة، عبد اهللا بن أحمد المقدمي: 376، دار صادر، بيروت، ص5ج ،المدونة الكبريمالك، مالك بن أنس:  3
 .244هـ، ص1405، 1، دار الفكر، بيروت، ط7، جالمغني

 .34النساء: آية سورة  4

  .91، ص1993، 2، طالتحكيم في الشريعة اإلسالميةاألسطل، إسماعيل األسطل:  5

 .91المرجع السابق، ص 6

 نفس المرجع السابق. 7

 .244، صالمغنيقدامة:  ابن 8
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إلى جواز أن يكون جواز الحكم  2والزركشي من الحنابلة 1وذهب بعض الشافعية
إلى جواز تجكيم  4وبعض المالكية 3أنثى على اعتبار أنهما وكيالن وذهب الحنفية

  المراة ولم يشترطوا الذكورة إال فيما لم تقبل به شهادة المرأة.

أي القائل بعدم اشتراط الذكور أرى أن الرأي الراجح واهللا تعالى أعلى واعلم هو الر
  الحكمين وذلك عند تعزيز وجود رجلين يقومان بهذه الوظيفة. 

وذلك بهدف تحقيق الغرض المرجو من بعث الحكمين، كما أنه ال يوجد نص شرعي 
سابقة لم تدل على حرمة تولي المرأة التحكيم لام تولي المرأة التحكيم، واألدلة يحر

صلى اهللا عليه وسلم للمرأة بالتحكيم ال يدل على حرمة كما أن عدم تولية الرسول 
ذلك إذ أنه لم يتعرض لمنعه، كما أن المرأة قادرة على النظر والرأي في مسألة 

 التحكيم بين الخصوم وسماع بينة كل منهما.

حد على األصح عند افال يجوز اإلقتصار على و ،وذلك بأن يكونا حكمين اثنين :التعدد  -3
وذلك مستمد من اآلية الكريمة ، ثنينقد اشترط الشافعية بأن يكونا حكمين اف ،5الشافعية

))"قال تعالى:  ((####θθθθ èè èèWWWW yy yyèèèè öö öö//// $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ VV VVϑϑϑϑ ss ss3333 yy yymmmm ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& $$$$ VV VVϑϑϑϑ ss ss3333 yy yymmmm uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ !$ yγÎ= ÷δ r&الراجح أي " وهذا هو الر

  .وذلك استناد لآلية الكريمة السابقة، واهللا أعلى وأعلمأي بر

فلو حكَّم الخصمان أول من يدخل المسجد : اًومعلوم اًم معينوذلك بأن يكون الحك :التعيين  -4
ن يتفق الخصمان على شخص أفيجب  6، لما فيه من الجهالةلم يجز باإلجماعمثال 

                                                           

، تحقيق: هالل مصطفى كشاف القناع عن متن اإلقناعهـ): 1051-1000البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس ( 1
 211ص 5جهـ.1402هالل، دار الفكر، بيروت، 

 .482، تحقيق: محمد عطا، دار الفكر، بيروت، ص3، جأحكام القرآنابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد اهللا:  2

 .26، ص7، جالبحر الرائقابن نجيم:  3

 .144ص  1ج، دار الكتب العلمية،تبصرة الحكامابن فرحون:  4

المكتب ، حقيق: زهير الشاويش، تروضة الطالبين: هـ)676: تزكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (أبو  5
 .349ص، 6ج، عمان ،دمشق -اإلسالمي، بيروت

 .237، صالموسوعة الفقهية 6



39 

إذا رضي الطرفان به عند  - لكن في حال تحكيم مجهول ،كيمالبدء بالتحالحكمين قبل 
  .1فقد جاز تحكيمه - العلم به

على بعض  98وال الشخصية الفلسطينية: "نصت المادة شروط الحكمين في قانون األح
الشروط الواجب توافرها في الحكمين ومنهما كونهمما رجلين عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، 

  .2وإال فمن غيرهم، ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على اإلصالح بينهما"

  

                                                           

 .237، صوسوعة الفقهيةالم 1

 ,119ص 1ج م،1997، 2، طمجموعة القوانين الفلسطينيةيسالم وآخرون: مازن س 2
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  الفصل الثالث

  وظيفة الحكمين ومرجعهما ومراحل التحكيم

  :ه أربعة مباحثوفي

  وظيفة الحكمين  :المبحث األول

  المكلف ببعث الحكمين  :المبحث الثاني

  رسال الحكمين إوقت  المبحث الثالث:

  مراحل التحكيم :المبحث الرابع
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  المبحث األول

  وظيفة الحكمين

 ،مور التي شرعها اهللا تعالىوالتحكيم من األ ،حكمةلى ان لكل شيء شرعه اهللا تعأال بد 
، 1شخاص معينين تتوافر فيهم شروط معينةأإلى سند وظيفة التحكيم ألى ان اهللا سبحانه وتعأا كم

  .تتجلى وتظهر من خالل معرفة وظيفة الحكمين إنما كان لغرض وحكمة  ،ولم يكن ذلك سدى

وهذا  ،بين المتخاصمين ،صالح ذات البينإوظيفة تقع على عاتق الحكمين هي  أول
÷÷" :مةمأخوذ من اآلية الكري ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øø���� ÅÅ ÅÅzzzz ss ss−−−−$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ©©©© $$$$ uu uuΚΚΚΚ ÍÍ ÍÍκκκκ ÈÈ ÈÈ]]]] ÷÷ ÷÷���� tt tt//// (( ((####θθθθ èè èèWWWW yy yyèèèè öö öö//// $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ VV VVϑϑϑϑ ss ss3333 yy yymmmm ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& $$$$ VV VVϑϑϑϑ ss ss3333 yy yymmmm uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

!! !!$$$$ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ββββ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!#### yy yy‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ $$$$ [[ [[ssss≈≈≈≈ nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ,,,, ÏÏ ÏÏ jj jjùùùù uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] øø øøŠŠŠŠ tt tt//// 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββ%%%% xx xx.... $$$$ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttãããã #### ZZ ZZ�������� ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz "2،  وال شك أن لكل شقاق

فمن غير المعقول أن يحدث شقاق بال  ،سبب ن هناكوكثر من شخص يكأأو نزاع يحدث بين 
متخاصمين سبب نه قد يكون بالنسبة للفإ ،غير مقنع وأ ان كان هذا السبب تافهإحتى وسبب 
فلذلك كان على  ،خالفا لغيرهم ممن هم خارج موضوع النزاع ،يستحق الخالف والشقاق ،عظيم

قوما باإلصالح دون معرفة سبب ألنه من غير الممكن أن ي ،الحكمين أن يبحثا عن سبب الشقاق
  الخالف ومن ثم حله.

 .في حل النزاعوهذه هي الخطوة األولى  ،ويمكنهم معرفة السبب عن طريق الخلوة
لهما  فيستمعان ،3والحكم من أهل الزوج بالزوج ،وتكون بخلوة الحكم من أهل الزوجة بالزوجة

الخلوة أن تكون  في حدود  "ويشترط في .ن سبب الخالف حتى يتسنى لهما حلهويتحريان ع
خلو بها المباح شرعا بمعنى إذا كان الحكم من محارم الزوجة مثل عمها أو جدها جاز له أن ي

                                                           

 .36ظر صفحة تم ذكرها سابقا، ان 1

 .35النساء: آية سورة  2

 .159، مرجع سابق، صالصلح وتطبيقاته في األحوال الشخصيةأبو هشهش:  3
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 هااه أو أخمعه أم رضحوعليه أن ي ،جز له الخلوةتبن عمها لم اوإن لم يكن محرما منها ك
  .1ال تتحقق الخلوة الممنوعة شرعاحتى ز الممي

وتذكيرهما بأهمية فض  ،عن نصيحة الزوجين ن أن ال يغفالحكميعلى الومن الواجب 
كما عليهما أن يحرصا على  ،خالية من الخالفاتالالخالف وبأهمية استمرار الحياة الزوجية 

نفسه إن كان هناك  ، وذلك حتى يراجعل من الزوجين بواجباته تجاه شريكهتذكير وتوعية ك
وقد ذكر ذلك  ،اني اإليمان في نفوس الزوجين، كما أن عليهما إثارة معتقصير من طرفه

رهما سعيا في األلفة جهدهما "فإن وجداهما قد اختلفا ولم يصطلحا وتفاقم أم :القرطبي بقوله
ويرغبا ويخوفا وال يخُصا بذلك وعليهما أن يلطفا القول وأن ينصفا  .2باهللا وبالصحبة وذّكرا

ن ذلك أل ،دون اآلخرن عدم التحيز فعلى الحكمي 3أحدهما دون اآلخر ليكون أقرب للتوفيق بينهما
ل النزاع وردت في تفسير القرطبي لح أخرىوهناك طريقة  ،ي حل النزاعف افرصتهميقلل من 

حتى  ؟أخبرني بما في نفسك أتهواها أم ال :لو به ويقول لههل الزوج يخأ"إن الحكم من  وهي
 .وفرق بيني وبينها ،لي منها ما استطعتال حاجة لي فيها خذ  :فإن قال الزوج .أعلم ما مرادك

رضها من مالي بما فان هذا الجواب أن من قبله النشوز. وإن قال إني أهواها الحكم م فيعرف
 :ويقول لها ،ويخلو الحكم من جهته بالزوجة ،فيعلم أنه ليس بناشز ،، وال تفرق بيني وبينهاشئت

وأعطه من مالي ما أراد، فيعلم الحكم أن  ،ق بيني وبينهفإن قالت ال فر ؟أتهوى زوجها أم ال
 ،ليإعلى أن يزيد في نفقتي ويحسن  ولكن احمله ،ال تفرق بيننا :وإن قالت .النشوز من قبلها

  .4علم الحكم ان النشوز ليس من قبلها

                                                           

، مؤسسة الرسالة، بيروت، 3، طالبيت المسلم في الشريعة اإلسالميةالمفصل في أحكام المرأة وزيدان، عبد الكريم:  1
 .424ص، 8جم، 1997-هـ1417

الجامع ألحكام القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن ابي بكر ابن فرخ األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي:  2
 .176ص، 5جم، 1964-هـ1384القاهرة،  - ، دار الكتب المصرية2، طالقرآن

كشاف القناع عن : هـ)1051: تبن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (منصور بن يونس بن صالح الدين البهوتي،  3
 .211ص، 5ج، الناشر: دار الكتب العلمية متن اإلقناع،

 .176، مرجع سابق، صالجامع ألحكام القرآنالقرطبي:  4
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جابة الزوج أو الزوجة برغبتهم إ نإإذ  ،دقيقة تماما تولكنني أرى أن هذه الطريقة ليس
وإنما قد يكون السبب هو فقدان ثقة الشريك بشريكه  ،ن سببها دائما النشوزويك قد البالتفريق 

وقد يكون بسبب الخوف من استمرار  ،بسبب تطور الخالف بينهماوكره العيش معه  ،اآلخر
   .نشوز الشريك

فيصعب  الشريك،نما قد تنم عن نشوز إو ،ن هذه الطريقة ال تنم دائما عن نشوز الزوجإف
ألنها تعتمد  ؛ه ظلم لهن ذلك قد يكون فيأل ؛من الزوجينأي هذه الطريقة بنشوز  الحكم من خالل

 ك من يتمتع بالفطنة والذكاء وحسنفهنا ،آخرإلى سلوب البحث من حكم أوقد يختلف  .على الظن
 حسنإلى باإلضافة  ،ن سبب الخالفوالتحري ع .التصرف واللباقة في طريقة طرح األسئلة

من ال يتقن ومنهم ، ومناقشته بطريقة هادئة ولبقة ،لى كل ما يقوله الخصموالتدقيق عستماع اال
  بزيادة عمق الخالف.فن التحكيم فيتسبب 

ن تأتي بعد معرفة سبب الخالف اإلصالح بين المتخاصميإلى الطريقة الثانية للوصول 
   :وهذه الطريقة هي .ستماع للخصمينواال

  : 1إجتماع الحكمين معا

يزعجه في  وبما أنه سمع منه وعلم ما ،من أطراف الخالف اًثل طرفبما أن كل حكم يم
 ،ولية إخبار حكَم الطرف اآلخر بما يدور في نفس الخصمفإنه يقع على عاتقه مسؤ ،شريكه

ويحاوالن  ،فيتدارسان الموضوع ،ن ما يدور في نفس كل خصم من الخصوماوبذلك يعلم الحكم
وإما أن تنتهي مهمتهما دون تحقيق  ،أن يتوصال لحلفإما  ،حلول شرعية للخالفإلى الوصول 

  .هدفهما في اإلصالح

                                                           

 .142ص مرجع سابق، ،الصلح وتطبيقاته في األحوال الشخصية :أبو هشهش 1

البناية شرح  :هـ)855: تأبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى (، بدر الدين العيني
 .63ص، 9ج ،م2000- هـ1420 ،بيروت، لبنان -دار الكتب العلمية ، 1ط ،الهداية
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بجمع الطرفين في مجلس واحد  اجتماعهما أن يقوماإال أنني أرى أنه على الحكمين بعد 
 ،الطرفانوذلك ليتمكن كل من الحكمين بمعرفة الصواب من غيره مما يدعيه  ،بوجود الحكمين

وللحكمان  رف لآلخر أمالً برجوع الود واأللفة بين الزوجين.كما أن ذلك يفيد في مراجعة كل ط
أما إذا  ،وال تحرم حالال ،ماامن الشروط التي ال تحل حرأن يشترطا على الزوجين ما يريدان 

مثل أن يشترطا ترك بعض النفقة  ،ينافي عقد النكاح أو ،يحل حراما أو يحرم حالالكان الشرط 
    .1يلزم الوفاء بهفإنه ال  ،والقسم

 ،فيكون هذا الحكم الزما للطرفين ،تفاقن حكما باالجتماع الحكمين قد يصدراوبعد ا
إال ما  ئاًولم يلزم من ذلك شي ،فإذا اختلف الحكمان لم ينفذ قولهما ،ولكن قد يختلف الحكمان

أو  ،ولم يحكم بها اآلخرفإن حكم أحدهما بالفرقة  ،وكذلك كل حكمين حكما في أمر ،اجتمعا عليه
  .2كم أحدهما بمال وأبى اآلخر فليسا بشيء حتى يتفقاح

(ورد ذلك في القانون األردني عام  قانون األحوال الشخصية بما يتعلق بوظيفة الحكمين:أي ر
1976(  

أو  ،كمان أسباب الخالف والنزاع بين الزوجينالح يبحثعلى أن  )132تنص المادة (
، وعليهما أن يدونا تحقيقاتهما في بحثهما معهشخص يرى الحكمان فائدة أي مع جيرانهما أو مع 

  .3فإذا رأيا إمكانية التوفيق واإلصالح على طريقة مرضية أقراها ،عليه ابمحضر يوقّع

   :بين الزوجين للشقاقالتفريق  :الوظيفة الثانية للحكمين

فيبقى الخالف بين الزوجين على حاله  ،قد تكون محاولة الحكمين لإلصالح غير مجدية
 الة هل يحق للحكمين أن يفرقا بينولكن في هذه الح ،عدم سير الحياة الزوجيةإلى يحول مما 

                                                           

ي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير نيبن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعأبو محمد موفق الدين عبد اهللا ابن قدامة،  1
 .322ص، 7، جمكتبة القاهرة، المغني: هـ)620: تبابن قدامة المقدسي (

 .177، مرجع سابق، صالجامع ألحكام القرآن تفسير القرطبيالقرطبي:  2

 .1446، دار الثقافة، 2، مجالقرارات اإلستئنافية في األحوال الشخصيةداوود: أحمد محمد علي:  3
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أم أن مهمة الحكمين تنتهي  ؟حالة استمرار الحياة بين الزوجينواستالزوجين بسبب الشقاق 
  ؟بمحاولة اإلصالح بغض النظر هل تحقق ذلك اإلصالح أم ال

  :ختلف الفقهاء بذلك على قولينلقد ا

   :ألولالقول ا

(فيأذن الزوج  و بغير عوض إال بإذنهماأ ،بعوضبين الزوجين  التفريقن يليس للحكم
الحنفية وهذا ما ذهب إليه  )بول التطليق أو ببذل العوض للخلعوتأذن الزوجة بق ،بالتطليق

 واستندوا في قولهم 1أحمدوالقول الراجح عند الشافعية وإحدى الراويتين عن اإلمام  ،والظاهرية
والوكيل ال يتصرف إال بما  ،عن أحد الزوجين على أن كل حكم من الحكمين يعتبر وكيالً هذا

على ذلك إذا تعذر اإلصالح بين الزوجين ورأى الحكمان أن األنسب هو  وبناء ،أذن له الموكل
  .2من الزوجينفليس لهما القيام بذلك إال بإذن ورضا كل  ،التفريق بينهما

   :القول الثاني

ذا رأيا أن المصلحة في ذلك وأنه ال جدوى مان سلطة التفريق بين الزوجين إحكيملك ال
فللحكمين  ،من الزوجينأي موافقة أو إذن إلى وال يحتاجان في ذلك  ،من محاولة اإلصالح بينهما

وإحدى  ،وسعيد بن جبير ،واألوزاعي ،ليه مالكإوهذا ما ذهب  ،التفريق دون رضا الزوجين
ن ندوا في ذلك على أن الحكمين حاكماواست ،عن الشافعيةين القولأحد و ،أحمدالروايتين عن 

                                                           

  .155ص، 3،جأحكام القران :هـ)370: تأبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ( أحمد بن علي ،الجصاص 1
  بيروت - دار إحياء التراث العربي  عضو لجنة مراجعة المصاحف باألزهر الشريف، -: محمد صادق القمحاوي تحقيق

المحلى : هـ)456: تالظاهري ( أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي، ابن حزم .هـ 1405 
شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي  ،الشربيني الشافعي. 248ص، 9ج ،بيروت –دار الفكر ،باآلثار

، 4ج ،م1994-هـ1415دار الكتب العلمية، ، 1ط ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج :هـ)977: ت(
 .429ص

 .155صمرجع سابق،  ،أحكام القرانالجصاص:  2
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وكذا  ،يحتاج إلذن من الخصم حتى يصدر حكمه والحاكم ال ،ن عن الزوجينا وكيليوليس
  .1نالحكما

  :التي تقوي وتدعم رأيه األدلةمن  عددإلى كما استند كل من الفريقين 

  :أدلة الفريق األول

ŸŸ" :قوله تعالى    -1 ŸŸωωωω uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏtttt ss ss†††† öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 ββββ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ ùù ùù'''' ss ss???? !! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ££ ££ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu $$$$ ºº ºº↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& !! !!$$$$ ss ssùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss†††† āā āāωωωω rr rr&&&& 

$$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããƒƒƒƒ yy yyŠŠŠŠρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ãã ããmmmm «« ««!!!! $$ إن علمتم أن ال يكون بينهما صالح في  :اآلية رتفسيورد في ، 2"####$$

 ،تْ بِها افْتَديمهِما فلَيع ناحا افأي المقام، فَال جتدت به ال حرج على الزوج أن يأخذ مم
أما إذا كان النشوز من قبل الزوج، فال يحل له ، إن كان النشوز من قبل المرأة. المرأة

فال  .3ذُوا منْه شَيئاًأن يأخذ، بدليل ما قاله في آية أخرى: وآتَيتُم ِإحداهن قنْطاراً فَال تَْأخُ
أن يجبرها على كما أنه ليس ألحد  ،يحل للزوج أن يأخذ من مالها للخلع دون رضاها

إال أنني أرى أنه إذا اقتضت المصلحة ذلك فللحكم أن  دفع شيء من مالها مقابل الطالق.
الزوج حتى ال يضيق الخناق على زوجته  فاآلية وردت في ،يجبرها على دفع مالها

أما الحاكم فله ذلك ألنه  تفاق،بسبب عدم اال إلجبارها على دفع المال عند لزوم التفريق
  ذلك واهللا تعالى أعلى وأعلم.مصلحة.أعرف بال

ββββ": قوله تعالى   -2 ÎÎ ÎÎ)))) !! !!#### yy yy‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ $$$$ [[ [[ssss≈≈≈≈ nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ,,,, ÏÏ ÏÏ jj jjùùùù uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] øø øøŠŠŠŠ tt tt//// 33 33"4.  

  الحاكم.إلى قال الشَّافعي رحمه اهللا: فإذا ارتفع الزوجان المخوف شقاقهما 

                                                           

مرجع  ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربيني الشافعي: مرجع سابق. ، أحكام القرانبن العربي: ا 1
  .429ص سابق،

  .229البقرة: آية سورة  2
 .151، ص1، جبحر العلوم: هـ)373: تالليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (السمرقندي: أبو  3

 .35آية  :النساءسورة   4
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شفا فحق عليه أن يبعث حكماً من أهله، وحكماً من أهلها، من أهل القناعة والعقل ليك
يفرقان إن رأيا إال بأمر أن أمرهما، ويصلحا بينهما إن قدرا، وليس له أن يأمرهما 

عز وجلَّ إنما ذكر لهما:  - وذلك أن اهللا  ..الزوج وال يعطيا من مال المرأة إال بإذنها،.
"ββββ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!#### yy yy‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ $$$$ [[ [[ssss≈≈≈≈ nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ,,,, ÏÏ ÏÏ jj jjùùùù uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] øø øøŠŠŠŠ tt tt//// 33 المذكورة في  فمهمة الحكمين 1ولم يذكر تفريقاً" 33

إال أنني ال أرى في اآلية الكريمة ما يمنع  .2وليس التفريق ،اآلية الكريمة هي اإلصالح
الحكمين من التفريق عند وجوبه واقتضائه فاآلية الكريمة بينت الوظيفة األساسية 

  لكنها لم تمنع التفريق عند رؤية الحكمين إقتضائه. ،للحكمين

3-   نِ َأنيكَمِللْح سلَي  َأقَر لَو جوالز لَافَ َأنلَا خ ِلَأنَّه ذَِلكو جوى الزضري قَا إلَّا َأنفَري
يكَميمِ الْحكَل تَحا قَبهلَى طَلَاقع ماكالْح هبِرجي لَما ومنَهيقْ بفَري ا لَمهإلَي ةاءبِالِْإس لَو كَذَِلكنِ و

الْمرَأةُ بِالنُّشُوزِ لَم يجبِرها الْحاكم علَى خُلْعٍ ولَا علَى رد مهرِها فَِإذَا كان كذلك َأقَرتْ 
حكمها قَبَل بعث الْحكَمينِ فَكَذَِلك بعد بعثهِما لَا يجوز إيقَاع الطَّلَاق من جِهتهِما من غَيرِ 

تَوجِ ووى الزنَا رِضابحقَاَل َأص ذَِلكا فَلاهرِ رِضغَي نا مهلْكم نرِ عهالْم اجلَا إخْرو هيلك
ا إنَّهما لَا يجوز خَلْعهما إلَّا بِرِضى الزوجينِ فَقَاَل َأصحابنَا لَيس ِللْحكَمينِ َأن يفَرقَا إلَّ

نِ ِلَأنيجوى الزيلَانِ  بِرِضكانِ وكَما الْحِإنَّمانِ وكَمالْح كُهلمفَ يفَكَي ذَِلك كلملَا ي ماكالْح
 ٍل إنعرِ جبِغَي ي التَّفْرِيقف ي الْخُلْعِ َأوجِ فويُل الزكو الْآخَرو َأةريُل الْمكا ومهدا َأحملَه

  .3يهكَان الزوج قَد جعَل إلَ

ŸŸ" :ا بقوله تعالىاستدلو  -4 ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜ==== ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ õõ õõ3333 ss ss???? ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ àà àà2222 CC CC§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ "4  َطَلِّقي َأن وزجلَا ي َأنَّه حفَص

 َأحد علَى َأحد، ولَا َأن يفَرقَ بين رجٍل وامرَأته، إلَّا حيثُ جاء النَّص بِوجوبِ فَسخِ النِّكَاحِ
                                                           

أبو عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي ، الشافعي 1
، جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفران (رسالة دكتوراه)، دار تفسير اإلمام الشافعيهـ) 204: تالمكي (

 .606ص، 2ج ،م 2006 - 1427العربية السعودية،  المملكة -التدمرية 

عبد اهللا محمود  تحقيق:، تفسير مقاتل بن سليمان :هـ)150: تأبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخى ( ،بن بشير األزديا 2
 .371ص، 1ج، هـ 1423 ،تبيرو –دار إحياء التراث ، 1ط ،شحاته

  .152، مرجع سابق، صأحكام القران الجصاص: 3

 .164آية  :األنعام ةسور 4
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فَقَطْ، و وِل اللَّهسر وند دِل َأحي قَوةَ فجلَا ح -  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص -  ،ةي الْآيف فليس
لكن الحكمين ليس  .1ولَا في شَيء من السنَنِ: َأن ِللْحكَمينِ َأن يفَرقَا، ولَا َأن ذَِلك ِللْحاكمِ

 ،وإنما يصدران الحكم بالتفريق ومن ثم يكون عليه تنفيذه هما اللذان يطلقان عن الرجل
  وجد آية كريمة تمنع الحكمين من التفريق عند عدم تحقيق اإلصالح.كما أنه ال ت

  أدلة الفريق الثاني:

 - كرم اهللا وجهه-بي طالب أصحاب الفريق الثاني باألثر المروي عن علي بن أاستدل  -1
فرضيت المرأة  ،وإن رأيتم أن تفرقا فرقتما ،ماعليكما من الحق إن رأيتم تجمعا جمعت

 .كذبتَ حتى ترضى بما رضيت به :فقال له علي ،ع الفرقةبإيقا ولم يرض الرجل ،بذلك
فلو لم يكن عليه القبول  .2فما سبق يدل على أنه أجبره على القبول بما حكم به الحكَم

التفريق من صالحيات  لم يكن، ولو قبول بهبالحكم الصادر عن الحكَم لما أجبره على ال
 جبر الزوج على القبول بذلك الحكم.الحكم لما ُأ

إنما عن الزوجين وفليس هما بوكيلين  ،ه هي صفتهماوهذ ،نالحكمان يعتبران حاكمي -2
كما أن لهم سلطة  ،ون لهم سلطة التفريق بين الزوجينتك وعلى ذلك التفريق ،نحاكما

بعث حكم من أهل الزوج وحكم من أهل إلى  لكريمة دعتفاآلية ا ،اإلصالح بينهما
 .3وذكر في اآلية أنهما حكمان ولم يذكر بأنهما وكيالن ،الزوجة

                                                           

المحلى  :هـ)456: تأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري ( ابن حزم الظاهري: 1
 .248ص، 9ج ،بيروت -دار الفكر ،باآلثار

: نلدين (أبو الفرج، شمس ا عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيني الحنبلي،، ابن قدامة المقدسي 2
 .171ص ،8ج ،دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع ،الشرح الكبير على متن المقنع :هـ)682

، زاد المسير في علم التأويل :هـ)597: تأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ( ابن الجوزي: جمال الدين
  .403ص ،1ج ،ـه1422 ،بيروت -لكتاب العربيدار ا، 1طتحقيق: عبد الرزاق المهدي، 

شرح الزركشي على مختصر  :هـ)772: تالزركشي المصري الحنبلي ( شمس الدين محمد بن عبد اهللا، الزركشي
 .353ص، 5ج ،م1993-هـ1413دار العبيكان، ، 1ط، الخرقي

بلي، الشهير ي المقدسي ثم الدمشقي الحننن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيب أبو محمد موفق الدين عبد اهللا، ابن قدامة 3
 .321ص، 7ج ،م1968-هـ1388 مكتبة القاهرة،، المغني :هـ)620: تبابن قدامة المقدسي (
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  :الترجيح

 ان وليساالقائل بأن الحكمين حاكم ،هو القول الثاني واهللا تعالى أعلى وأعلم القول الراجح
بذلك فلو قلنا بأنهما بين الزوجين حتى وإن لم يأذن أحد الزوجين  ن ويحق لهما التفريقوكيلي

  .وكيالن عن الزوجين وال يحق لهما التفريق بينهما النتفت الفائدة من توليتهم التحكيم
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  المبحث الثاني

  مراحل التحكيم

قد يحدث كثير من الخالفات فالحياة الزوجية حياة مليئة بالمسؤولية والمشاق ونظرا لذلك 
ن عند بعث الحكما، ولكن هل يوقد تكون كبيرةالخالفات بسيطة  وقد تكون هذه ،بين الزوجين

  ؟هذا الخالف ت حدةينهما مهما كانب خالفأي وعند  ؟أول خالف بين الزوجين

ألن ذلك قد  ؛بعث الحكمين عند الخالف البسيط بين الزوجين يرفضانإن العقل والمنطق 
مكانية إزادت الزوجين  على اقتصرتفالمشاكل الزوجية كلما  ،يزيد من حدة الخالف بينهما

، أما عند نشر ما ألنفسهما ولبعضهماهمعا ومراجعتوذلك من خالل جلوس الزوجين  ،حلها
فإنه قد يسيطر العناد على الزوجين فيصبح كل طرف ال يفكر إال  ،الخالف وتدخل األقارب فيه

 -أيضا -صل وقد ي ،مما يزيد من حدة الخالف ،في نفسه وفي مطالبه  دون مراعاة حال شريكه
عد انقضاء عدة ليه وبإعند الحاجة ارع الحكيم لم يأمر بالتحكيم إال ولذلك فإن الش ،تعذر حلهإلى 

: "في اآلية الكريمةلى اوتع وسائل بينها سبحانه ÉÉ ÉÉLLLL≈≈≈≈ ©© ©©9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ rr rrBBBB �� ��∅∅∅∅ èè èèδδδδ yy yy————θθθθ àà àà±±±± èè èèΣΣΣΣ �� ��∅∅∅∅ èè èèδδδδθθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏèèèè ss ssùùùù 

££ ££ èè èèδδδδρρρρ ãã ãã���� àà ààffff ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÆÆ ÆÆìììì ÅÅ ÅÅ____$$$$ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ££ ££ èè èèδδδδθθθθ çç çç//// ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôÑÑÑÑ $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÛÛÛÛ rr rr&&&& ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù (( ((####θθθθ ää ääóóóó öö öö7777 ss ss???? ££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã ¸¸ ¸¸ξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 

šš ššχχχχ%%%% xx xx.... $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttãããã #### ZZ ZZ�������� ÎÎ ÎÎ6666 ŸŸ ŸŸ2222"1  " واختلف العلماء في هذه العقوبات أهي ورد في تفسير هذه اآلية

اآلية، فمن رأى عدم الترتيب  الخالف اختالفهم في فهممشروعة على الترتيب أم ال؟ ومنشأ 
��يقول: الواو ال تقتضيه، والفاء في قوله:  ��∅∅∅∅ èè èèδδδδθθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏèèèè ss ssùùùù  ال داللة لها على أكثر من ترتيب المجموع

 على النشوز، فله أن يقتصر على إحدى العقوبات أيا كانت، وله أن يجمع من غير ترتيب بينها.
وجوب الترتيب يرى أن ظاهر اللفظ وإن دّل على مطلق الجمع، فإن فحوى اآلية إلى ومن ذهب 

مختلفة متفاوتة واردة على سبيل التدرج من  جزاءاتتدل على الترتيب، إذ الواو داخلة على 
الهجران في إلى ابتدأ بالوعظ، ثم ترقى منه لى ااألقوى، فإنّه تعإلى القوي إلى الضعيف 

الضرب، وذلك جار مجرى التصريح بأنه مهما حصل الغرض إلى المضاجع، ثم ترقى منه 
فهذه الوسائل متاحة  .2ألشدا بالطريق األخف وجب االكتفاء به، ولم يجز اإلقدام على الطريق

                                                           

  .34 : آيةالنساءسورة  1
–القاهرة : ناجي سويدان، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، تحقيق ،تفسير آيات األحكام: ي السايسمحمد عل ،السايس 2

 .285ص، 1ج مصر،
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تها فتبدأ باألخف وتنتهي ، وتختلف هذه الوسائل في قولمحاولتهما إزالة النشوز والشقاقللزوجين 
 ،مرأة أشد عليها من الضرب، فقد يكون الوعظ الأخرىإلى لف من امرأة ال أن ذلك يختإ، باألشد

، وهناك ال تنزجر إال بالضرببعض النساء  ، وهناك أيضاأشد من ذلكيكون الهجر عليها  وقد
ل التي بينها اهللا سبحانه وتعالى، وعند تنزجر ال بالضرب وال بغيره من الطرق والوسائ من ال

وِإن خفْتُم شقاقَ بينهِما الَْأولَى َأن يكُون الجصاص "، وفي ذلك يقول ذلك يجب تدخل الحكمين
خَصمينِ والْمانعِ من التَّعدي والظُّلْمِ وذَِلك ِلَأنَّه قَد بين َأمر الزوجِ خطَابا ِللْحاكمِ النَّاظرِ بين الْ

ن َأقَامتْ علَى وَأمره بِوعظها وتَخْوِيفها بِاَللَّه ثُم بِهِجرانها في الْمضجعِ إن لَم تَنْزجِر ثُم بِضربِها إ
من ينْصفُ الْمظْلُوم منْهما من الظَّاِلمِ إلى ثُم لَم يجعْل بعد الضربِ ِللزوجِ إلَّا الْمحاكَمةَ  نُشُوزِها

  .1ويتَوجه حكْمه علَيهِما

 ،لنشوز المذكورة في اآلية الكريمةيكون إال بعد انقضاء وسائل ردع افبعث الحكمين ال 
  فعند ذلك يستلزم بعث الحكمين. ،هذه الوسائل دون جدوى فإذا طُبقت

قبل نشر ينبغي على الزوجين محاولة فض الخالف فيما بينهما وبناء على ما سبق  فإنه 
كما أنه على الزوج ممارسة كافة الطرق والوسائل الواردة في اآلية  ،الخالف خارج البيت

"قال تعالى  : الكريمة ÉÉ ÉÉLLLL≈≈≈≈ ©© ©©9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ rr rrBBBB �� ��∅∅∅∅ èè èèδδδδ yy yy————θθθθ àà àà±±±± èè èèΣΣΣΣ �� ��∅∅∅∅ èè èèδδδδθθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏèèèè ss ssùùùù ££ ££ èè èèδδδδρρρρ ãã ãã���� àà ààffff ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÆÆ ÆÆìììì ÅÅ ÅÅ____$$$$ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 

££ ££ èè èèδδδδθθθθ çç çç//// ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôÑÑÑÑ $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÛÛÛÛ rr rr&&&& ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù (( ((####θθθθ ää ääóóóó öö öö7777 ss ss???? ££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã ¸¸ ¸¸ξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχ%%%% xx xx.... $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttãããã #### ZZ ZZ�������� ÎÎ ÎÎ6666 ŸŸ ŸŸ2222 "2  فهذه

÷÷" :اآلية الكريمة وردت سابقة لآلية الكريمة ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øø���� ÅÅ ÅÅzzzz ss ss−−−−$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ©©©© $$$$ uu uuΚΚΚΚ ÍÍ ÍÍκκκκ ÈÈ ÈÈ]]]] ÷÷ ÷÷���� tt tt//// (( ((####θθθθ èè èèWWWW yy yyèèèè öö öö//// $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ VV VVϑϑϑϑ ss ss3333 yy yymmmm ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& 

$$$$ VV VVϑϑϑϑ ss ss3333 yy yymmmm uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ !! !!$$$$ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& "3  أيعلى الزوجين محاولة اإلصالح بأنفسهما فإن تعذر ذلك وجب  أن

استمرار الحياة الزوجية وبقائها،  وذلك حفاظا على ،الحكمينية وهي "بعث لنتقال للمرحلة التااال
  .4ف والشِّقَاقال يبعثُ الحكَمانِ ِإالَّ مع شدة الخوف

                                                           

  .151صمرجع سابق،  ،آنأحكام القر :الجصاص 1
 .34آية  :النساءسورة   2

 .35آية  :النساءسورة  3

، الجواهر الحسان في تفسير القرآن: هـ)875: تأبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي (، الثعالبي 4
، 2ج ،هـ1418 ،تبيرو –دار إحياء التراث العربي  ،ق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجودتحقي
 .232ص
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  المبحث الثالث

  بعث الحكمين

خلل فإن بهذه اللبنة  فإن أصيبت ،ي المجتمع وعليها يرتكزاألسرة هي اللبنة األساسية ف
ولذك فإن الشارع الحكيم حرص على سالمة األسرة  ،على كافة نواحي الحياةسلباً ذلك يؤثر 

الطرق  لى اسبحانه وتعبين فقد  ،عليها سلباوديمومتها خالية من الخالفات والنزاعات التي تؤثر 
 أحكامكما أنه بين  ،اختيار كل من الزوجين لآلخر حسن التي تضمن سالمة  تكوين األسرة من

كما أن الشارع الحكيم لم يغفل  ،وذلك كله من أجل الحفاظ على األسرة ،كل من الخطبة والنكاح
 ،ويردع من خاللها النشوز ،اق بين الزوجينعن بيان الطرق التي من خاللها يحل النزاع والشق

÷÷: "قال تعالىببعث الحكمين فقد لى اوبعد ذلك وبعد نفاذ هذه الطرق فقد أمر سبحانه وتع ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 

óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øø���� ÅÅ ÅÅzzzz ss ss−−−−$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ©©©© $$$$ uu uuΚΚΚΚ ÍÍ ÍÍκκκκ ÈÈ ÈÈ]]]] ÷÷ ÷÷���� tt tt//// (( ((####θθθθ èè èèWWWW yy yyèèèè öö öö//// $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ VV VVϑϑϑϑ ss ss3333 yy yymmmm ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& $$$$ VV VVϑϑϑϑ ss ss3333 yy yymmmm uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ !! !!$$$$ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& "1 " اكَم اجِبثُ وعالْبو

حصِلنَقِْل الْب اببحتاِلاس اتهِمي الْمف ححص ِإنو يدراوالْم بِه مزجو ،ةضوالر ةادي زِيف هرِ حح
نَص نع لَه يعالشَّاف. الُْأم نَص رْل ظَاهب :يعقَاَل الَْأذْررو وبجأنه إلى ذهب بعض الفقهاء  2الْو

 3فال يستفاد منه الوجوب ،طريق من طرق اإلصالحإلى وأن األمر في اآلية إرشاد مستحب 
 وفي ذلك ؟ينولكن من الذي يجب عليه بعث الحكم .والراجح أن األمر في اآلية يفيد الوجوب

÷÷" :قال تعالى :أكثر من قول اختلف الفقهاء على ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øø���� ÅÅ ÅÅzzzz ss ss−−−−$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ©©©© $$$$ uu uuΚΚΚΚ ÍÍ ÍÍκκκκ ÈÈ ÈÈ]]]] ÷÷ ÷÷���� tt tt//// (( ((####θθθθ èè èèWWWW yy yyèèèè öö öö//// $$ $$$$$$ ss ssùùùù  " جه وفلمن

  األمر؟

حيث  4ن المأمور ببعث الحكمين هو الحاكم أو من ينوب عنهأيرى جمهور الفقهاء  :القول األول
  .5أكثر العلماء على أن المأمور ببعث الحكمين اِإلمام أو صاحبهأجمع 

                                                           

 .35النساء: آية سورة  1

 .428ص مرجع سابق،، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجالشربيني الشافعي:  2

مهذب ـ): ه1414 :ت( عبد األعلى بن علي رضا بن عبد العلي بن عبد الغني بن محمد السبزواري، السبزواري 3
 .228ص، 25ج ،لبنان دار األضواء بيروت،، األحكام

 .252ص ،م2009 دار الصميعي للنشر،، 1ط ،التحكيم في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية: قدري محمد محمود 4

 ،تفسير الراغب األصفهاني :هـ)502: تأبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى (، األصفهاني 5
 .1227ص، 3ج ،م2003-هـ1424 ،الرياض –دار الوطن ، 1ط ،د. عادل بن علي الشِّدي :تحقيق
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التَّعدي والظُّلْمِ وذَِلك; ِلَأنَّه قَد الَْأولَى َأن يكُون خطَابا ِللْحاكمِ النَّاظرِ بين الْخَصمينِ والْمانعِ من ف
تَنْز لَم عِ إنجضي الْما فهانربِهِج ثُم ا بِاَللَّههتَخْوِيفا وهظعبِو هرَأمجِ ووالز رَأم نيا ببِهربِض ثُم جِر

من ينْصفُ الْمظْلُوم إلى الضربِ ِللزوجِ إلَّا الْمحاكَمةَ  ثُم لَم يجعْل بعد ،إن َأقَامتْ علَى نُشُوزِها
ى شُعورا. وهِملَيع هكْمح هجتَويالظَّاِلمِ و نا ممنْهمةرنِ مرِو بمع نةُ عب.  

فَقُلْت: إنَّما  ؛إذْ ذَاك" ؛"ما وِلدت فَغَضب وقَاَل: ،عن الْحكَمينِ 1قَاَل: سَألْتُ سعيد بن جبيرٍ
قَاقش يكَمي حنَأع، ءرد هَأترامِل وجالر نيب لَى  2قَاَل: "إذَا كَانلَا عنِ فََأقْبيكَمثُوا حعٌؤ بارتَدو

ظَاهعفَو هلبق نُؤ مارالتَّد اءي جِإ ،الَّذا ومهَأطَاع لَى الْآخَرِفَِإنلَا عَل  ،لَّا َأقْبَأقْبا ومنْهم عمس إلى فَِإن
  .4 3فَما حكَما من شَيء فَهو جاِئز" ،الَّذي يرِيدانِ وِإلَّا حكَما بينَهما

كان على السلطان أن يبعث  ،ما ال يحل من المشاتمةإلى فإذا اختلف الزوجان وخرجا 
وإن لم يرتفعا ويطلبا ذلك منه، فال يحل أن يتركهما على ما هما  ،أمرهما حكمين ينظران في

  .5نعليه من المآثم وفساد الدي

                                                           

بِدا الكوفي. تَابِعي كُوفي، كَان فَقيها عا أبو عبد اهللا أبو محمد، ويقال: سعيد بن جبير بن هشام األسدي، الوالبي، موالهم، 1
  وَأربعين سنَةً.  الْحجاج بن يوسفَ سنَةَ خَمسٍ وتسعين، وهو ابن تسعة ورِعا فَاضلًا، قَتَلَه

أبو القاسم، الملقب بقوام السنة  إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي األصبهاني، ،األصبهاني
ة للنشر والتوزيع، دار الراي ،تحقيق: د. كرم بن حلمي بن فرحات بن أحمد ،سير السلف الصالحين :هـ)535: ت(

  .780ص، 1ج، الرياض
أحمد عبد  -أبو المعاطي النوري جمع وترتيب: السيد ،أقوال اإلمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعللهموسوعة 

 .28ص، 2ج ،م1997-هـ1417 ،عالم الكتب، 1ط ،محمود محمد خليل -الرزاق عيد 

عباد: إسماعيل بن عباد بن العباس،أبو  ابن عزوجل: " فادارأتُم فيها. تالَفٌ واعوِجاج، من قَوِلهدرء وتَدارٌؤ: أي اخْ 2
 .356ص ،2ج ،، مرقم آليامحيط اللغة: هـ)385: تالقاسم الطالقاني، المشهور بالصاحب بن عباد (

تحقيق: حبيب الرحمن ، المصنف :هـ)211: تبكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (أبو  3
حسن لذاته،  وذكر فيه " سنده .11888حديث رقم ، 513ص، 6ج ،1403يروت، ب –المكتب اإلسالمي، 2ط األعظمي،

 وهو صحيح لغيره؛ فإن عبد الرحمن بن زياد قد توبع".

 .238صمرجع سابق،  ،أحكام القرآنالجصاص:  4

يني محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرع أبو عبد اهللا : شمس الدينحطابال 5
 .4، 16ج ،م1992-هـ1412ر، دار الفك، 3ط ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل :هـ)954: تالمالكي (
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   :الثانيالقول 

أن  :ابن العربي في تفسير هذه اآليةقال  ،الخطاب في كلمة "ابعثوا" موجه للزوجين نإ
ةُ ِلحكَمها: قَد ولَّيتُك َأمرِي ُل الْمرَأتقو ،رجل والمرأة إذا ضربها فشاقتهيخاطب الالسدي قال 

ابن عباس، ومال إليه  وحاِلي كَذَا؛ ويبعثُ الرجُل حكَما من َأهله ويقُوُل لَه: حاِلي كَذَا؛ قَاله
  .1الشافعي

   :القول الثالث

 ،عخطاب الجم "فابعثوا" :لىاألن قوله تع ؛قيل المخاطب بذلك كل أحد من صالحي األمة
حمله  وليس حمله على البعض أولى من حمله على البعض أولى من حمله على البقية فوجب

  فعلى هذا يجب أن يكون أمرا آلحاد األمة سواء وجد اإلمام أو لم يوجد.  ،على الكل

وحكما من أهلها، وأيضا فهذا يجري مجرى دفع  ،فللصالحين أن يبعثوا حكما من أهله
  .2بهالضرر فلكل واحد أن يقول 

  :الترجيح

فكل من يرى أن هناك مصلحة  ؛أن من المصلحة جواز كل ما سبقواهللا أعلم أرى 
وذلك حفاظا على مصلحة  ؛ببعث الحكمين أن يقوم ببعثهما وإرسالهما لإلصالح بين الزوجين

وكذلك  ،قاما بذلك ،فإذا رأى الزوجان أن المصلحة في بعث الحكمين ،األسرة وأفرادها وكيانها
  .فذلك فيه خير ومصلحة وال يقتصر على أحد بعينه ،ان وعامة الناسالسلط

  

                                                           

 .538ص مرجع سابق، ،أحكام القرآن ابن العربي: 1

لباب  :هـ)741: تأبو الحسن، المعروف بالخازن ( عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي الخازن: 2
، 1ج، هـ1415 ،بيروت –دار الكتب العلمية، 1ط ،محمد علي شاهين :تصحيحتحقيق و ،التنزيل التأويل في معاني

 .372ص



55 

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

   .صفة الحكمينالمبحث األول: 

  الرضا بالحكمين.المبحث الثاني: 

  .اإللزام بحكم الحكمينالمبحث الثالث: 

  .انقضاء التحكيمالمبحث الرابع: 

  
  



56 

  ولالمبحث األ

  صفة الحكمين

ن يبعثان لفض الشقاق بين الزوجين، هل هما ين اللذيالحكم ختلف الفقهاء في صفةا
واإلمام  2والشافعية 1الحنفيةإليه القول األول: ذهب  :، وهما؟ وذلك على قولينوكيالن أم حاكمان

 ،اال يبعثان إال برضاهما وتوكيلهمين وكيالن عن الزوجين وأن الحكمإلى  3في أحد قوليه أحمد
  .4"نهموال يملكان التفريق إال بإذ

 ،على هذا القول ليس هناك حق للحكمين بالتفريق بين الخصمين إال بإذنهماوبناء 
     :واستدلواعلى ذلك باآلتي

÷÷" :قال في اآلية الكريمة، 5أن عبيدة السلماني ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øø���� ÅÅ ÅÅzzzz ss ss−−−−$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ©©©© $$$$ uu uuΚΚΚΚ ÍÍ ÍÍκκκκ ÈÈ ÈÈ]]]] ÷÷ ÷÷���� tt tt//// (( ((####θθθθ èè èèWWWW yy yyèèèè öö öö//// $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ VV VVϑϑϑϑ ss ss3333 yy yymmmm 

ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& $$$$ VV VVϑϑϑϑ ss ss3333 yy yymmmm uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ !! !!$$$$ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ββββ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!#### yy yy‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ $$$$ [[ [[ssss≈≈≈≈ nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ,,,, ÏÏ ÏÏ jj jjùùùù uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] øø øøŠŠŠŠ tt tt//// 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββ%%%% xx xx.... $$$$ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttãããã 

#### ZZ ZZ�������� ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz"6.  

 من الناس  7علي رضي اهللا عنه ومع كل واحد منهما فئامإلى أنه جاء رجل وامرأة 
إن عليكم   ؟هل تدريان ما عليكما :وقال للحكمين ،فأمرهم فبعثوا حكماً من أهله وحكما من أهلها

                                                           

  .152صمرجع سابق،  ،أحكام القرآن: الجصاص 1
 .125ص مرجع سابق، ،األم :الشافعي 2

 .243ص مرجع سابق، ،المغني ابن قدامة: 3

 13باب إذا رأى الحكمان التفريق بالضرر فهل يلزم، ج ، فتاوى الشبكة اإلسالميةلجنة الفتوى بالشبكة اإلسالمية 4
 http://www.islamweb.net 11154ص

كنى ،يوقيل عبيدة بن عمرو، وقيل عبيدة بن قيس بن عمرو -عبادة بن قيس ماني، المرادي الهمداني قيل إنهعبيدة السل 5
بن وسلَّم بسنتين، وسمع عمر بن الخطاب، وعلي  صلَّى اللَّه علَيه رسوِل اللَّه لم قبل وفَاةأس -ويقال أبا عمرو -أبا مسلم

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن  الخطيب البغدادي: بن الزبير. بن مسعود، وعبد اهللا َأبِي طَاِلبٍ، وعبد اللَّه
دار الكتب ، 1، طدراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، داد وذيولهتاريخ بغ: هـ)463: تمهدي الخطيب البغدادي (

  120ص، 11، جهـ 1417، تبيرو –العلمية 
 .35آية  :النساءسورة  6

أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى  محمد بن مكرم بن على، فئام: الجماعة الكثير من الناس، 7
 .448ص، 12ج ،هـ1414 ،بيروت –دار صادر، 3ط ،لسان العرب :هـ)711: تاإلفريقى (
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 :وقال الرجل ،رضيت بكتاب اهللا بما علي فيه وِلي :فقالت المرأة ،أن تفرقايتما أن تفرقا إن رأ
  .1فقال علي رضي اهللا عنه كذبت واهللا حتى تقر بمثل الذي أقرت به ،أما الفرقة فال

  :وجه الداللة في الحديث

ملكان ن وال يين وكيالن عن الزوجيالحكم ون بأناستدل أصحاب القول األول القائل
ال واهللا حتى تقر بمثل ما أقرت ووجه  :للرجل  - رضي اهللا عنه - ، بقول عليإال بإذنهماالتفريق 

حتى وإن كانت  ،ن لم يوافق ال يتم التفريقتم التفريق اال بموافقة الرجل فالداللة من ذلك أنه ال ي
لما اشترط رضا فلو كان للحكمين أن يوقعا التفريق بدون رضا الطرفين  ،المرأة قد وافقت

   .الرجل به

   :القول الثاني

ويحق لهما أن الحكمين حاكمان  3والشافعي في أحد قوليه 2المالكية أنهما حاكمان: رأت
بعوض أو بغير بعدم رضاهما  أمسواء برضا الزوجين  ق،بما يريدان من جمع أو تفري أن يحكما

  .عوض

   :يأتواستدلوا على ذلك بما ي

)): "قوله تعالى -1 ((####θθθθ èè èèWWWW yy yyèèèè öö öö//// $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ VV VVϑϑϑϑ ss ss3333 yy yymmmm ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& $$$$ VV VVϑϑϑϑ ss ss3333 yy yymmmm uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ !! !!$$$$ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ββββ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!#### yy yy‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ $$$$ [[ [[ssss≈≈≈≈ nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ,,,, ÏÏ ÏÏ jj jjùùùù uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ 

ªª ªª!!!! $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] øø øøŠŠŠŠ tt tt//// 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββ%%%% xx xx.... $$$$ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttãããã #### ZZ ZZ�������� ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz "4.  

                                                           

ن في باب الحكمي ،498، ص7ج 14782، حديث رقم السنن الكبرىر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي: أبو بك، البيهقي 1
 صحيح. الشقاق بين الزوجين، اسناده

 .539ص مرجع سابق، ،أحكام القرآن ابن العربي: 2

  .429ص مرجع سابق، ،فة معاني ألفاظ المنهاجمغني المحتاج إلى معر :الشربيني 3
 .35آية  :النساءسورة  4
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 آخر. اًو لفظأ أطلق عليهما لفظ الحكم ولم يقل وكياللى اأن اهللا سبحانه وتع :وجه الداللة
ββββ: "قاللى اعكما أن اهللا سبحانه وت ÎÎ ÎÎ)))) !! !!#### yy yy‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ $$$$ [[ [[ssss≈≈≈≈ nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ ÎÎ ÎÎ))))لى ا" وبذلك أخبر اهللا سبحانه وتع

  .1الحكمين بما سيفعالنه

بمثل ما أقرت به "  فقد فهموا "ال واهللا حتى تقر  – كرم اهللا وجهه - بما روي عن علي -2
أجبره على اإلقرار بمثل ما أقرت به المرأة وهو  – كرم اهللا وجهه -اًمن ذلك أن علي

  .فلو كانا وكيلين لما أجبره على القبول بحكمهما ،حكم الحكمينالقبول ب

   :الراجحأي الر

بأن الحكمين حاكمان وليسا  هو القولواهللا تعالى أعلى وأعلم أرى أن القول الراجح 
   :وذلك لعدة أسباب وهي ،وكيلين

))" :لىاقوله تع -1 ((####θθθθ èè èèWWWW yy yyèèèè öö öö//// $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ VV VVϑϑϑϑ ss ss3333 yy yymmmm ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& $$$$ VV VVϑϑϑϑ ss ss3333 yy yymmmm uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ !! !!$$$$ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&&"  تدل على  )حكما(فكلمة

 .نا وكيليوليس ،أنهما حاكمان

أنه قال:" عليكم إن رأيتما أن  –رضي اهللا عنه  - ما ورد في األثر المروي عن علي  -2
داللة واضحة أن علي _كرم اهللا  تجمعا أن تجمعا  وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا "  فهنا

لة وهذه دال ،بعمل ما يريده الزوجانأمرهما بعمل ما يريانه هما مناسبا وليس  وجهه_
  ن.واضحة بأنهما حكمان وليس وكيلي

ββββ" :ليهما الحكم بقولهإوأسند  ،أمر ببعث حكمينلى اإن اهللا سبحانه وتع -3 ÎÎ ÎÎ)))) !! !!#### yy yy‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ $$$$ [[ [[ssss≈≈≈≈ nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ ÎÎ ÎÎ)))) 

ÈÈ ÈÈ,,,, ÏÏ ÏÏ jj jjùùùù uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] øø øøŠŠŠŠ tt tt//// 2إنما يتصرفان بإرادة موكلهما ،ا" والوكيالن ال إرادة لهم. 

 

                                                           

 .148ص مرجع سابق،، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة اإلسالمية :زيدان ابن زيدان: 1

دي خير زاد المعاد في ه :هـ)751: تمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين بن قيم الجوزية ( ،ابن القيم 2
 .173ص، 5ج، م1994-هـ1415، مكتبة المنار اإلسالمية، الكويت -مؤسسة الرسالة، بيروت ، 27ط، العباد



59 

  .1لقال فليبعث وكيال من أهله ولتبعث وكيال من أهلها لو كانا وكيلين -4

  :موقف قانون األحوال الشخصية

) من قانون 132نصت المادة (فقد  ،قرر واضعو القانون بأن الحكمين حاكمان ال وكيالن
  :األحوال الشخصية على ما يلي

ءة (إذا عجز الحكمان عن اإلصالح بين الزوجين وظهر لهما أن اإلسا :ة (هـ)الفقر -1
عن  على أن ال يقل ،قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانهجميعها من الزوجة 

قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة على الزوج ، وإذا كانت اإلساءة كلها من المهر وتوابعه
  ).كما لو طلقها بنفسه أن للزوجة أن تطالبه بسائر حقوقها الزوجية

اإلساءة من الزوجين قررا التفريق بينهما على قسم  (إذا ظهر للحكمين أن :)و(الفقره  -2
تمكنا من تقدير نسبة اإلساءة ولم ي ،وإن جهل الحال ،من المهر بنسبة إساءة كل منهما

  .)العوض الذي يريان أخذه من أيهما ا التفريق بينهما علىقرر

القاضي إضرار الزوج بها بذل إذا كان طلب التفريق من الزوجة وأثبتت ): (أ(الفقرة   -3
فإذا لم يمكن اإلصالح أنذر الزوج بأن يصلح حاله معها أجلَّ  ،جهده في اإلصالح بينهما

           .)الحكمينإلى ح بينهما أحال األمر فإذا لم يتم اإلصال ،الدعوى مدة ال تقل عن شهر

بذل القاضي  ،وأثبت وجود النزاع والشقاق ،(إذا كان المدعي هو الزوج :)ب(الفقرة  -4
فإذا لم يمكن اإلصالح أجل القاضي دعواه مدة ال تقل عن  ،في اإلصالح بينهماجهده 

وبعد انتهاء األجل إذا أصر على دعواه ولم يتم الصلح  ،شهر أمالً بالمصالحة بينهما
  .2)الحكمينإلى أحال القاضي األمر 

                                                           

 .172ص، زاد المعاد في هدي خير العباد :ابن القيم 1

 .1445 ،2ة، مج، دار الثقافالقرارات اإلستئنافية في األحوال الشخصية أحمد محمد علي: داوود، 2
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  ثانيالمبحث ال

  الرضا بالحكمين 

ولكن هل  ،ن يحكم بينهمام بحكمه قبل أالخصو مستمدة من رضىأن والية الحكم  معلوم
  :وفي ذلك اختلف الفقهاء على عدة أقوال ؟غاية صدور الحكُمإلى كَم بالحيشترط دوام الرضا 

   :القول األول

وهو قول  .حين صدور الحكُمإلى ين الحكَم بالتحكيم من حين تعي شتراط الرضىا
هذه المدة " فترة الرضا  ال الرضى خالل، فإذا ز1جمهور الفقهاء من حنفية وشافعية وحنابلة

 ،وذلك ألنه مقلد من جهتهما ؛حكماً ليس للحكمين أن يصدرافترة صدور الحكُم " إلى بالحكمين 
ما) جِهتهِ مقَلَّد منكما سبق وان ذكرت لكُلِّ واحد من الْمحكِّمين َأن يرجِع ما لَم يحكُم علَيهِما ِلَأنَّه ف

انِ لَهلِّيوا الْممإذْ ه، لَو َكُمحي َل َأنقَب يزَِل الْقَاضعي لْطَانِ َأنِللس ا َأنكَم كُمحي َل َأنقَب لُهزا عمفَلَه
ِإذَا نَفَذَ حذَا (وفَكَذَا ه لُهطبلَا ي ذَِلك دعب لُهزعنَفَذَ و ِلهزَل عقَب كَمح هكْمورِ حدا ِلصمهلَزِم هعكْم ن

  .2رجِعي كَاملَة علَيهِما) فَقَطْ ِلَأنَّه لَا يكُون دون الصلْحِ وبعدما تَم الصلْح لَيس ِلواحد َأن وِلَاية

    :القول الثاني

الرضااستمرار يشترط  وال ،حين رفع الدعوىإلى و ،يشترط الرضا بالتحكيم ابتداء، 
مهدا ِلَأحدب ثُم هنْدنَةَ عيا الْبلًا فََأقَامجا رمنَهيا بكَّمح لَو :اجِيفَقَاَلقَاَل الْب كُمحي َل َأنمِ:  ا قَبالْقَاس ناب

                                                           

تحقيق: زهير  ،روضة الطالبين وعمدة المفتين: هـ)676: تمحيي الدين يحيى بن شرف النووي ( أبو زكريا، النووي 1
  . 122ص، 11ج ،م1991-هـ1412، عمان -دمشق -كتب اإلسالمي، بيروتالم، 3ط الشاويش،

وحاشية  الحقائق شرح كنز الدقائق تبيين :هـ)743: تعثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الحنفي ( ،الزيلعي
المطبعة  ،هـ) 1021: تالحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِي ( ،الشلبي

 194ص، 4ج بوالق، القاهرة -الكبرى األميرية 

 ،دار الفكر ،فتح القدير :هـ)861: تكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (، ابن الهمام 2
 .317ص، 7ج
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.هكْمح وزجيو يقْضي ى َأنو َأرمنْهم داحِلكُلِّ و :نُونحقَاَل س هذي هفَةَ: فرع ناب .جِعري ا َأن
  .1كالْمسَألَة طُرقٌ والَْأقْواُل فيها َأربعةٌ، وقَد تَقَدم عزو عبد الْوهابِ الْقَوَل الَْأوَل ِلماِل

الزوجِ َأن يطَلِّقَ إال بإذنه، وال  وَأصح الْقَولَينِ َأنَّه لَا يجوز ِإلَّا بِرِضاهما، ولَيس ِلحكَمِ
ابِ الرحُل َأصقَو وها، وهأي لحكم المرأة أن يخلع على ما لها ِإلَّا بِِإذْن ،نْهع اللَّه يضا ريلع ِلَأن

لَّذي َأقَرتْ بِه. فَثَبتَ َأن تَنْفيذَ الَْأمرِ حين قَاَل الرجُل: َأما الْفُرقَةُ فَلَا، قَاَل: كَذَّبتَ حتَّى تُقر بِمثِْل ا
ارِهلَى ِإقْرقُوفٌ عومام اهرِضماو.  

  فهل له أن يفوض غيره للتحكيم بدالً منه؟ ،ولكن إذا رضي الخصمان بالحكم

رِضاهم الثَّاني بِلَا غَيرِه، ولَو فَوض وحكَمإلى لَيس ِللْحكَمِ َأن يفَوض " :قال ابن الهمام
 إذَا َأجاز فََأجاز الْقَاضي لَم يجز إلَّا َأن يجِيزاه بعد الْحكْمِ، وقيَل ينْبغي َأن يكُون كَالْوكيِل الَْأوِل

كَّمح ا ثُممهدِلَأح كَما فَحداحا وكَّمح لَوي، ويِل الثَّانكَل الْوعا فاِئزج كَان ِل إنالَْأو كْمنْفُذُ حي ا آخَر
الْقَاضي وقَلْبه لَا يجوز، فَِإن كَتَب إلَيه قَاضٍ إلى عنْده وِإن كَان جورا َأبطَلَه، وكتَاب الْحكَمِ 

  .2"فَرضي بِه الْخَصمانِ حكَم حينَِئذ بِمقْتَضى الْكتَابِ

كي يحكم بينهما إال  ،أنه اليجوز تفويض الحكم الذي رضي به الحكمان لغيره وأرى
  .3برضاهما فإن أجازا التفويض جاز حكمه وإن لم يجيزاه يرد

  

                                                           

: تالمواق المالكي ( أبو عبد اهللا محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي،المواق المالكي،   1
 .116ص، 8ج، م1994- هـ1416دار الكتب العلمية، ، 1ط ،التاج واإلكليل لمختصر خليل :هـ)897

معالم التنزيل في : هـ)510: تبن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (محيي السنة،أبو محمد الحسين بن مسعود ، البغوي 2
، 1جهـ، 1420بيروت، –دار إحياء التراث العربي، 1ط،: عبد الرزاق المهديتحقيق ،تفسير القرآن = تفسير البغوي

 .614ص

 .321صمرجع سابق،  ،فتح القدير ابن الهمام: 3
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  المبحث الثالث

  اإللزام بحكم الحكمين

زوجية خالية  حياةالستمرار لى امن أهم األمور التي شرعها اهللا تعالتحكيم بين الزوجين 
، وإنما شرع لغاية سامية وهي الحفاظ على كيان األسرة ،فالتحكيم لم يشرع عبثا ،من الخالفات

، ا تطبيق الحكم الصادر من الحكمينوإنما يستلزم لتحقيقه ،وهذه الغاية ال تتحقق بمجرد التحكيم
ال بد من تطبيق  ذال ؛فإلزام الخصمين بتطبيق الحكم الصادر من الحكمين هو الهدف من التحكيم

فلو لم يطبق الحكم النتفت الفائدة من  ،لصادر من الحكم حتى تكون هناك نتيجة للتحكيمالحكم ا
بشرط أن  ،وهو لزوم الحكم الصادر عن الحكم .1ليه جمهور الفقهاءإوهذا ما ذهب  ،التحكيم

من ي فليس أل وأن يكون الخصمان قد اتفقا على شخص الحكَم. ،يكون الحكم قد استوفى شروطه
وأبى تنفيذ الحكم  ذا حدث وأن تراجع أحدهما عن ذلك، وإيتراجع عن تطبيق الحكمالخصمين أن 

 ،2تطبيق الحكم، إلجبار الطرف اآلخر على فللطرف اآلخر الحق في تقديم طلب للقضاء طواعية
  وذلك النعدام الفائدة من التحكيم عند عدم اإللزام بالحكم الصادر عن الحكم.

الحكم ال يكون الزما للمحتكمين إال في  كميهم أن حوذهب بعض الشافعية في أحد قول
بعد من الخصمين أن يتحلل من الحكم ي ، وعلى ذلك يكون ألورهحال رضاهم بالحكم بعد صد

  . 3صدوره

  :بما يلي ،بلزوم حكم المحكِّموقد استدل جمهور الفقهاء على قولهم 

                                                           

شهاب الدين أحمد بن  ،الحاشية :هـ) 743: تالدين الزيلعي الحنفي ( الزيلعي: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر 1
الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية  تبيين :هـ)1021: تونس الشِّلْبِي (محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن ي

  .193ص، 4ج، هـ1313اهرة، بوالق، الق -المطبعة الكبرى األميرية ، 1ط، الشلبي
  . 392ص، 11ج، هـ1347 ،مطبعة المنار، 2ط محمد رشيد رضا، تحقيق: ،الشرح الكبير ويليهالمغني  ابن قدامة:

تبصرة الحكام في أصول  :هـ)799: تابن فرحون: إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري (
 .44ص، 1ج، م1986-هـ1406، مكتبة الكليات األزهرية، 1ط ،األقضية ومناهج األحكام

 . 379صمرجع سابق، ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج: الشربيني الشافعي 2

 .282ص، 2ج، مصر دار الفكر العربي، مكتبة المدينة،، 1ط ،أدب القاضي :علي محمد الماوردي البصري ،الماوردي 3
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ضياع الحقوق إلى مما يؤدي  فوات الفائدة من التحكيمإلى أن عدم تنفيذ الحكم يؤدي  -1
 .1والمماطلة بها

، ففي الصلح ما يتفق عليه الخصمان نه أشد منه إلزامايم كالصلح بل إن التحكأ -2
وبما أن التحكيم  ،منهما الرجوع عنهي وليس أل ،ويصطلحان عليه يصبح ملزما لهما

التراجع  وليس ألحدهما ،أشد إلزاما يكون الحكم الصادر عن الحكمين ملزما للخصمين
 .2ا يعتبر صدوره ملزما لتنفيذهمعنه وال يلزم رضاهما به  لتنفيذه وإن

من ي ، فكما أنه ال يجوز أل3أن منزلة الحكمين للخصوم كمنزلة القاضي المولى  -3
فكذلك ال يجوز لهما التحلل  ،ن الحكم الصادر من القاضي المولىالخصمين أن يتحلل م

 .ألنهما بنفس المنزلة وذلك ؛من الحكم الصادر من الحكمين

  :بما يلي ،كما استدل بعض الشافعية على قولهم أن الحكم غير الزم للخصمين إال برضاهما

والرضا بالحكم ال  ،ال بالرضا ابتداءإفال يصح الحكم  ،أن الرضا معتبر في أصل الحكم
ه كما وجب فوجب الحكم بالرضا بعد صدور ،ال بعد صدورهإوهذا ال يتحقق  ،يكون إال بمعرفته

  .4الرضا به قبل صدوره

   :الترجيح

جمهور الفقهاء القائل بلزوم حكم الحكم أي هو رواهللا تعالى أعلى وأعلم الراجح أي الر
وذلك لقوة األدلة التي استدل بها  ،الخصمان به ىوال يلزم للزومه أن يرض ،بعد صدوره

                                                           

 .95ص مرجع سابق، ،المغنيابن قدامة:  1

 بيروت، –، دار المعرفة المبسوط :هـ)483: تس األئمة السرخسي (محمد بن أحمد بن أبي سهل شم ،السرخسي 2
 .111ص، 16ج ،م1993-هـ1414

  مرجع سابق.، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن نجيم: 3
 .26ص، دار الكتاب اإلسالمي، 2، ط7ج ،وبالحاشية: منحة الخالق البن عابدين

، 1986 ،جامعة القاهرة ،كلية الحقوق رسالة ماجستير، ،سالميةالتحكيم في الشريعة اإل :أحمد محمد األسطل، األسطل 4
 .179ص
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فبعدم لزومه تنتفي من التحكيم  فلزوم الحكم هو ما يحقق الفوائد المرجوة ،أصحاب هذا الرأي
 ،كال الخصمين دائما بالحكم كما أنه ال يعقل أن يرضى ،فائدة وال يكون له أيالفائدة من التحكيم 

وال يعقل أن يقبل شخص  ،وذلك الحتمال أن يكون هناك طرف قد يتضرر من ذلك الحكم
  .بضرر نفسه
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  الرابعالمبحث 

  انتهاء التحكيم

  :وهي ،بعدة طرقتنتهي والية التحكيم 

 ،" ال خالف بين الفقهاء في أن للمحكّمين االتفاق على عزل الحكم قبل أن يصدر حكمه -1
ن يعلم الموكل بعزل نفسه عن وعليه أ ،وقت شاءأي كما أن للحكَم أن يعزل  نفسه في 

بعد خصوم عزل الحكم بإرادته المنفردة تلفوا في أنه هل يحق ألحد ال. ولكنهم اخ1الوكالة
  :ولهم في ذلك عدة أقوال ؟تفاق على تحكيمهاإل

   :ألولالقول ا

أنه يحق ألحد إلى  4وبعض المالكية 3الحنفيةو 2الشافعيةذهب أصحاب القول األول من 
 قيمةفالحكم الصادر من الحكم بعد عزله يصبح ال  ،الخصوم أن يعزل المحكّم قبل صدور الحكم 

ي يحق أل ،6والوكالة 5الشركة والمضاربة م كعقودصحاب هذا القول بأن التحكيواستدل أ ،له
  .7زمةمللاغير فهو من العقود الجائزة  ،طرف من أطرافه فسخه بإرادته المنفردة

                                                           

 .57ص  مرجع سابق، ،التحكيم في الشريعة اإلسالمية السرطاوي: 1

تحقيق: زهير ، روضة الطالبين وعمدة المفتين :هـ)676: تأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (نووي، ال 2
 .121ص، 1جم، 1991-هـ1412عمان،  -دمشق -بيروتالمكتب اإلسالمي، ، 3ط ،الشاويش

 .193صمرجع سابق،  ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي :الحاشية، الزيلعي 3

 :هـ)474: تأبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي األندلسي (، الباجي 4
(ثم صورتها دار الكتاب اإلسالمي،  هـ1332 ،بجوار محافظة مصر -السعادة  مطبعة، 1ط ،المنتقى شرح الموطا

 .227ص، 5ج الطبعة: الثانية، بدون تاريخ) -القاهرة 

هـ): 1358المضاربة: إعطاء المال لمن يعمل فيه ومقاسمته الربح والخسارة. سيد قطب، إبرراهيم حسين الشاربي (ت:  5
 .332، ص1هـ، ج1412بيروت،  –، دار الشروق 17، طفي ظالل القرآن

مجمع الوكالة: أن يعهد إلى غيره أن يعمل له عمالً. (إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار):  6
 .1055، ص2، دار العودة، جاللغة العربية بالقاهرة

 .193صبق، مرجع سا ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيالحاشية:  ،الزيلعي 7
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   : القول الثاني

من الخصمين عزل الحكم قبل ي أنه يحق ألإلى في قول لهم  ذهب بعض المالكية 
تى قبل العزل فإن حكمه نافذ حالحكم  حكم ذا فإ 1ليهإوليس لهما ذلك بعد الترافع  ،ليهإالترافع 

وحكمه غير نافذ  ،فال عبرة بحكمه ،، أما إذا حكم بعد العزلوإن كان بغير رضا أحد الخصوم
قال  ،2، وقاسوا ذلك على الوكالة والجعالةوذلك ألنه قد تم عزله من قبل البدء بالحكم ،بحقهما

وهذا القسم ال تستلزم مصلحته مع  ،بعد العقدالمقصود بالعقد يحصل  –عقود الواليات القرافي: "
، المفارسة وهو خمسة عقود (الجعالة، الوكالة، القراض ،ز وعدم اللزومبل مع الجوا ،اللزوم
فقبل البدء بالحكم يحق للخصم التراجع  3لم يشرعا في الحكومة ما )وتحكيم الحاكم ،الوكالة

ن المحكّم حاكم يرون أفإن أصحاب هذا القول أما بعد ذلك فال عبرة برأيه. وبذلك  ،وعزل الحكم
فكما ،شأن الوكيل ال يباشر عمله إال بإذن موكله ،خاص يباشر عمله بإذن من يحكم له أو عليه

فكذا التحكيم ال يلزم المحتكمين  ،أن الوكالة ال تلزم الموكل إال بشروع الوكيل بالعمل الموكول به
  .4افع إليهإال بمباشرة الدعوى أمام الحكم والتر

  :القول الثالث

تفاق لمتخاصمين عزل المحكِّم بعد االمن اي أنه ال يحق ألاآلخر للمالكية  يقول أي الر
كان ذلك قبل أن  ،ليس ألحد الخصوم أن يبدو له الرجوع: "يقول ابن الماجشون ،على التحكيم

ن لمن أحب منهما أو وحكمه الزم لهما كحكم السلطا ،يفاتحه صاحبه أو بعدما ناشبه  الخصومة
 ،كما أنه يرى أن التحكيم من باب الوالية ،كما ينظر السلطان بحق الغائب ،نظر لصاحبهي ،كره

بخالف على الخصمين بخالف ما يرضيانه  والوالية تختص بالحكم ،وليس من باب الوكالة
                                                           

، 7ج، دار الكتب العلمية، 1ط ،حاشية المختصر على شرح سيدي خليل: الخرشي المالكي محمد بن عبد اهللا ،الخرشي 1
 .227ص مرجع سابق، ،المنتقى شرح الموطا :والباجي .151ص

ز الدين السلمي الجعالة: هي بذل مال في مقابله عمل مقصود مجهول وفي المعلوم خالف. سلطان العلماء، أبو محمد ع 2
 .82، ص 2ج، م1919القاهرة  –، مكتبة الكليل األزهرية قواعد األحكام في مصالح األنامالدمشقي: 

الفروق = هـ)، 684: تأبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (، القرافي 3
 .204الفرق  13ص، 4ج، عالم الكتب، أنوار البروق في أنواء الفروق

 .281ص ،م2009 دار الصميعي للنشر،، 1ط ،التحكيم في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية: قدري محمد محمود 4
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صادر من وعلى ذلك يكون الحكم ال 1نها ال تكون بحضرة الموكل إال بما يرضاهإالوكالة إذ 
الحكم وقالوا بذلك ألن " ويطبق عليهما الحكم. ،بحقهما اًتفاق عليه من الخصمين نافذالحكم بعد اال

وألن اإلتفاق على التحكيم عقد على إنهاء  تم باتفاق الطرفين فال ينعزل  إال بإرادتهما معا،
$$$$: "2واحتجوا على ذلك بقوله تعالى،ونقضه إخالل بالعقد ،النزاع بالتحكيم yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu 

(( ((####θθθθ èè èèùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏŠŠŠŠθθθθ àà àà)))) ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// "3.  

   :القول الرابع

الترافع إليه وقبل  من المتخاصمين أن يعزل الحكم بعدي أنه يحق ألإلى ذهب الحنابلة 
فإنه ليس للحكم  ،لمتخاصمين الحكم بعد الترافع وقبل صدور الحكمفإذا عزل أحد ا ،صدور الحكُم

  .بذلك الحكم قيمةوال  ،فإن حكمه غير نافذ بحق المتخاصمين ،حتى وإن حكم ،أن يكمل الحكم

 اًوإنما يكون حكمه نافذ ،أما إذا صدر الحكم فليس ألحد من المتخاصمين أن يعزل الحكَم
بأن  ،واستدل أصحاب هذا الرأي .4ما أن له أن يجبر من أبى بالقبول بالحكم وبتطبيقهكبحقهما 

فإذا تخلف الرضا برجوع أحدهم عن التحكيم قبل شروع المحكِّم  ،لوالية الحكَمالرضا هو المثبت 
 ،كالموكل إذا رجع في الوكالة قبل مباشرة الوكيل التصرف الموكل به ،في الحكم زالت واليته

في العمل شأن الموكل إذا رجع بعد شروع الوكيل  ،أما بعد شروعه في الحكم فال أثر للرجوع

                                                           

 .227ص مرجع سابق، ،المنتقى شرح الموطا: الباجي 1

 .58ص مرجع سابق، ،التحكيم في الشريعة اإلسالميةالسرطاوي:  2

 .1آية  :المائدةسورة  3

كشاف القناع عن  :هـ)1051: تن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (منصور ب، البهوتي 4
مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي . 309ص ندار الكتب العلمية، 6ج ،متن اإلقناع

، 6ج ، م1994-هـ1415، إلسالميالمكتب ا، 2ط ،في شرح غاية المنتهىمطالب أولي النهي : هـ)1243: تالحنبلي (
بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي،  بو محمد موفق الدين عبد اهللابن قدامة، أ. 472ص

 ،م1994-هـ1414، دار الكتب العلمية، 1ط ،اإلمام أحمد الكافي في فقه: هـ)620: تالشهير بابن قدامة المقدسي (
 .224ص، 4ج
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أن كل واحد منهما، إذا رأى من الحكم ما ال يوافقه، رجع، إلى يؤدي ن الرجوع وأل ،1الموكل به
  .2فيبطل المقصود بذلك

  الترجيح:

من الطرفين أن يعزل الحكم قبل صدور أي أنه من حق  واهللا تعالى أعلى وأعلمرى أ
عبرة من الوبالنسبة للخصمين  اًفالحكم يعتبر نافذ ،أما بعد صدوره فليس له التراجع ،الحكُم

  .التراجع والعزل

   :انتهاء التحكيم بانتهاء مهمة الحكَم -1

"واليته تنتهي بصدور الحكُم أو  أن :والمقصود بذلك ،فوالية المحكَّم تنتهي بانتهاء مهمته
فالهدف من موضوع التحكيم هو  ،3بمرور الوقت إذا كان التحكيم مؤقتا دون صدوره

 ،وبذلك تنتهي مهمة الحكم ،المقصود من التحكيم فإذا صدر الحكم انتهى ،صدور الحكم
فإن مهمة الحكم تنتهي  ،وفي التحكيم المؤقت .ويصبح كباقي الناس بالنسبة للخصوم

فإذا حكَّم زوجان حكما ليحكم ، 4اًدون أن يصدر حكُم ،بانقضاء الوقت المحدد للتحكيم

تنتهي والية التحكيم  ،وانقضى ذلك الشهر دون صدور حكُم ،بينهما خالل مدة شهر
  بالنسبة للزوجين.ويصبح الحكم كسائر الناس 

 :أهلية الحكَم انتهاء التحكيم بزوال -2

فإذا فقد إحدى شروط  ،5حدى شروط صالحية الحكم للتحكيمإتزول أهلية الحكَم بفقدانه 
  كأن يرتد أو يجن أو يصبح أعمى. ،ويصبح حكمه غير نافذ ،التحكيم يعزل

                                                           

 .282ص مرجع سابق،  ،التحكيم في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية قدري: 1

 .224صمرجع سابق،  ،اإلمام أحمد الكافي في فقه ابن قدامة: 2

 .284صمرج سابق،  ،التحكيم في ضوء أحكام الشريعة اإلسالميةقدري:  3

 .193صمرجع سابق،  ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيالحاشية: ، الزيلعي 4

 .282ص، 2مج ،مصر دار الفكر العربي، كتبة المدينة،، 1ط ،أدب القاضي :علي محمد الماوردي البصري الماوردي، 5
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الزوجين ال يقع شرعاً وال قانوناً بمجرد ة لقرار الحكمين: أن التفريق بين ناآلثار القانوي
ن يضمن القاضي نتيجة  أثر لهذا التقرير إال بعد أرفع الحكمين تقريرهما إلى القاضي ولذلك فال

ائي مستوف لشروط ي الدعوى المعروضة أمامه بحكم قضفي الحكم الذي يفصل بموجبه ف
فريق وتبدأ عدة الزوجة من تاريخ صدور الحكم عن القاضي وليس من المعلومة وبذلك يقع الت

  تاريخ التقرير.
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   :الخاتمة

الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على سيدنا محمد بن عبد اهللا 
اله، الحمد هللا حمداً كثيراً كما يحب ربي ويرضى لما وفقني وأنعم علي اوعلى آله وذريته ومن و

بحث، وأسأل اهللا العلي القدير أن يتجاوز عن زلتي لاإتمام هذا انه وتعالى به من حسن سبح
  وخطأي فإن أصبت فمن اهللا وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. 

  ومن أهم النتائج التي توصلت أليها: 

 اهتم اإلسالم باألسرة وشرع الكثير من األحكام التي تحافظ على كيانها. -1

 .ن والسنة واإلجماعالتحكيم مشروع بالقرآ -2

وجود الشقاق بين إلى عدم إدراك كل من الزوجين لطبيعة اآلخر من األسباب المؤدية  -3
 الزوجين.

 .الشقاق بينهماإلى عند الزوجين من أهم األمور المؤدية لى اعدم مخافة اهللا تع -4

لمحاولة فض الخالف لى األمور التي شرعها اهللا سبحانه وتعاين من التحكيم بين الزوج -5
 سرة سليمة متماسكة.أيجاد إبين الزوجين و

 .حل النزاعإلى الوعظ والتذكير للزوجين من األسباب المؤدية   -6

 ،عائالتهمإلى نما تتعدى إو ،للتحكيم الكثير من الفوائد التي ال تقتصر على الزوجين -7
 كالتقليل من النفقات وحماية مصالح األوالد.

 التحكيم ليس أمرا مطلقا وإنما له شروط. -8

 .في المحكِّم وأخرى ،ناك شروط يجب توافرها في الحكَمه -9

يكون إال بعد استنفاذ وسائل اإلصالح المذكورة في اآلية الكريمة من وعظ  التحكيم ال - 10
 .غير مبرح وهجر وضرب
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 يجوز بعث الحكم من كل من يرى أن هناك مصلحة من ذلك. - 11

على  ن عنهمايوكيل ان لإلصالح بين الزوجين هما حاكمان وليسان المبعوثاالحكم - 12
 .الراجح

 تفاق عليه أن يفوض التحكيم لحكم غيره إال برضا الخصمين.ال يجوز لحكم قد تم اال - 13

 ينتهي التحكيم بعزل الحكمين أو انتهاء مهمة الحكَم أو زوال أهليته. - 14

  التوصيات:

د وذلك بذكر الفوائ ،يجب على المعنيين القيام بالتوعية بأهمية العمل بنظام التحكيم -1
 المترتبة عليه.

 .يجب على المحاكم عدم البت بالقضايا الزوجية إال بعد تطبيق نظام التحكيم -2

 ،بين الناس والصفات الواجب توافرها في الحكمين يجب العمل على نشر الشروط، -3
م المفتقر لهذه الشروط.كَوعدم بعث الح 

ية الحياة الزوجية يجب على األهل توعية أبناءهم وبناتهم المقبلين على الزاوج بأهم -4
 وحثهم على الحفاظ عليها.

 يجب الحرص على حسن اختيار كل من الزوجين لآلخر. -5
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  األيات القرآنية مسر د

  الصفحة  اآلية  السورة  الكريمة اآلية  الرقم

1  "$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== óó óóÁÁÁÁ ãã ããΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ II IIωωωω rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ 

tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####"  

  10  12- 11  البقرة

2  "££ ££ çç ççλλλλ mm mm;;;; uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ áá áá���� ÷÷ ÷÷èèèè pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ yy yy____ ÌÌ ÌÌ hh hh����==== ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ 

££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã ×× ××ππππ yy yy____ uu uu‘‘‘‘ yy yyŠŠŠŠ 33 33 "  

  27  228  البقرة

3  "ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏtttt ss ss†††† öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 ββββ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ ùù ùù'''' ss ss???? !! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

££ ££ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu $$$$ ºº ºº↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& !! !!$$$$ ss ssùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss†††† āā āāωωωω rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããƒƒƒƒ 

yy yyŠŠŠŠρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ãã ããmmmm «« ««!!!! $$ $$####"  

  46  229  البقرة

4  " ÉÉ ÉÉLLLL≈≈≈≈ ©© ©©9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ rr rrBBBB �� ��∅∅∅∅ èè èèδδδδ yy yy————θθθθ àà àà±±±± èè èèΣΣΣΣ �� ��∅∅∅∅ èè èèδδδδθθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏèèèè ss ssùùùù 

££ ££ èè èèδδδδρρρρ ãã ãã���� àà ààffff ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÆÆ ÆÆìììì ÅÅ ÅÅ____$$$$ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ££ ££ èè èèδδδδθθθθ çç çç//// ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôÑÑÑÑ $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((  

، 26، 7  34  النساء
50 ،51  

5  "÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øø���� ÅÅ ÅÅzzzz ss ss−−−−$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ©©©© $$$$ uu uuΚΚΚΚ ÍÍ ÍÍκκκκ ÈÈ ÈÈ]]]] ÷÷ ÷÷���� tt tt//// (( ((####θθθθ èè èèWWWW yy yyèèèè öö öö//// $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ VV VVϑϑϑϑ ss ss3333 yy yymmmm ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

 ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& $$$$ VV VVϑϑϑϑ ss ss3333 yy yymmmm uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ !! !!$$$$ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ββββ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!#### yy yy‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ $$$$ [[ [[ssss≈≈≈≈ nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ ÎÎ ÎÎ)))) 

ÈÈ ÈÈ,,,, ÏÏ ÏÏ jj jjùùùù uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] øø øøŠŠŠŠ tt tt////   

، 13، 7  35  لنساء ا
14 ،36 ،
46 ،51 ،
52 ،56 ،

57  
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$$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù tt tt���� yy yyffff xx xx©©©© óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎηηηη ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& 

%%%% [[ [[`̀̀̀ tt tt���� yy yymmmm $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ || ||MMMM øø øøŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss%%%% (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„ uu uuρρρρ $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@"  

  15  65  النساء

7  " ss ss9999 uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† ªª ªª!!!! $$ $$#### tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### 

¸¸ ¸¸ξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™"  

  37  141  النساء
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  الصفحة  اآلية  السورة  طرف اآلية  الرقم

8  "$$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ èè èèùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏŠŠŠŠθθθθ àà àà)))) ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// "  67  1  المائدة  

9  "ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù xx xx8888ρρρρ ââ ââ !! !!$$$$ yy yy____ ΝΝΝΝ ää ää3333 ÷÷ ÷÷nnnn $$ $$$$$$ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& óó óóÚÚÚÚ ÍÍ ÍÍ���� ôô ôôãããã rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã  14  42  المائدة  
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ãã ããΑΑΑΑ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttãããã yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ $$$$ YY YYΒΒΒΒ$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹ ss ss−−−−ρρρρ ää ää‹‹‹‹ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt ttΑΑΑΑ$$$$ tt tt//// uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍνννν ÍÍ ÍÍ÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& 33 33 $$$$ xx xx���� tt ttãããã 

ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã yy yy#### nn nn==== yy yy™™™™ 44 44 ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt ttãããã ãã ããΝΝΝΝ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttFFFFΖΖΖΖ uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 33 33 
ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• tt ttãããã ρρρρ èè èèŒŒŒŒ BB BBΘΘΘΘ$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏGGGGΡΡΡΡ $$ $$#### "  

  16  95  المائدة

11  "ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜ==== ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ õõ õõ3333 ss ss???? ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ àà àà2222 CC CC§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ  47  164  األنعام  

12  "ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� èè èè???? †††† ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ yy yyγγγγ ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ ÎÎ ÎÎ))))  10  56  األعراف  

13  "44 44 || ||ÓÓÓÓ ss ss%%%% uu uuρρρρ yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ āā āāωωωω rr rr&&&& (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) çç ççνννν$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ))))  11  23  اإلسراء  

14  "ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ //// ää ää3333 ss ss9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& 

%%%% [[ [[`̀̀̀≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ää ää3333 óó óó¡¡¡¡ tt ttFFFF ÏÏ ÏÏ jj jj9999 $$$$ yy yyγγγγ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ àà àà6666 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// ZZ ZZοοοο ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ uu uuθθθθ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 

ºº ººππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ  

  7  21  الروم

15  ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt ttGGGG xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè==== tt ttGGGG tt ttGGGG øø øø%%%% $$ $$#### (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] ÷÷ ÷÷���� tt tt////   

  10  9  الحجرات
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  األحاديث الشريفة مسرد

  الصفحة  طرف الحديث  الرقم
1  يشُر نحٍ، عينِ شُرامِ بقْدالْم ناب وهو زِيدثَنَا يدةُ، قَاَل: حبنَا قُتَيرنِ حَأخْبب 

  هانٍئ
17  

  36  َأنْبَأ محمد بن َأيوب، َأنْبَأ أحمد بن عيسى الْمصرِي، َأنْبَأ ابن وهبٍ  2
  20  مدينةالى َأت اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولإلى رس دَأنَّه لَما وف  3
  22  فكان إذا دخل عليهاك، تصبر لي وأنفق علي  4
  24  لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها ع:برتنكح المرأة أل  5
  48  عليكما من الحق إن رأيتم تجمعا جمعتما، وإن رأيتم أن تفرقا فرقتما  6
خصومة في حائط، فقال عمر  - رضي اهللا عنهما- كان بين عمر وُأبي   7

  رضي اهللا عنه: بيني وبينك زيد بن ثابت
20  

  53  ني حكَمي شقَاقفَقُلْت: إنَّما َأع ؛إذْ ذَاك" ؛ما وِلدت  8
نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ فأرسل النبي صلى اهللا عليه وسلم   9

  إلى سعد
18  

  19  وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده  10
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  االعالم مسرد

  الصفحة  العلم  الرقم
  20  البيهقي  1
  22  ابن جريح  2
  18  سعد بن معاذ  3
  53  جبير عيد بنس  4
  14  الطبري  5
  56  نياملعبيدة الس  6
  19  بن المغيرة أميةأبو   7
  17  قتيبة  8
  23  أبو موسى األشعري  9

  9  ابن نجيم  10
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  والمصادر لمراجعمة اقائ

أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم  مجد الدين ،األثيرابن 
، تحقيق: طاهر أحمد النهاية في غريب الحديث واألثر :)هـ606: تالشيباني الجزري (

  .م1979هـ 1399بيروت،  - المكتبة العلمية  ،محمود محمد الطناح ،الزاوى

 –المكتبة العلمية بيروت  ،جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة :أحمد زكي ،صفوت
  .لبنان

 م.1998 -ـه1418، عه الجديدة للنشر، دار الجامأحكام األسره في اإلسالم :أحمد فراج ،حسين

محمد : تحقيق ،تهذيب اللغه ):هـ370(ت: منصور أبو  محمد بن أحمد الهروي، ،األزهري
  .م2001، 1، طعوض مرعب، الدار المصرية للتأليف والترجمة

رسالة ماجستير، كلية الحقوق  ،التحكيم في الشريعة اإلسالمية :أحمد محمد األسطل، األسطل
  .1986 ،هرةجامعة القا

أبو  إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي األصبهاني، ،األصبهاني
تحقيق: د. كرم بن  ،سير السلف الصالحين :هـ)535: تالقاسم، الملقب بقوام السنة (
  .الرياض -دار الراية للنشر والتوزيع، 1ط حلمي بن فرحات بن أحمد،

تفسير  :)هـ502: تن بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى (أبو القاسم الحسي، األصفهاني

 ،الرياض –دار الوطن  ،1طتحقيق د. عادل بن علي الشِّدي،  ،الراغب األصفهاني
  .م2003-هـ1424

روح المعاني في  ـ):ه1270 :ت( شهاب الدين محمود بن عبد اهللا الحسيني األلوسي، األلوسي

دار الكتب  ،1، ط: علي عبد الباري عطية، تحقيقيتفسير القرآن العظيم والسبع المثان
  هـ.1415بيروت،  –العلمية 
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أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي ، الباجي
بجوار محافظة  - لسعادة مطبعة ا ،1ط ،المنتقى شرح الموطا :هـ)474: تاألندلسي (

الطبعة: الثانية، بدون  ،القاهرة - اإلسالمي (ثم صورتها دار الكتاب هـ1332مصر، 
  تاريخ).

محمد  :، تحقيقصحيح البخاري :اهللا البخاري الجعفي أبو عبد محمد بن اسماعيل ،البخاري
دار طوق ، باب األكفاء في الدين ،5090حديث رقم  ،1ط ،زهير بن ناصر الناصر

  .النجاة

بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر  أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى، بدر الدين العيني
 - بيروت –دار الكتب العلمية  ،1ط ،البناية شرح الهداية :هـ)855: تالدين العينى (

  م.2000- هـ1420لبنان، 

: تأبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير األزدي البلخى (، مقاتل بن سليمان ،بشير األزديابن 
دار إحياء  ،1ط ق: عبد اهللا محمود شحاته،تحقي ،تفسير مقاتل بن سليمان :هـ)150

  هـ.1423 ،بيروت –التراث 

: تأبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي ( محيي السنة،، البغوي
: عبد الرزاق تحقيق ،معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي: هـ)510

  .هـ1420 ،روتبي - دار إحياء التراث العربي، 1ط المهدي،

: تبن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (منصور بن يونس بن صالح الدين ، البهوتي
  .، الناشر: دار الكتب العلميةكشاف القناع عن متن اإلقناع :هـ)1051

: تأبو بكر البيهقي ( أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي الخراساني، ،البيهقي
 –دار الكتب العلمية، بيروت  : محمد عبد القادر عطا،تحقيق، السنن الكبرى: هـ)458

  م.2003 -هـ1424 ،3لبنان، ط
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 ،سنن الترمذيـ): ه479 :ت(محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك  ،الترمذي
  ـ.ه1395 ،2محمد فؤاد عبد الباقي، ط :تحقيق

: تأبو عيسى ( محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي،، الترمذي
إبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف،  تحقيق: ،سنن الترمذي :هـ)279

   .هـ1395 ،مصر –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  ،2ط

الجواهر الحسان : هـ)875: تأبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي (، الثعالبي

 حمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود،: الشيخ متحقيق ،في تفسير القرآن
  .هـ1418 ،بيروت –دار إحياء التراث العربي  ،1ط

، أحكام القران :هـ)370: تأبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ( أحمد بن علي ،الجصاص
دار  عضو لجنة مراجعة المصاحف باألزهر الشريف، - : محمد صادق القمحاوي تحقيق

  .بيروت –إحياء التراث العربي 

 :هـ)597: تأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ( جمال الدين ،الجوزيابن 
 –دار الكتاب العربي ، 1طتحقيق: عبد الرزاق المهدي، ، زاد المسير في علم التأويل

  هـ.1422 ،بيروت

الدارمي، أبو حاتم،  محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي،، حبانابن 
حديث رقم   : شعيب األرنؤوط،صحيح ابن حبان المحقق: هـ)354: تالبستي (

  م.1988–هـ1408 ،بيروت –مؤسسة الرسالة  ،1ط ،قال األلباني صحيح، 6917

: تمحمد بن أحمد بن حجر العسقالني ( أبو الفضل أحمد بن علي بنابن حجر العسقالني، 
قيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد تح ،اإلصابة في تمييز الصحابة :هـ)852

  .هـ1415 ،بيروت –دار الكتب العلمية ، 1ط معوض،
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فتح الباري شرح صحيح  :أحمد بن علي بن حجرأبو الفضل العسقالني الشافعي، حجرابن 

بيروت،  - دار المعرفة ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، البخاري
1379.  

: تمحمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري (أبو ، حزمابن 
تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، ، المحلى باآلثار :هـ)456

  .2010، 3ط

أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي،  شمس الدين ،الحطاب
مواهب الجليل في شرح مختصر  :هـ)954: تلكي (المعروف بالحطاب الرعيني الما

  .م1992- هـ1412دار الفكر، ، 3ط ،خليل

عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحيأبو الحسن، المعروف بالخازن  ،الخازن
 محمد علي شاهين، :تحقيق وتصحيح ،لباب التأويل في معاني التنزيل :هـ)741: ت(
  .هـ1415 ،بيروت –دار الكتب العلمية ، 1ط

، 1ط ،حاشية المختصر على شرح سيدي خليل: محمد بن عبد اهللا الخرشي المالكي ،الخرشي
 هـ.1306، 1مطبعة محمد أفندي مصطفى، مصر، ط

: تأبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (، الخطيب البغدادي
، دار 1، طمصطفى عبد القادر عطا دراسة وتحقيق:، تاريخ بغداد وذيوله: هـ)463

  هـ.1417، تبيرو –الكتب العلمية 

للنشر  دار الثقافة، 2، مجستئنافية في األحوال الشخصيةالقرارات اال :أحمد محمد علي ،داوود
  .1998، 1والتوزيع، ط
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 :هـ)748: تأبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي ( شمس الدين ،الذهبي
، بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، : مجموعة من المحققينتحقيق ،أعالم النبالءسير 

   م.1985-هـ1405مؤسسة الرسالة، ، 3ط

 :ت(فخر الدين الرازي:ابو عبداهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الرازي  ،الرازي
  .1420 ،بيروت –دار احياء التراث العربي ، 3ط ،مفاتيح الغيبـ): ه606

، بداية المجتهد ونهاية المقتصد :هـ)595أبو محمد بن رشد القرطبي (ت:  ،حفيدال رشدابن 
  م.2004-هـ1425دار الحديث، القاهرة، 

شرح  :هـ)772: تشمس الدين محمد بن عبد اهللا الزركشي المصري الحنبلي (، الزركشي

  .م1993- هـ1413دار العبيكان، ، 1ط ،الزركشي على مختصر الخرقي

 ):هـ1396 :ت( الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزكلي الدمشقيخير  ،الزركلي
  .م2002 ،دار العلم للماليين، 15ط ،األعالم

 –مؤسسة الرسالة  ،3ط ،المفصل في أحكام المرأه والبيت المسلم :عبد الكريم ،زيدانابن 
 .ـه1417، بيروت

تبيين  :هـ)743: تلعي الحنفي (عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزي، الزيلعي

الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن  ،الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
) لكبرى هـ)، المطبعة ا1021: تأحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِي

  .بوالق، القاهرة -األميرية 

المحقق: ناجي  ،ر آيات األحكامتفسي: محمد علي السايس األستاذ باألزهر الشريف ،السايس
  .م.2002، ط سويدان، المكتبة العصرية للطباعة والنشر

 :ت(عبد األعلى بن علي رضا بن عبد العلي بن عبد الغني بن محمد السبزواري ، السبزواري
  .، دار األضواء بيروت: لبنانمهذب األحكامـ): ه1414
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 ،، دار الشروق للنشر والتوزيع3، طيبناء المجتمع اإلسالم :نبيل السمالوطي ،السمالوطي
 م.1998-ـه1418

بحر  :هـ)375: تأبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي ( ،السمرقندي

لبنان،  –، دار الكتب العلمية، بيروت 1، ط، تحقيق: الشيخ علي محمد معوضالعلوم
  م.1993

أبو الفيض، الملقّب بمرتضى  حسيني،محمد بن محمد بن عبد الرزاق ال، سيده المحكمابن 
: مجموعة من تحقيق ،العروس من جواهر القاموس تاج: هـ)1205: تالزبيدي (

  .ةالمحققين الناشر: دار الهداي

خليل  :تحقيق، المخصص ):هـ458 :ت(أبو الحسن علي بن إسماعيل  ،سيده المرسيابن 
  بيروت.  -دار الفكر إبراهيم جفال،

 جامع األحاديث :هـ)911: تمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي (عبد الرح ،السيوطي
لمناوى، والفتح (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع األزهر وكنوز الحقائق ل

على  .ضبط نصوصه وخرج أحاديثه: فريق من الباحثين بإشراف د، الكبير للنبهانى)
  مصر. –، دار الفكر جمعة (مفتي الديار المصرية)

أبو عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد ، لشافعيا
 –دار الكتب العلمية، بيروت  ،المسند :هـ)204: تمناف المطلبي القرشي المكي (

  ـ.ه1400لبنان، 

أبو عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد ، الشافعي
، بيروت –دار المعرفة ، 2ط ،األم :هـ)204: تناف المطلبي القرشي المكي (م

  .هـ1393
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أبو عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد ، الشافعي
جمع وتحقيق  ،تفسير اإلمام الشافعي :هـ)204: تمناف المطلبي القرشي المكي (
المملكة العربية  - الفران (رسالة دكتوراه)، دار التدمرية ودراسة: د. أحمد بن مصطفى 

  م. 2006- هـ1427السعودية، 

 :هـ)977: تشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي ( ،الشربيني الشافعي
 -هـ1415دار الكتب العلمية، ، 1، طمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

  .م1994

السيرة النبوية على ضوء : هـ)1403: تأبو شُهبة ( بن محمد بن سويلم محمد شهبة،أبو 

  دمشق. -، دار القلم8، طالقران والسنة

 :هـ)211: تأبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (، الصنعاني
المكتب اإلسالمي  ،2ط، 11887حديث رقم  : حبيب الرحمن األعظمي،تحقيق ،المصنف

  .1403 بيروت، –

: هـ)211: تأبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (، الصنعاني
المكتب اإلسالمي  ،2ط، 11888حديث رقم  تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي،، المصنف

   .1403، بيروت –

 :هـ)310: تأبو جعفر الطبري ( الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي،
 ،مؤسسة الرسالة ،1ط: أحمد محمد شاكر، ، تحقيقجامع البيان في تأويل القرآن

  .2000 -هـ1420

: تإسماعيل بن عباد بن العباس،أبو القاسم الطالقاني، المشهور بالصاحب بن عباد ( ،عبادابن 
  .، مرقم آليامحيط اللغة: هـ)385

 .القاهرة –دار السالم ، 1ط، لتاريخ اإلسالميالسيرة النبوية وا :عبد الشافى محمد ،عبد اللطيف
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 ،االردن –، دار النفائس 1، طالسياسة الشرعية في األحوال الشخصية :عبد الفتاح ،عمرو
 م.1998-ـه1418

أبو عبد اهللا  محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي،، عبد اهللا المواقأبو 
دار الكتب العلمية، ، 1، طواإلكليل لمختصر خليل التاج :هـ)897: تالمواق المالكي (

  .م1994-هـ1416

: تشبيلي المالكي (القاضي محمد بن عبد اللهأبو بكر بن العربي المعافري اإل ،العربيابن 
راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر ، أحكام القرآن :هـ)543
  .م2003 -هـ 424نان لب –دار الكتب العلمية، بيروت ، 3ط عطا،

  .م1990-هـ1411، مكتبة الرسالة الحديثة،  2، طنظام األسرة في اإلسالم: محمد ،عقلة

، دار الكتب العليمية 1790 ،كتاب القضاء المادة ،ددر الحكام شرح مجلة األحكام :علي ،حيدر
                   م.1991، 1بيروت، ط - 

: ت( ن فرحون، برهان الدين اليعمري المالكيإبراهيم بن علي بن محمد، اب ،فرحونابن 
الناشر: مكتبة الكليات ، تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام :هـ)799

  األزهرية. 

المكتبة  ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير المتوفى :أحمد بن محمد علي ،الفيومي
  بيروت. - العلميه

الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي محمد موفق ، أبو قدامة المقدسيابن 
مكتبة الياض ، 1ط ،المغني إلبن قدامة :هـ)620المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي (ت: 

  .الحديثة
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عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيني الحنبلي،أبو ، قدامة المقدسيابن 
دار الكتاب العربي  ،بير على متن المقنعالشرح الك :هـ)682: تالفرج، شمس الدين (

  للنشر والتوزيع.

دار الصميعي للنشر  ،1، طالتحكيم في ضوء أحكام الشريعة االسالمية: محمد محمود ،قدري
  ـ.ه1430والتوزيع، 

: تأبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (، القرافي
  عالم الكتب.، 204، الفرق أنوار البروق في أنواء الفروقالفروق =  :هـ)684

زاد  :هـ)751: تمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ( ،القيمابن 

 -مكتبة المنار اإلسالمية ،بيروت - مؤسسة الرسالة، 27، طالمعاد في هدي خير العباد
  .م1994- هـ1415الكويت، 

  هـ.1310دار الفكر ، 2ط، الفتاوى الهندية: ام الدين البلخيلجنة علماء برئاسة نظ

تفسير ـ): ه45 :ت(أبو الحسن علي بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي ، الماوردي

الرحيم، دار الكتب  تحقيق ابن عبد المقصود بن عبد، النكت والعيون –الماوردي 
  .العلميه

تصدر عن منظمة المؤتمر  ،مة المؤتمر اإلسالمي بجدةمجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظ
  .عددا 13وقد صدرت في  ،سالمي بجدةاإل

 –دار الكتاب العربي  ،1ط ،األموال ونظرية العقد في الفقه اإلسالمي: محمد يوسف ،موسى
  ـ.ه1372مصر، 

  .2007 ،دار الفكر، 1ط ،التحكيم في الشريعة اإلسالمية: محمود علي ،السرطاوي
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شركة مكتبة ، 1ط، تفسير المراغي ـ):ه1371 :ت(ي، أحمد بن مصطفى المراغي المراغ
  ـ.ه1365 ،مصر - مصطفى البابي الحلبي

 –دار صادر  ،لسان العرب ـ):ه711 :ت(أبو الفضل محمد بن مكرم  جمال الدين ،منظورابن 
  .بيروت

أبو  السيدجمع وترتيب:  ،موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله
 ،عالم الكتب، 1ط محمود محمد خليل، -أحمد عبد الرزاق عيد - المعاطي النوري

  .م1997 -هـ1417

 ،الدقائق البحر الرائق شرح كنز ـ):ه970: ت(زين الدين بن إبراهيم بن محمد  نجيم،ابن 
  .دار الكتاب االسالمي، 2ط

السنن  :هـ)303: تالنسائي (عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، ، أبو النسائي

 –مكتب المطبوعات اإلسالمية ، 2تحقيق: عبد الفتاحأبو غدة، ط ،الصغرى للنسائي
  .1406 ،حلب

، روضة الطالبين :هـ)676: تأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (، النووي
  .عمان - دمشق - المكتب اإلسالمي، بيروت حقيق: زهير الشاويش،ت

روضة الطالبين وعمدة : هـ)676: تريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (أبو زك، النووي

عمان،  ،دمشق -المكتب اإلسالمي، بيروت، 3ط تحقيق: زهير الشاويش، ،المفتين
  م. 1991-هـ1412

: تأبو محمد، جمال الدين ( عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري،هشام، ابن 
يق: مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد الحفيظ تحق، سيرة ابن هشام: هـ)213

-هـ1375شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر، ، 2، طالشلبي
  .م1955
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: تعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري،أبو محمد، جمال الدين ( ،هشامابن 
إبراهيم األبياري وعبد تحقيق: مصطفى السقا و ،السيرة النبوية إلبن هشام :هـ)213

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر، ، 2طالحفيظ الشلبي، 
  .هـ1375

دار الثقافة، ، 1، طالصلح وتطبيقاته في األحوال الشخصية :أحمد محمود ،هشهشأبو 
  ـ.ه1431

 ):هـ861: ت(كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام ، الهمامابن 
  .دار الفكر ،فتح القدير

 - دار السالسل  ،2ط ،الكويتية الموسوعة الفقهية: الكويت، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
  .الكويت
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Abstract 

In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, and peace be 

upon the most honorable prophet Mohammed and his family. This study 

tackled the concept of arbitration and the pieces of evidence of its legality 

in the Quran and Sunnah. In addition, it alluded to the reasons which led to 

disagreements between spouses and their solution(s). It also approached the 

advantages of arbitration and its motives highlighting some examples of 

arbitration in the era of the companions of prophet Mohammed (PBUH). 

Moreover, the study reviewed the conditions which bound the process of 

arbitration and the selection of the arbiters. Furthermore, it shed light on 

the stages of arbitration and its procedure as clarified by the scholars in the 

Islamic law about the person who is entrusted to send the arbiters. In 

addition, it dealt with the duties of the arbiters and clarified the difference 

in their description as representatives or arbiters. Finally, it cleared the 

reasons behind the failure of the means of arbitration. 

 




