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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، محدا يليق بجامله وجالله عىل إنعامه وإفضاله، 
بعثه  اهلل عليه وسلم،  الورى سيدنا حممد صىل  والصالة والسالم عىل خري 
الرسول  فهو  أقوم طريق،  إىل  مبلغا ورسوال وهاديا ومرشدا  اهلل عز وجل 
املبلغ عن ربه تعاىل، وهو اإلمام والقايض بني املسلمني، وهو الصاحب خلري 

الصحب والزوج خلري األهل. 
وبعد:

فإن اإلسالم جاء هداية للبرشية، ومرشدا لسلوك اإلنسان وتقويمه، 
فلم يرتك شاردة وال واردة وال صغرية أو كبرية إال أشار إليها الوحي حقيقة 
أو تلميحا، تاركا تفاصيل األحكام ملا يقرره علامء كل زمان بام يناسبهم يف 

ضوء الرشيعة الغراء. 
نستقي  منه  لألمة،  دستورا  الكريم  القرآن  وتعاىل  تبارك  اهلل  وأنزل 
وغريها.  والعادات  املعامالت  أم  العبادات  يف  أكانت  سواء  كلها  األحكام 

وملا كان شأن األرسة عظيام يف اإلسالم عظمه اهلل يف القرآن فقال: چڈ  
گ   گ   گ   ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ  
العالقة  فكانت  الروم: 21[   [ گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱچ 
القويم.  اإلسالم  ملنهاج  ممتثلة  دامت  ما  للزوجني،  سكنا  السليمة  الزوجية 
واملشاقة  النفرة  فتحدث  والتشويه  التعكري  يشوهبا  ربام  العالقة  هذه  أن  إال 
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التي  اخِلطبة  ُشعت  ولذلك  املنهج،  هذا  عن  ابتعادمها  بقدر  الزوجني  بني 
هي بمثابة التمهيد للزواج كي يتعرف الزوجان عىل بعض، والتقليل بقدر 
الزواج.  بعد  الزوجية  للمشاكل  جتنبًا  تطاق،  ال  التي  الفوارق  من  اإلمكان 
وقد حرص الشارع احلكيم عىل احلد من  املشاكل الزوجية، فرشع هلا أحكاما 
نص عليها يف الوحيني الكريمني؛ اهتامما منه بأمهية األرسة يف املجتمع، فبني 
سبحانه وتعاىل أنه عند حدوث املشاقة ين الزوجني كيفية الترصف جتاه هذه 
املشكلة املتوقعة يف العالقات الزوجية، وهو ما يعرف بمصطلح )التحكيم( 

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   فبنّي سبحانه خطوات اإلصالح بقوله: 
ٺ    ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ     پ   پ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ      ڤ   ڤ  
ڃڃ   ڃ    ڃ  چ            چ  چچ ] النساء: 34[. ثم بنّي ما يرتتب عىل 
املربح،  غري  والرضب  واهلجر  املوعظة  من  اخلطوة  هذه  من  اجلدوى  عدم 

فقال تعاىل: چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ  ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  کک  ک    ک  گ           گ  گچ ] النساء:35[ 

فرشع لنا التحكيم بني الزوجني.
وملا كانت احلاجة ماسة اجتامعيا هلذا املوضوع أحببت أن أفرده بتأليف 
فقهي أشح فيه أحكام هذه اآلية الكريمة، مبينا أقوال الفقهاء فيها، مع ذكر 
ما أخذ به قانون األحوال الشخصية الكويتي؛ لتعم الفائدة؛ وليكون عمليا 
وصاحلا للتطبيق ومادة للتقنني القانوين، ال سيام مع اهتامم دولة الكويت هبذا 
منها  ينتظر  والتي  البني  ذات  بوجود حماكم األرسة، ومراكز إصالح  الشأن 
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حتقيق أهدافها وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية.
 وقد قمت باملقارنة بني املذاهب األربعة املعروفة والقانون الكويتي، 
بني  التفريق  يف  احلكمني  سلطة  مدى  بيان  يف  األدلة  ذكر  عىل  احلرص  مع 

الزوجني، وذكر التفريعات الفقهية حول هذا املوضوع احليوي واملهم.
 ثم إن هذا جهد برشي معرض ال حمالة للنقص والتعقيب، فإن كان 
كذلك فلعي أتداركه فيام يستجد يف الطبعة القادمة، ورحم اهلل امرءا أهدى 

إيّل عيويب.
د. خالد أبا الصايف املطريي        

الكويت     
االثنني 2 رجب 1493هـ     

19 مارس / 2018م     
   dr.kalsafi@gmail.com
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  تـمـهـيـد

إن الذي خلق هذا اإلنسان جعل من فطرته »الزوجية« شأنه شأن كل 
يشء خلقه يف هذا الوجود قال سبحانه: چىئ  ی  ی  ی  ی   جئ   
حئچ)1)، وأراد بالتقاء النفس الواحدة يف قوله تعاىل: چڈ  ژ  ژ  
ڳڳ    ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  
للنفس،  سكنا  اللقاء  هذا  يكون  أن  ڱچ)2)  ڱ     ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  
وهدوءًا لألعصاب، وطمأنينة للروح، وراحة للجسد... ثم سرتًا وإحصانًا 

وصيانة ... ثم مزرعًة للنسل وامتدادًا للحياة.

»إن الزوجية ُسنُة اهلل يف خلقه ليس فقط يف اإلنسان وإنام يف كل يشء 
خلقه اهلل تعاىل ،من النباتات ، واحليوانات ، بل واجلامدات«)3).

اهلدف  هو  كان  -وإن  فقط  اإلنجاب  عىل  األرسة  هدف  يقترص  وال 
األسمى من الزواج- وإنام يمتد إىل البحث عن الطمأنينة وإيناس الوحشة، 
بعض  جتد  كله  هذا  ومع  يؤنسه،  عمن   يبحث  بطبعة  اجتامعي  فاإلنسان 
األرس تتفاقم مشاكلها الصغرية لتصبح كبرية ال تطاق، بسبب سوء التدبري 

)1) سورة الذاريات: اآلية: 49.  
)2)  سورة الروم: اآلية: 21.

)3)  انظر: تفسري سورة النساء: آية 34، من تفسري ظالل القرآن للشهيد سيد قطب، 
خمترصًا.  ،648 ص 
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التفريق  أو  بالطالق  تنتهي  ثم  ومن  اخلبري،  العليم  منهج  عن  واالنحراف 
بني الزوجني ويضيع األبناء بسبب تلك املشاكل التي ينبغي أن يرتفع عنها 

األبوان احرتامًا مليثاق اهلل بينهام...

تتهاوى دون حل  املؤسسة األرسية  الترشيع اإلسالمي هذه  ومل يرتك 
مناسب يصلح اخللل، ويردع الظامل عن ظلمه واضعًا مبدأ اإلصالح الذي 

هو أهم املبادئ لتعود هذه األرسة إىل طبيعتها التي أرادها اهلل منها.

إىل  املوصل  الزوجني  بني  الشقاق  موضوع  نبحث  تقدم  ما  عىل  وبناء 
حتكيم احلكمني بينهام ملعاجلة تصدع األرس وحماولتها إصالحها، فإن مل ينفع 

اإلصالح بينهام فهل للحكمني سلطة التفريق بينهام أم ال؟
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تـوطـئـة

أنواع الفرقة بني الزوجني وبيان أسباهبا:  

الزوجني ؛ ألن كاًل منهام قد خيدعه شعوره  الفرقة بني  شع اإلسالم 
وحسه عند اخلطبة، فيخطئ يف االختيار، ثم يتبني سوء ما صنع أو صنعت 
طالبًا  صاحبه،  من  ينفره  مما  أيضًا  الزواج  بعد  ذلك  يكون  وقد  ذلك،  بعد 
اخلالص منه بسبب من األسباب الداعية إىل هذه الفرقة - كام سنوضحها 
اخلطأ  من  إن  إذ  بينهام،  الفرقة  مرشوعية  هو  األمثل  العالج  فكان   - قريبًا 

االستمرار يف اخلطأ نفسه.

وذكر اإلمام السيوطي يف األشباه والنظائر عددًا من الفرق فقال:

وفرقة  بنفقة،  وإعسار  بمهر،  وإعسار  وإيالء،  وخلع،  طالق،  فرقة 
رقيق،  حتت  عتق  وفرقة  عيب،  وفرقة  غرور،  وفرقة  عنة،  وفرقة  احلكمني، 
وفرقة رضاع، وفرقة طروء حمرمية، وفرقة سبي أحد الزوجني، وفرقة إسالم، 
وفرقة ردة، وفرقة لعان، وفرقة ملك أحد الزوجني اآلخر، وفرقة جهل سبق 
أحد العقدين، وفرقة تبني فسق الشاهدين، وفرقة موت)1). والذي هيمنا منها 

هو الفرقة بسبب الشقاق بني الزوجني والذي سنعقد له فصاًل مستقاًل.

)1)  األشباه والنظار للسيوطي، ص 289، وانظر كذلك غمز عيون البصائر 104/2.
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أنواع الفرق وأسباهبا

أوالً: التفريق بني الزوجني عن طريق القضاء:

وتكون بحكم القايض بسبب واليته العامة عىل الناس ، برفع الرضر 
عنهم، فيفرق بني الزوجني حينئذ، وذلك ألي سبب من األسباب التالية:

1- التفريق بسبب العيب)1):

والعيب نقص بدين أو عقيل يف أحد الزوجني يمنع من حتصيل مقاصد 
الزواج والتمتع باحلياة الزوجية.

والعيوب التي ذكرها الفقهاء منها ما هو خاص بأحد الزوجني، ومنها 
ما هو مشرتك بينهام، وأهم ما هو خاص بالرجال ثالثة أشياء:

: وهو استئصال عضو التناسل. 1- اجلَبُّ

2- اخلصاء: وهو سل اخلصيتني.

3- الُعنّة:  وهو ارختاء يف العضو يمنع القدرة عىل املباشة.

وأهم ما هو خاص باملرأة:

1- الرتق: وهو انسداد موضع اجلامع من الفرج.

)1)  رد املحتار البن عابدين 494/3، والتاج واإلكليل للموافق 147/5 وما بعدها، 
وأسنى املطالب شح روض الطالب 176/3، ومطالب أويل النهي يف شح غاية 

املنتهى 141/5
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2- القرن: وهو عظم أو حلم سميك ينبت يف الفرج.

وأهم ما هو مشرتك بينهام:

1- اجلنون: وهو ذهاب العقل.

2- اجلُذام: وهو داء يتآكل منه اللحم ويتساقط.

3- الربص: وهو بياض يبدو يف ظاهر البدن لفساد مزاجه)1).

وهناك عيوب كثرية يرجع بعضها إىل الُعرف.

2- التفريق بسبب اإلعسار بالنفقة:

إذا عجز الزوج عن أداء النفقة الواجبة عليه للزوجة واملقررة عليه شعًا 
بموجب عقد الزواج، وطلبت الزوجة من القايض التفريق هلذا السبب ؛ فإّن 
مجهور الفقهاء من املالكية)2) والشافعية)3) واحلنابلة)4) يف األصح جيعلون هلا 
هذا احلق. أما احلنفية فقد ذهبوا إىل أنه ال يفرق بينهام ، وإنام تستدين الزوجة 

عىل زوجها ويؤمر باألداء للدائنني)5).

ذلك  من  الواقع  الرضر  تشبيه    : اختالفهم  »وسبب  رشد:  ابن  قال 

)1)  الفرقة بني الزوجني لعيل حسب اهلل، ص 120 وما بعدها والطالق ومذاهبه يف 
الرشيعة والقانون، د. حممد فوزي فيض اهلل، ص 66، وانظر األحوال الشخصية 
يف الترشيع اإلسالمي للدكتور أمحد الغندور، ص 531 وما بعدها، وفسخ النكاح، 

د.أمحد الكردي، ص 98
)2)  جواهر اإلكليل 405/1، شح خمترص خليل للخريش 197/4.

)3)  أسنى املطالب شح روض الطالب 438/3.
)4)  الفروع 588/5، واملغني 222/11.

)5)  الدر املختار وعليه رد املحتار 3591 – 592، املبسوط 197/5، وانظر األحوال 
الشخصية، د. الغندور، ص 521، وفسخ النكاح، د. أمحد الكردي، ص 449.
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بالرضر الواقع من العنة؛ ألن اجلمهور عىل القول بالتطليق عىل العنني... وأن 
النفقة يف مقابلة االستمتاع، بدليل أن الناشز ال نفقة هلا عند اجلمهور، فإذا مل 
جيد النفقة سقط االستمتاع، فوجب اخليار. وأما من ال يرى القياس فإهنم 
كتاب  بدليل من  أو  بإمجاع  إال  تنحل  فال  باإلمجاع،  العصمة  ثبتت  قد  قالوا 
للقياس«)1)  نبيه، فسبب اختالفهم: معارضة استصحاب احلال  أو سنة  اهلل 

انتهى.

وال  اإلعساء  طروء  بسبب  يزول  فال  بينهام  مستمر  النكاح  أن  أي: 
يقاس عىل العنة؛ ألن األصل بقاء النكاح وهو أقوى من القياس الذي ذكره 

اجلمهور ، فال يفرق بينهام إال بدليل من الكتاب ، أو السنة ،  أو اإلمجاع.

3- التفريق بسبب الغيبة:

أما  منقطعة،  غري  غيبة  زوجته  عن  الزوج  غيبة  هنا  بالغيبة  واملقصود 
الغيبة املنقطعة فتسمى باصطالح الفقهاء بغيبة املفقود)2).

فإذا غاب الزوج عن زوجته مدة تترضر هبا لرتكه وطأها، فهل حيق هلا 
طلب التفريق من القايض حتى حتل لألزواج من بعده؟ أم عليها أن تصرب 

حتى يرجع زوجها.

)1)  بداية املجتهد البن رشد 1023/3.
قال الزركيش: ومعنى االستصحاب هو أن ما ثبت يف الزمن املايض فاألصل بقاؤه   
يف الزمن املستقبل، وهو معنى قوهلم: »األصل بقاء ما كان عىل ما كان حتى يوجد 

البحر املحيط للزركيش 17/6. انظر:  البيان«.  ادعاء فعليه  املزيل، فمن 
)2)  املفقود: هو من غاب فلم يوقف عىل أثره ، ومل يوصل إىل خربه .انظر: طلبة الطلبة 

للنسفي، ص 212.
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اختلف الفقهاء يف ذلك ، وسبب خالفهم هو: هل الوطء حق للزوجة 
كام هو حق للزوج أم ال؟)1).

دوام  أن  إىل  هلم)4)  قوله  يف  واحلنابلة  والشافعية)3)،  احلنفية)2)،  ذهب 
الوطء قضاء حق للرجل فقط وليس فيه حق للمرأة، فليس هلا التفريق إن 
تركها مدة طاملا وطأها مرة. وقال القايض أبو يعىل من احلنابلة: »هذا إذا مل 

يقصد اإلرضار بالزوجة، وإال وجب عليه«)5).

وذهب احلنابلة يف األظهر عندهم ، وهو املذهب، إىل أن استدامة الوطء 
واجبة عىل الرجل حلق املرأة إذا مل يكن هناك عذر كمرض، فإن ترك وطأها 
دون عذر كان ظاملًا هلا، وإذا سافر عنها مدة غري قصرية حتى ترضرت من 
ترك وطئها كان هلا نفس الفرقة للرضر، فإن كان عذر مل يكن هلا طلب الفرقة 

ولو طالت مدة الغيبة.

أما املالكية فقد ذهبوا إىل أن الرجل إذا سافر عن زوجته مدة ترضرت 
من غيابه عنها بأن خشيت عىل نفسها الوقوع يف الزنا كان هلا طلب الفرقة 

منه، سواء أكان سفره لعذر أو  لغري عذر، ألن حقها يف الوطء مطلقًا)6).

الوطء فقد يكون لعدم اإلنفاق كذلك، ولكننا  )1)  والرضر ليس مقصورًا عىل عدم 
يف  إمجاالً  مثلها  عن  احلديث  فتقدم  الثانية  أما  فقط،  األوىل  املسألة  عن  هنا  نتكلم 

لإلعسار. التفريق 
)2)  رد املحتار 203/3، غمز عيون البصائر 104/2.

)3)  مغني املحتاج 397/3 وأسنى املطالب 182/3 و182.
)4)  املغنى 715/9، واإلنصاف 354/8.

)5)  اإلنصاف 354/8.
)6)  املدونة 191/2، والرشح الصغري 263/2، وانظر فسخ النكاح ص 486، د.أمحد 
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4- الفرقة بسبب الشقاق:

وهذا النوع له اتصال كبري بموضوع البحث، ونرتك التفصيل فيه إىل 
الفصل الثالث.

ثانيًا: التفريق بني الزوجني بأمر الشارع، وله صور:

1- الظهار: وهو قول الرجل المرأته: »أنت عيّل ،أو مني، أو معي ،أو 
عندي حرام كظهر أمي«)1) أو ما يشاهبها من األلفاظ الدالة عىل تشبيه الرجل 

بأحد املحارم التي ال جيوز له نكاحها.

املعاشة  حيث  -من  الفرقة  وقعت  فقد  امرأته  من  الرجل  ظاهر  فإذا 
الزوجية- من حني يتلفظ بالظهار، فتحرم عليه امرأته وال جيوز له وطؤها 

حتى يكفر عن ظهاره، وهى عىل الرتتيب:

أ- عتق رقبة.

ب - صيام شهرين متتابعني.

ج - إطعام ستني مسكينًا.

وهذا مما اتفقت عليه كلمة الفقهاء)2)، وهو رصيح أية الظهار.

2- اإليالء: »وهو أن حيلف الزوج باهلل ، أو بصفة من صفاته عىل عدم 
قربان امرأته مطلقًا أربعة أشهر فأكثر«. كأن يقول: »واهلل ال أقربك أبدًا، أو 

الكردي ، فرق النكاح د. حسني اجلبوري ص 113.
)1)  مغني املحتاج 352/3.

وانظر   ،236 ص  األئمة(  اختالف  يف  األمة  )رمحة  صاحب  عليه  االتفاق  نقل    (2(
.398 ص  زهرة،  أبو  حممد  الشخصية  األحوال 
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مدة حيايت ، أو ستة أشهر مثاًل ، أو علق قرباهنا عىل أمر فيه مشقة يصعب 
حصوله«.

فإذا فعل هذا كان داعيًا إىل الفرقة بينه وبني زوجته ؛ألن يف هذا االمتناع 
إرضارًا بالزوجة، فكان هلا احلق يف مطالبته بالعودة إىل معاشهتا، فإذا اتصل 
هبا قبل ميض األربعة أشهر انحلت يمينه وعليه كفارة اليمني أو لزمه اجلزاء 

الذي وضعه عىل نفسه.

فإذا مضت املدة دون أن يقرهبا وقعت طلقة واحدة، وهى تعترب بينونة 
كربى عند احلنفية ، ورجعية عند اجلمهور.

وال تنحل  اليمني وال يسقط اإليالء إال باحلنث يف اليمني، فلو تزوجها 
مرة أخرى عاد اإليالء من جديد وتطبق عليه أحكامه)1).

3-  اللعان: وهو عبارة عن »شهادات أربع مؤكدات باأليامن يؤدهيا 
الزوجان أمام القايض إذا ما قذف الزوج زوجته بالزنى، أو نفى نسب ولدها، 

مقرونة من جانب الزوج باللعنة، ومن جانب املرأة بالغضب«)2).

وإذا حصلت املالعنة بني الزوجني يفرق بينهام لقوله صىل اهلل عليه   
وسلم:

)1) مغني املحتاج 343/3، واللباب يف شح الكتاب 60/1، والطالق ومذاهبه بني 
الرشيعة والقانون د. حممد فوزي فيض اهلل، ص 52-55، والفرقة بني الزوجني 

عىل حسب اهلل، ص 157.  
)2)  ذكر هذا التعريف د. أمحد الغندور يف األحوال الشخصية ص 483، وانظر مغني 

املحتاج 367/3 وتبيني احلقائق شح كنز الدقائق 15/3.
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»املتالعنان إذا افرتقا ال جيتمعان«)1).  

واختلفوا يف هذه الفرقة هل هى مؤبدة أم ليست مؤبدة؟ وهل هى   
طالق أم فسخ؟ واللعان من األمور التي ال حتتاج لوقوع الفرقة بني الزوجني 

إىل حكم القايض عند بعض الفقهاء، مثله مثل الردة أيضًا.

وهبذا ننتهي من بيان بعض أنواع الفرق لنصل إىل موضوع التحكيم   
بني الزوجني عند الشقاق وسلطة احلكمني  يف التفريق بينهام.

)1)  أورده هبذا اللفظ ابن حجر يف ختليص احلبري من حديث ابن عمر 1779/3، رقم 
احلديث 10، وأورده الشافعي يف األم 316/8، ورواه البخاري بنحوه يف كتاب 

الطالق 226/19، رقم احلديث 4977 برشح الكرماين.
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الفصل األول
الشقاق بني الزوجني

وفيه ثالث مباحث:

املبحث األول:

تعريف الشقاق، وتفسري اآلية التي ذكر فيها الشقاق بني الزوجني.

املبحث الثاين:

كيف عالج الشارع احلكيم نشوز الزوج والزوجة.

املبحث الثالث:

الشقاق الذي يستدعي التحكيم.
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تـمـهـيـد

الشقاق بني الزوجني أو العداوة بينهام أمر قد حيدث يف بعض األرس، 
وخيتلف حدًة وضعفًا بحسب نوع املشكلة.

فام هو الشقاق؟

وهل ورد يف هذا املوضوع ترشيع من الشارع احلكيم؟

وكيف عالج الشارع احلكيم نشوز الزوج والزوجة؟

هذا ما سنبحثه يف هذا الفصل إن شاء اهلل تعاىل.
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املبحث األول: تعريف الشقاق وتفسري اآلية                                              
التي ذكر فيها الشقاق بني الزوجني

أوالً: تعريف الشقاق:

أ - تعريف الشقاق لغة:

جاء يف الصحاح: املشاقة والشقاق: اخلالف والعداوة.

وهو  الشق  من  مأخوذ  ألنه  شقاقًا  الشقاق  سمى  املنري:  املصباح  ويف 
التساب  بينهام  دام  بأن  وذلك  ناحية،  يف  صار  منهام  واحد  كل  إذ  الناحية، 

والتضارب)1).

ويف لسان العرب: املشاقة والشقاق: غلبة العداوة واخلالف)2).

وقيل: إن الشقاق مأخوذ من فعل ما يشق ويصعب، فكأن كل واحد 
من الفريقني حيرص عىل ما يشق عىل صاحبه)3).

ب - تعريف الشقاق اصطالحًا:

نجد أن املفرسين بينوا املراد من الشقاق عند تفسري قوله تعاىل: چڇ  

)1)  الصحاح للجوهري 1503/4، واملصباح املنري للفيومي، ص 166، مادة )شقق( 
.164/7

)2)  لسان العرب مادة )شقق(.
)3)  ذكر هذا اإلمام القرطبي عند تفسريه لقوله:»فإنام هم يف شقاق« من سورة البقرة: 

.96/2 ،137
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ژ   ڈ     ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ  
ژ    ڑ  ڑ  کک  ک    ک  گ           گ  گچ)1).

منهام  واحد  كل  مشاقة  »يعني  اآلية:  هلذه  تفسريه  يف  املاوردي  يقول 
عنه  فنشوزها  املرأة  من  أما  أمور،  من  عليه  يشق  ما  إتيان  وهو  صاحبه، 
أو  بمعروف  إمساك  فعدوله عن  الزوج  من  وأما  لزمها من حقه،  ما  وترك 
ترسيح بإحسان«)2)، وجاء تعريفة اصطالحًا يف مغني املحتاج بأنه   »اخلالف 
والعداوة بينهام، وذلك بدوام التساب والتضارب بني الزوجني بحيث يكون 

التعدي من الطرفني«)3). 

ثانيًا: جممل تفسري اآلية الذي ذكر فيها الشقاق بني الزوجني:

قال تعاىل: چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ    ڑ  ڑ  کک  ک    ک  گ  گ  گچ )4).

يف  األصول  اآليات  من  اآلية-  هذه  -أي  »وهى  العريب:  ابن  قال 
الرشيعة«)5).

عن  تفسريه  يف  األلويس  نقل  فقد  املالكية،   بعض  إال  فيها  خيالف  ومل 

)1)  سورة النساء: اآلية 35.
)2)  تفسري املاوردي املسمى بـ )النكت والعيون(، سورة النساء: 35، 484/2، وانظر 

أيضًا: تفسري الطربي لنفس اآلية 73/4.
حلسن  اإلسالمي  الفقه  يف  التحكيم  وانظر   ،359/3 للرشبيني  املحتاج  مغنى    (3(

.471 ص  الغزايل 
)4)  سورة النساء: اآلية 35.

)5)  أحكام القرآن البن العريب، النساء: 35 املسألة األوىل 539/1.
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املالكية بعث احلكمني يف  أنكر من  قوله: »وفيها رد عىل من  الفرس)1)  ابن 
الزوجني، وقال: »خترج املرأة إىل دار أمينة أو يسكن معها أمني«)2).

ويقول حممد رشيد رضا: »اخلالف بني الزوجني قد يكون بنشوز املرأة 
وقد يكون بظلم من الرجل، فالنشوز يعاجله الرجل بأقرب التأديبات الثالثة 
القادم( وقد  املبحث  الكالم عنها يف  قبل هذه )وسيأيت  التي  اآلية  املبينة يف 
عن  إنزاهلا  عن  عجز  أو  ظلمه،  يف  هو  متادى  فإذا  الرجل،  من  بظلم  يكون 
الزوجية،  يف  تعاىل  اهلل  حلدود  إقامتها  دون  بينهام  الشقاق  وخيف  نشوزها، 
وجب عىل املؤمنني املتكافلني يف مصاحلهم أن يبعثوا حكاًم من أهله وحكاًم 

من أهلها«)3).

وقال اإلمام الرازي يف تفسريه)4):

»للشقاق تأويالن«:

أحدمها: أن كل واحد منهام يفعل ما يشق عىل صاحبه.

)1)  ابن الفرس: عبد املنعم بن حممد بن عبد الرحيم الغرناطي، األنصاري اخلزرجي، 
املالكي، ويعرف بابن الفرس )أبو حممد(، فقيه، أصويل، حمدث، لغوي، له: كتاب 
يف أحكام القرآن، وآخر يف أدب القضاء، ت )597(، كحالة 325/2، سري أعالم 

النبالء 364/21، شجرة النور، ص 150.
الشيخ عليش أن بعض  النساء: اآلية 35، 27/5، وذكر  املعاين من سورة  )2)  روح 
ومن  أمني...  دار  إىل  وامرأته  الرجل  إخراج  بل  احلكمني  بعث  يرون  ال  املالكية 

هؤالء عبيد اهلل بن حييى، انظر: منح اجلليل 546/3.
)3)  تفسري املنار، سورة النساء: اآلية 35، 77/5.

)4)  تفسري الفخر الرازي لآلية السابقة، املسألة الثانية 96/5.
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الثاين: أن كل واحد منهام صار يف شق بالعداوة واملباينة« انتهى.
اإلمام  عنها  يقول  بالغية  نكتة  ففيها  َبْينِِهاَم(  )ِشَقاَق  تعاىل:  قوله  أما 

الزخمرشي يف تفسريه:
»أصله شقاقًا بينهام، فأضيف الشقاق إىل الظرف عىل طريق االتساع، 
كقوله: چٹ  ٹ  ٹ  ڤچ ]سورة سبأ: 33[، وأصله: بل مكر يف الليل 

والنهار«)1).
بلغ  قد  املصلحني  تدخل  يستدعي  والذي  بينهام  الشقاق  هذا  إن  أي: 

ذروته وكادت األرسة أن تتفكك بسبب ما بلغته من تنافر بني الزوجني.
املبحث الثاين: كيف عالج الشارع احلكيم نشوز الزوجة ونشوز الزوج
پ     پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   وجل:  عز  قال 
ٿ   ٿ   ٺ   ٺ    ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ  
ڦ      ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ  
چ  چ  ڃ   ڃ     ڃڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ  

چچ)2).
ففي هذه اآلية الكريمة ذكر النشوز الذي هو مرحلة سابقة للشقاق؛ألن 

)1)  تفسري الكشاف للزخمرشي سورة النساء: آية 35، 97/15، والقرطبي كذلك يف 
فإذا  كثريًا  ليس  الظرف  إىل  املصدر  وإضافة   ،174/5 اآلية  لنفس  األوىل  املسألة 
ورد فاملقصود منه نكتة بالغية دالة عىل االتساع وما شاهبه، كقول النابغة يف مدح 

النعامن:
وال حيول عطاء اليوم دون غٍد يومًا منـه سـيـب نافـلة     

)ديوان النابغة من معلقته ومطلعها : يا دارمية بالعلياء والسند(...  
)2)  سورة النساء: اآلية 34.  
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النشوز كثريًا ما يؤدي إىل الشقاق، وهذا النشوز ال خيتص باملرأة بل يكون 
چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   تعاىل:  قال  أيضًا،  الرجل  من 
الغالب عند اإلطالق  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ)1)، ولكن 

يكون املراد به نشوز الزوجة فقط.

عن  الزوجة  خروج  يشمل  الطاعة  عن  »واخلروج  الرشقاوي)2):  قال 
طاعة الزوج وعكسه، وإن مل يشتهر إطالق النشوز يف حق الرجل«)3).

أوالً: تعريف النشوز وبيان كيفية عالج نشوز الزوجة:

النشز يف اللغة هو: »املكان املرتفع«)4).

ويف االصطالح: »نشزت املرأة من زوجها نشوزًا من بايب قعد ورضب: 
بالوجهني:  نشوزًا  امرأته  من  الرجل  ونشز  عليه،  وامتنعت  زوجها  عصت 

تركها وجفاها«)5).

وأمره  للرجل  القوامة  شع  وتعاىل  تبارك  اهلل  أن  نجد  اآلية  هذه  ويف 
وهن  الصاحلات  غري  أما  الصاحلات،  الزوجات  مع  والتلطف  باإلحسان 

)1)  سورة النساء: اآلية 128.
)2)  عبد اهلل بن حجازي بن إبراهيم، األزهري، الرشقاوي، من أهل الرشقية بمرص، 
فقيه شافعي، وأصويل حمدث، ومؤرخ مشارك يف بعض العلوم، تعلم يف األزهر، 
ووىل مشيخته، له: التحفة البهية يف طبقات الشافعية، وحاشية عىل حتفة الطالب ت 

)1227(، انظر: اإلعالم 78/4، كحالة 234/2.
)3)  الرشقاوي عىل شح التحرير 280/2.
)4)  القاموس املحيط مادة )نرش( ص 678.

)5)  املصباح املنري مادة )نشز( ص 313. وكذلك انظر املغرب وفيه: »أن النرش باحلركة 
والسكون« مادة )نشز( ص 465.
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الناشزات كام سامهن عز وجل فلهن معاملة أخرى تتمثل بالوعظ أوالً إذا 
ظهرت بوادره، كأن يقول هلا: اتق اهلل يف احلق الواجب يل عليك واحذري 
العقوبة... ويبني هلا أن النشوز يسقط النفقة والقسم فلعلها تبدي عذرًا أو 
تتوب عام وقع منها بغري عذر، ويذكر هلا ما يف الصحيحني قول النبي صىل 
اهلل عليه وسلم: »إذا باتت املرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها املالئكة حتى 

ترجع«)1).

ويف الرتمذي: »أيام امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت اجلنة«)2). 
إىل  انتقل  الوعظ  ينفع  مل  فإن  والرتهيب.  الرتغيب  أحاديث  من  وغريها 
اخلطوة الثانية ؛ وهى اهلجر يف املضجع ،  ال هجر املضجع وأهله، وقيل هو 

ترك الوطء.

وقيل: هو أن يقول هلا ُهجرًا أي إغالظها يف القول. وال جيوز اهلجران 
يف الكالم ال للزوجة وال لغريها فوق ثالثة أيام حلديث: ]ال حيل ملسلم أن 
هيجر أخاه فوق ثالثة أيام[)3). وهذا حممول عىل إذا ما قصد اهلجر حلظ نفسه، 

أما إذا كان القصد ردها عن املعصية فال حتريم.

فإذا استطاع الرجل أن يقهر دوافعه جتاه إغراء املرأة له يف املضجع   

)1)  أخرجة  البخاري يف صحيحه برشح الكرماين يف كتاب النكاح 145/19، حديث 
رقم 4865.

)2)  أخرجة الرتمذي، كتاب الرضاعة باب ما جاء يف حق الزوج عىل املرأة 361/4، 
حديث رقم 1161.

)3)  أخرجة البخاري يف صحيحه برشح الكرماين يف كتاب األدب 203/21، حديث 
رقم 5694.
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تعتز هبا وكانت -يف  التي  أسلحتها  يدها أمىض  يسقط من  أن  استطاع  فقد 
فإن  اخلطوة  هذه  تفلح  مل  فإن  عندئذ.  واملالينة  الرتاجع  إىل  أميل  الغالب- 
هناك إجراء أقوى مما سبق وهو يمثل آخر مراحل العالج وهو رضهبا؛ألهنا 
أرصت عىل النشوز، واملقصود بالرضب هو الرضب غري املربح ؛ألن القصد 
إذا كان  التعزير، وال جيوز الرضب  والتأنيب، فيرضهبا رضب  التأديب  منه 
رضهبا  جيوز  فال  أطاعته  فإذا  الرضب)1)،  عن  العفو  له  واألوىل  يفيدها  ال 

وال هجرها لقوله تعاىل: چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  
)2) فدل عىل أن التأديب كان لرتك الطاعة، فيدل  چ            چ  چچ 

عىل لزوم طاعتهن األزواج كام قال اإلمام الكاساين)3).

، ومتنعه من  إذنه  بغري  أوليائها  بيت  إىل  أن خترج  منها:  النشوز  ومثال 
وله  الناشزة،  زوجته  الزوج  هبا  يقابل  التي  الوسائل  هى  فهذه  الوطء)4). 
بعد ذلك أن يطلقها ، أو يتفق معها عىل اخللع ، أو التفريق بينهام عن طريق 

احلكمني للرضر الذي أصابه؛ألهنام قد وصال إىل مرحلة الشقاق.

ثانيًا: نشوز الزوج وعالجه:

)1) مغني املحتاج 259/3 – 260، والظالل سيد قطب )النساء: 34( ص 654.
وانظر هذا املوضوع يف: بدائع الصنائع للكاساين 494/2، مواهب اجلليل للحطاب   
188/4 املغني 724/9 مسألة رقم )1230(، وأسنى املطالب 239/3، ومعرفة 

السنن واآلثار للبيهقي 289/10 باب نشوز املرأة عىل زوجها.
)2) سورة النساء: اآلية 34. 

)3)  بدائع الصنائع 494/2.
)4)  مواهب اجلليل 188/4.
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وتعاىل:  تبارك  يقول  هذا  ويف  زوجته  جتاه  الزوج  من  النشوز  يقع  قد 
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    چٱ  
ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ    ٿٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ  

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦچ)1).
من  الزوجة  علمت  »إذا  اآلية:  هلذه  تفسريه  يف  الطربي  اإلمام  يقول 
وارتفاعًا  عليها،  أثرًة  غريها،  إىل  عنها  بنفسه  استعالء  أي  نشوزًا  زوجها 
وإما  دمامتها،  إما  أسباهبا:  بعض  منه  لكراهة  وإما  لبغضه،  إما  عنها،  هبا 
لكربها، أو غري ذلك من أمورها ،أو علمت إعراضًا منه: أي انرصافًا عنها 
أن  عندئذ  عليها  حرج  فال  منه؛  هلا  كانت  التي  منافعه  ببعض  أو  بوجهه،  
الواجب هلا  أو تضع عنه بعض  يومها،  له  بأن ترتك   ، بينهام صلحًا  يصلحا 
بالعقد  والتمسك  حباله  يف  املقام  وتستديم  بذلك  تستعطفه  عليه،  حق  من 
الفرقة                                                      احلالة من طلب  فالصلح خري يف هذه  النكاح،  بينها وبينه من  الذي 

والطالق«)2).

أسنت  حني  عنهام  اهلل  رىض  زمعة  بنت  سودة  يف  اآلية  هذه  ونزلت 
َوَفَرَقْت أن يفارقها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فوهبت يومها لعائشة عىل 

أالَّ يطلقها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.

فهذا هو املقصود بنشوز الزوج، فأما إن منعها حقًا هلا فقد دخل عليها 

)1)  سورة النساء: اآلية 128.
يف  اآلية  هلذه  املعنى  هذا  وورد   ،304/4 باختصار  السابقة  لآلية  الطربي  تفسري    (2(
.4878 رقم  حديث   ،152/19 النكاح  كتاب  الكرماين  برشح  البخاري  صحيح 



وقانون األحوال الشخصية الكويتي 31 

باإلرضار هبا وهذا األمر من األمور املحرمة التي ال تقره الرشيعة)1).

املبحث الثالث: الشقاق الذي يستدعي التحكيم:
عىل  منهام  واحد  كل  بتعدي  إال  يكون  ال  الزوجني  بني  الشقاق  إن 
صاحبه، أما إن كان التعدي من أحدمها فقط فهذا يسمى رضرًا؛ وغالبًا ما 
خيص الفقهاء الرضر بكونه من الزوج جتاه زوجته، لكن ال يعني هذا أنه ال 

يقع من الزوجة أيضا.
وهذا التفريق بني الشقاق والرضر مل ينص عليه الفقهاء، وإنام يعلم   
تتبع كالمهم حول موضوع بعث احلكمني عند اشتداد اخلالف  من خالل 
؛  اللغوي  املعنى  وخاصة  الشقاق  تعريف  من  قدمناه  ما  هذا  ويؤيد  بينهام، 
ألن املشاقة من باب املفاعلة والتي من معانيها املشاركة أي ال تصدر إال من 

اثنني.
بالرضر،  الزوج  عىل  التطليق  »للزوجة  أن:  عىل  املالكية  نص  وقد 
)كذا(  شعي  موجب  بال  كهجرها  ؛  شعًا  جيوز  ال  ما  بفعل(  وهو)قيامه 

ورضهبا وسبها وسب أبيها...« وهذا إذا مل ترد البقاء معه)2).
ومل يذكر اجلمهور أن للزوجة التطليق هلذا النوع من الرضر أي: الرضب 
والسب وغري ذلك، أما أنواع الرضر األخرى كاإلعسار والغيبة وغري ذلك، 
فقد )تقدم قول الفقهاء فيه (مع اختالفهم يف اجلزئيات. والفرق بني الرضر 

من  هلا  الواجبة  الزوجة  حقوق  من  حقًا  الزوج  منع  اهليتمي  حجر  ابن  عّد  وقد    (1(
.(274 رقم  )الكبرية  الكبائر  اقرتاف  عن  الزواج  انظر:  الكبائر. 

الصغري 515/2، وشح خمترص  الرشح  للمزيد  وانظر  الكبري 345/2،  الرشح    (2(
.9/4 للخريش  خليل 
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باإلعسار وغريه وبني الرضر بالرضب والسب وغري ذلك أن األول ال دخل 
للزوج فيه غالبًا بل جاء قرسًا عنه بخالف الثاين.

آخر  خمرجًا  أعطاها  للرضر  التطليق  حق  للزوجة  الرشع  أعطى  وكام 
يتمثل يف  اخللع ، بإن تفتدي نفسها ببعض حقها للزوج، أما الزوج فإن كانت 
زوجته ترضه وعجز عن معاجلة نشوزها بالطرق املبينة يف املبحث السابق فله 

استخدام حقه وهو الطالق.

وهذا الكالم املتقدم فيام إذا كان الرضر من أحد الزوجني، فإن ادعى 
كل واحد منهام رضر صاحبه، وأشكل أمرمها عىل القايض ، فإن القايض يأمر 
ببعث احلكمني لينظرا يف حاهلام...، واملقصود بالشقاق الذي يستدعي بعث 
التساب  بينهام  بأن دام  الزوجني  احلكمني هو اشتداد اخلالف والعداوة بني 
والتضارب وفحش ذلك بحيث يكون كل واحد منهام يف شق غري صاحبه)1).

يف  عنه  نتكلم  تفصيل  وللفقهاء  اإلمجال،  حيث  من  هو  احلكم  وهذا 
الفصل القادم.

أما قانون األحوال الشخصية الكويتي فقد نص يف املادة )126( بأن: 
»لكل من الزوجني قبل الدخول أو بعده، أن يطلب التفريق، بسبب إرضار 
وقد  أمثاهلام«  بني  العرشة  دوام  معه  يستطاع  ال  بام  فعاًل،  أو  قوالً  به  اآلخر 
أوضحت املذكرة التفسريية هذه املادة بقوهلا: التفريق القضائي بني الزوجني 

القرآن  أحكام   ،264/3 إلخ  املحتاج  مغني   ،124/5 األم  انظر:   وللمزيد    (1(
وشح   ،513/2 الصغري  والرشح  النساء:34[،  ]سورة  من   270/2 للجصاص 
منتهى اإلرادات 55/3، وانظر املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم د.عبدالكريم 

.505 ص  الغندور  أمحد  د.  الشخصية  واألحوال   ،438/8 زيدان 
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عن طريق التحكيم أخذ به الفقه املالكي املتبع اآلن، وهو أصح القولني عند 
اإلسالمية،  بالبالد  الشخصية  األحوال  قوانني  يف  السائد  وأصبح  احلنابلة، 
تعدياًل  أحكامه  فعدلت  والقصور،  العيوب  من  كثريًا  أظهر  تطبيقه  ولكن 
يتالىف العيوب التي تشوبه، ويمد أوجه النقص، وحيقق الغرض منه، وذلك 

عىل الوجه التايل:

للزوج  بل  الزوجة،  عىل  مقصور  غري  التفريق  طلب  يكون  أن   -1
املشاكسة  الزوجة  تتخذ  ال  حتى  الطالق،  يملك  كان  وإن  يطلبه،  أن  أيضًا 
كبريًا  خسارًا  فتحمله  مقابل،  دون  زوجها  من  تطليقها  إىل  وسيلة  إساءهتا 
الزوجية،  نفقة  متجمد  عن  فضاًل  واملتعة،  املهر،  وباقي  العدة،  نفقة  من 
وخسارة الزوجية نفسها. ففي  فتح باب املحكمة أمامه لطلب التفريق عن 
إليه  تضطره  طالق  عن  وتعويضه  التبعات،  هذه  من  إعفائه  إمكان  طريقها 
إساءة الزوجة، وهذا اإلعفاء، وذلك التعويض مما حيول بني الزوجة وتعمد 

اإلساءة، لتتوصل به إىل الطالق )م 126 من املذكرة اإليضاحية(.

بترضرها  الزوجة  تطليق  يف  املالكي  الفقه  مع  يتفق  الكويتي  فالقانون 
من زوجها، ويضيف أيضًا أن هذا احلق للزوج أيضًا، وليس مقصورًا عىل 
كام  املالكية-  عند  حاكمني  باعتبارمها  احلكمني؛  طريق  عن  وذلك  الزوجة 

سيأيت بيان ذلك بالتفصيل يف الفصل الثالث.
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الفصل الثاين: التحكيم بني الزوجني                                                    
بسبب الشقاق

متهيد:
بسبب  الزوجني  بني  التحكيم  مسائل  أهم  الفصل  هذا  يف  نعرض   
بينهام،  للتحكيم  أمر مسوغ  الزوجني  الشقاق بني  أن  أن عرفنا  بعد  الشقاق 

توفيقًا أو تفريقًا.
بني  الشقاق  لعالج  الصحيح  الوضع  هو  احلالة  هذه  يف  فالتحكيم   

الزوجني ال الترسع يف الطالق أو اللجوء إىل القضاء.
وبناء عىل هذا فإن املباحث التي نتكلم عنها يف هذا الفصل هى كام   

ييل:
املبحث األول: إسكان الزوجني بني قوم صاحلني قبل بعث احلكمني.

املبحث الثاين: وقت بعث احلكمني.
املبحث الثالث: املأمور ببعث احلكمني.

املبحث الرابع: حكم بعث احلكمني.
املبحث اخلامس: رشوط احلكمني.
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املبحث األول: إسكان الزوجني بني قوم صاحلني                                     
قبل بعث احلكمني

لقد عرفنا أن الزوجة إذا تعدت عىل زوجها وأساءت خلقها فإن الزوج 
من  التعدي  كان  إذا  أما  يرضهبا...  ثم  املضجع،  يف  هيجرها  ثم  أوالً  يعظها 
الزوج بأن كان يضارها باهلجر أو الرضب، أو الشتم، فإما أن تثبت الزوجة 
هذا التعدي وإما أال تثبته، فإن أثبتت تعدي الزوج عليها، ويكون اإلثبات 
فإن  بذلك؛  الزوج  يعرتف  بأن  اإلقرار  أو  الشهادة،  هبا  واملقصود  بالبينة 
احلاكم أو القايض يزجره، وال يعزره، فإن عاد عزره لتعديه عليها. وهذا عند 

الشافعية)1)، أما املالكية فجوزوا التعزيز طاملا أثبتت تعديه)2).

بقوله: »ألن  املرة األوىل  تعزيره يف  الشافعية عدم  السبكي من  ويعلل 
إساءة اخللق تكثر من الزوجني، والتعزير يورث وحشة بينهام، فيقترص أوالً 

عىل النهي لعل احلال يلتئم بينهام...«)3).

ألن  رضب؛  دون  فقط  يعظه  احلاكم  فإن  تعديه؛  تثبت  مل  إذا  وأما   
الرضب من احلاكم هنا تعد منه عىل الزوج دون مربر.

وهذا إذا كان التعدي من الزوج، أما إذا ادعى كل منهام ظلم صاحبه   

)1)  مغني املحتاج 260/3، حتفة املحتاج 456/7.
)2)  الرشح الكبري وحاشية الدسوقي 343/2.

)3)  الرشبيني نقاًل عن السبكي، مغني املحتاج 260/3.
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له، وأشكل أمرمها، فهل ُيبعث احلكامن مباشة؟ أم أن هناك إجراء آخر قبل 
بعث احلكمني أال وهو إسكاهنام بني قوم صاحلني؟

االجتاه األول: ذهب احلنفية إىل أنه ال حاجة إىل إسكان الزوجني بجانب 
من يرشف عليهام، بل إذا ادعى كل من الزوجني ظلم صاحبه بعث احلاكم 

حكمني مباشة)1).

تعدي  القايض  عند  يثبت  أن  إما  وقالوا:  املالكية  فصل  الثاين:  االجتاه 
كل واحد منهام عىل اآلخر أو ال يثبت؛ فإن ثبت تعدهيام وعظهام، ثم رضهبام 
منها  الرضر  هل  يعلم  فلم  األمر  وأشكل  ذلك  يثبت  مل  إذا  وأما  باجتهاده، 
شكواها  وتكررت  الرضر،  هى  ادعت  أو  الرضر  منهام  كل  وادعى  منه  أو 
دون بينة؛ فإن احلاكم يأمر زوجها بإسكاهنا بني قوم صاحلني ويكلفهم تفقد 

خربمها وخيربوا احلكم بذي الرضر)2).

االجتاه الثالث: ذهب الشافعية واحلنابلة إىل أن احلاكم يسكنهام مباشة 
إىل جنب ثقة ليتعرف عىل أحواهلام برشط كونه ثقة خبريًا، ويكتفي بالواحد 

تنزياًل لذلك منزلة الرواية، ملا يف إقامة البينة من العرس)3).

وفائدة هذا اإلجراء: أنه إذا بان أن التعدي من الرجل منعه -أي هذه 
الثقة  ألزمهام  منهام  كان  وإن  بالزوجة،  واإلرضار  فيه  التامدي  من  الثقة- 

)1)  أحكام القرآن للجصاص 239/2 يف تفسري اآلية 35 من سورة النساء.
)2)  الرشح الصغري 512/2، التاج واألكليل 263/5، جواهر اإلكليل 461/1.

)3)  مغني املحتاج 260/3، هناية املحتاج 392/6، املغني 747/9، الفروع 340/5 
النساء  سورة  من   35 لآلية  كثري  ابن  تفسري  وانظر   ،210/5 القناع  وكشاف 

.467/1
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اإلنصاف، فإن امتثال فبها ونعمت وإال -بأن داما عىل اخلصام- رفع أمرمها 
إىل احلاكم أو القايض ليتخذ اإلجراء اآليت وهو بعث احلكمني، وهذا رأي 
من قال بأن بعث احلكمني يكون بعد إسكاهنام بجنب ثقة أو قوم صاحلني 

وهو قول اجلمهور.

املقارنة

الناظر يف هذه االجتاهات جيد تفصيل املالكية هو األعدل، ألنه عالج 
أي  خيتار  أن  من  القايض  يمنع  ال  هذا  ولكن  دقيق.  برتتيب  الشقاق  حالة 
االجتاهات السابقة بحسب احلالة التي أمامه، فبعضها يناسبها بعث احلكمني 
مباشة، وبعضها حيتاج إىل تفصيل املالكية املتقدم، وبعضها يتناسب مع قول 

الشافعية واحلنابلة.

األحوال  قانون  من   )127( املادة  يف  نص  فقد  الكويتي  القانون  أما 
الشخصية عىل ما ييل:

»عىل املحكمة أن تبذل وسعها لإلصالح بني الزوجني، فإذا تعذر عينت 
حكمني للتوفيق أو التفريق«. وجاء يف املذكرة التفسريية: »ال يشرتط يف بعث 
احلكمني تكرر الشكوى، فإنه شط ليس يف كتاب اهلل، فال وجه لتغيري نظام 
التحكيم به، ويف بعث احلكمني ابتداء اختصارًا لإلجراءات، وهو ال يضيع 

شيئًا الزمًا، لتحقيق العدالة وهو ظاهر عبارة الشامل)1) من كتب املالكية«.

ومن هذه املادة تبني لنا:

1-أن بعث احلكمني يكون مباشة دون حاجة إىل إسكان الزوجني إىل 

)1)  الشامل البن برهام تلميذ خليل.
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جنب ثقة وهو ما ذهب إليه احلنفية.

فقهاء  أغلب  أن  لبعث احلكمني مع  الشكوى  تكرر  مل تشرتط  2-أهنا 
املالكية اشرتطوا ذلك، واحتج القانون بظاهر عبارة )الشامل(، ولكن األخذ 
القايض من  يتأكد  املسألة هو األفضل حتى  املالكية يف هذه  بمذهب غالب 
التطليق للرضر هو الذي ال حيتاج إىل تكرار  املتكررة؛ ألن  جدية الشكوى 

الشكوى من الزوجة وليس الشقاق بينهام)1).

3- قضية إسكان الزوجني بجانب ثقة كام ذهب إليه اجلمهور قد يكون 
مدروس  جهد  حيتاج  لذا  التطبيق،  معقد  الصعوبة،  بالغ  أمرًا  هذه  أيامنا  يف 
خصوصية  عىل  املحافظة  مع  االجتامعية  بالقضايا  اإلخالل  دون  لتطبيقه 
العسري تطبيقه اآلن إال يف  األرسة، فهو وإن كان يسريًا يف املايض، فإن من 

نطاق ضيق. 

 

 

)1) انظر هلذا الفرق باختصار يف الرشح الكبري وعليه حاشية الدسوقي 345/2. 
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املبحث الثاين: وقت بعث احلكمني

بناء عىل اختالفهم  اختلف املفرسون يف وقت بعث احلكمني، وذلك 
ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   چڇ   تعاىل:  قوله  تفسري  يف 
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ    ڑ  ڑ  کک  ک    ک  گ  گ  گچ 
هل هى بمعنى علمتم؟ أو بمعنى ظننتم؟ وذلك ألن »خفتم« من األضداد، 
ذلك  من  فتحصل  مظنونًا)1)  يكون  وقد  الوقوع،  معلوم  منه  املخوف  ألن 

قوالن:

القول األول:

أن خفتم بمعنى: أيقنتم، وهو قول أبو عبيدة)2) ومجاعة من املفرسين 
واستدلوا بام ييل:

أنه قد ورد ذلك يف كالم العرب، قال أبو حمجن الثقفي:

فإنني بالفالة  تدفننـــــي  أخاف إذا ما مت أن ال أذوقها)3)وال 

العلم بكوهنا  النشوز فقد حصل  الرازي: »ملا أرصت عىل  الفخر  قال 

كلمة  و   ،12/5 األوىل  املسألة  يف  النساء  من سورة  الثالثة  لآلية  القرطبي  تفسري    (1(
التفسري  فأحال  والثالثني  اخلامسة  اآلية  وكذلك  الثالثة  اآلية  يف  وردت  )خفتم( 

به. اكتفاء  املتقدم  عىل  املتأخر 
)2)  تفسري القرطبي )سورة النساء: 3( يف املوضع السابق.

)3)  تفسري القرطبي )سورة النساء: 3( يف املوضع السابق، وانظر كذلك تفسري القرطبي 
لآلية 34 من سورة النساء، 64/4.
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ناشزة فوجب محل اخلوف ههنا عىل العلم«)1). فعىل هذا يكون بعث احلكمني 
عند التيقن والعلم بوقوع الشقاق والعداوة بينهام.

القول الثاين:

الذي  »وهو  ابن عطية:  قال  الزجاج،  قول  ظننتم، وهو  بمعنى  خفتم 
اختاره احلذاق«)2). وحجتهم: أن الشقاق لو علم يقينا ملا احتيج إىل احلكمني.

واجلواب عن هذا: أن وجود الشقاق وإن كان معلومًا إال أننا ال نعلم 
هذا  ملعرفة  احلكمني  إىل  فاحلاجة  ذاك،  أو  هذا  عن  صدر  الشقاق  ذلك  أن 
املعنى. ويمكن أن يقال أيضًا:  وجود الشقاق يف احلال معلوم، ومثل هذا ال 
حيصل منه خوف، إنام اخلوف يف أنه هل يبقى ذلك الشقاق أم ال؟ فالفائدة 
يف بعث احلكمني ليست إلزالة الشقاق الثابت يف احلال؛ ألن ذلك حمال، بل 

الفائدة إزالة ذلك الشقاق يف املستقبل)3).

والذي يظهر أنه ال فرق بني القولني، ألن القائلني بأن املعنى هو )ظننتم( 
ذلك  يقولوا  مل  حينئذ ألهنم  البعث  وجوب  واملقصود هو  بالعلم،  قول  هو 
ملجرد الشك؛ ألن الظن هو العمل بالدليل الراجح والذي ليس بعده ظن، 
فالعمل به واجب كاليقني، فليس من شط بعث احلكمني حصول الشقاق 
عالنية أمام الناس، بل يكفى التسامع والشهرة بني الناس بحيث يشهدون 

عىل وقوع العداوة بينهام. 

)1)  تفسري الرازي لآلية 35 من سورة النساء املسألة األوىل 96/5.
)2)  تفسري القرطبي لآلية الثالثة من سورة النساء 12/5، وتفسري الرازي يف املوضع 

السابق.
)3)  تفسري الرازي )النساء: 35( املسألة األوىل 96/5.
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ومن ناحية أخرى، فإن بعث احلكمني جيوز قبل الدخول وبعده؛ألن 
جارين  أو  واحد  بيت  يف  يكونان  وقد  البناء)1)،  قبل  بينهام  يقع  قد  التقابح 
قانون  به  جاء  ما  وهذا  فيتنازعان)2)، فيجري هبا جمرى املدخول هبا)3). 
األحوال الشخصية فقد نص يف املادة )126( عىل أن: »لكل من الزوجني 

قبل الدخول وبعده أن يطلب التفريق بسبب إرضار اآلخر به...«.

ومن ناحية إثبات الرضر فقد رجح القانون قول املفرسين: »إن خفتم« 
املادة  يف  نص  فقد  بالتسامع،  الرضر  إثبات  يف  اكتفى  ألنه  ظننتم؛  بمعنى 
)134( عىل أنه: »يكفي يف إثبات الرضر الشهادة بالتسامع املبني عىل الشهرة 
يف نطاق حياة الزوجني، وال تقبل هذه الشهادة عىل نفي الرضر«، وإنام قبلت 

يف اإلثبات دون النفي؛ ألن املثبت عنده زيادة علم.

وقد بني القانون وسيلة اإلثبات يف املادة التي قبلها )م 133( بقوله:

هذا  كان  وسواء  وامرأتني«  رجل  أو  رجلني،  بشهادة  الرضر  »يثبت 
الشاهد قريبًا للمشهود له أم ال طاملا توفرت فيه شوط الشهادة كام نصت 

عليه املادة )135(؛ دفعًا للحرج.

ولكن ينبغي أال يشهد الشاهد يف قضية بينه وبني املشهود له قرابة أو 
عالقة؛ ملكان التهمة؛ ألن الوازع الطَّبعي هنا قد يغلب عىل الوازع الرشعي 

جتاه املشهود له.

)1)  الباجي عن ابن املواز يف املنتقى 114/4.
)2)  الرشح الكبري 344/2.

)3)  املدونة 269/2.
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املبحث الثالث: املأمور ببعث احلكمني

اختلف الفقهاء يف املأمور بعث احلكمني وذلك بناء عىل اختالفهم يف 
قوله تعاىل: چڇ  ڇچ عىل أربعة أقوال:

القول األول: اخلطاب للحكام أو األمراء أو القضاة:

وهو قول احلنفية؛ وبعض املالكية؛ واألظهر عند الشافعية؛ واحلنابلة)1)، 
ودليلهم ما ييل:

1- اآلثار الواردة يف ذلك ومنها:

أ - أنه روي عن سعيد بن جبري والضحاك يف املخاطبني يف هذه اآلية: 
»أنه السلطان الذي يرتافعان إليه«)2).

ب - روى حممد بن سريين وأيوب عن عبيدة عن عيل -رىض اهلل عنه- 
قال: »جاء إليه رجل وامرأة ومعهام فئام -مجاعة- من الناس، فأمرهم فبعثوا 

)1) انظر للحنفية: أحكام القرآن للجصاص عند تفسريه لآلية اخلامسة والثالثني من 
سورة النساء 270/2، وانظر املالكية: الرشح الصغري 513/2، جواهر اإلكليل 
461/1، أحكام القرآن البن العريب لنفس اآلية السابقة عن اإلمام مالك 539/1.
وروضة   ،307/3 املنهاج  عىل  املحيل   ،261/3 املحتاج  مغني  للشافعية:  وانظر   
.379/8 اإلنصاف   ،210/5 القناع  كشاف  للحنابلة:  وانظر   .348/6 الطالبني 
وانظر تفسري القرطبي لآلية )35( من سورة النساء املسألة الثانية 175/5، وكذلك   

الرابعة 96/5. املسألة  الرازي يف  تفسري 
)2) أحكام القرآن للجصاص )سورة النساء: 35) 270/2.
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حكاًم من أهله وحكاًم من أهلها....«)1).

أيضًا عن عثامن بن عفان -رىض اهلل  السابقة ورد  ج - ومثل احلادثة 
عنه- أنه بعث ابن عباس ومعاوية -رىض اهلل عنهام- حكمني عىل عقيل بن 

أيب طالب وزوجته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة)2).

ووجه الشاهد من هذه اآلثار واضح من أن الذي بعث احلكمني إنام 
هو احلاكم ال غريه.

2- قال أبو بكر اجلصاص: »األوىل أن يكون خطابًا للحاكم الناظر بني 
اخلصمني واملانع من التعدي والظلم؛ وذلك ألنه قد بني أمر الزوج وأمره 
بوعظها وختويفها ثم هبجرها يف املضجع إن مل تنزجر ثم برضهبا إن أقامت 
ينصف  من  إىل  املحاكمة  إال  للزوج  الرضب  بعد  مل جيعل  ثم  نشوزها،  عىل 
الرشعية  تنفيذ األحكام  الرازي: »ألن  يقول  أي كام  الظامل«)3).  املظلوم من 

إليه«)4).

3- أنه نظري مسألة العنني، واملجبوب، واملويل يف أن احلاكم هو الذي 
يتوىل النظر يف ذلك ويفصل بينهام بام يوجبه من حكم)5).

4- ومن الناحية العقلية: أن لإلمام والية عامة عىل الناس كافة، ومسألة 

)1) أحكام القرآن البن العريب 539/1، تفسري ابن كثري لآلية )35( من سورة النساء 
.467/1

)2) أحكام القرآن البن العريب )سورة النساء: 35) 539/1.
)3) أحكام القرآن للجصاص )سورة النساء: 35) 270/2.

)4) تفسري الرازي )سورة النساء: 35( املسألة الرابعة 96/5.
)5) اجلصاص يف املوضع السابق.
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بعث احلكمني بسبب الشقاق بني الزوجني من أخطر املسائل إلصالح األرس 
والتي جيب أن تناط بنظر وعناية احلاكم أو من ينوب منابه كالقضاة، ويف هذا 

رفع لشأن الزوجني الذين مها نواة املجتمع.

القول الثاين: املراد باخلطاب هنا الزوجان:

خياطب  خفتم«:  »وإن  تعاىل:  قوله  يف  قال  حيث  السدي،  قول  وهو 
أمري،  وليتك  قد  حلكمها:  املرأة  تقول  فشاقته،  رضهبا  إذا  واملرأة  الرجل 

وحايل كذا، ويبعث الرجل حكاًم من أهله ويقول له: حايل كذا.

وقال ذلك أيضًا ابن عباس -رىض اهلل عنه-)1).

قال ابن العريب: »ومال إليه الشافعي«)2).

وهو أيضًا قول بعض املالكية)3).

وقد استدل أصحاب هذا القول باحلادثة السابقة املروية عن عيل بن أيب 
طالب، إال أنه مردود من وجوه:

1- أن الذي أمر ببعث احلكمني هو اإلمام، وإنام قام الزوجان باختيار 
احلكمني فقط.

سورة  من   )35( لآلية  تفسريه  عند  القرآن  أحكام  يف  العريب  ابن  عنهام  هذا  نقل    (1(
يف  اآلية  لنفس  للجصاص  القرآن  أحكام  وانظر   ،539/1 األوىل  املسألة  النساء 

السابق. املوضع 
أنه  الشافعي  الصحيح عن  السابق. لكن  املوضوع  العريب يف  القرآن البن  )2)  أحكام 
انظر األم  له يف ذلك.  الزوجني  بتوكيل  يبعث احلكمني هو احلاكم  الذي  أن  يرى 

.124/5 للشافعي 
)3)  املنتقى 113/4، مواهب اجلليل للحطاب 18/4.
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الزوجني  بني  الشقاق  خافا  إذا  الزوجني  غري  خاطب  اهلل  وألن   -2
بإرسال احلكمني)1)، ويف البحر املحيط: »أن صيغة اخلطاب يف اآلية التي قبل 
هذه كانت لألزواج ثم انتقل النص القرآين من خطاب األزواج إىل خطاب 

غريهم«)2).

بأن  يقول  بل هو ممن  ابن عباس خالف هذا،  املروي عن  أن  كام   -3
املخاطب هو السلطان كام يف القول األول.

القول الثالث: املخاطب هم أهل الزوجني:

وهو قول لبعض املالكية)3). وقول ضعيف عند الشافعية)4).

دي. وهو مروي أيضًا عند السُّ

واستدلوا عىل هذا القول بأن السياق يف اآلية ال يمنع كون املخاطب 
تعاىل:  قوله  يف  اجلمع  لفظ  الزوجني  أهل  املراد  أن  ويرجح  الزوجني،  أهل 
»وإن خفتم« فكان املعنى: إن خفتم، أي علمتم خالفًا بني الزوجني فابعثوا 

حكاًم من أهله وحكاًم من أهلها«)5).

)1)  أحكام القرآن البن عريب لآلية 35 من سورة النساء )539/1).
)2)  البحر املحيط أليب حيان لنفس اآلية السابقة.

الزوجني–  –أي  كانا  وإن  الزوجني  »وليا  وقال:  املدونة  عن   113/4 املنتقى    (3(
البن  القرآن  أحكام   ،10/4 خليل  عىل  اخلريش  املخاطبون«،  هم  أي  حمجورين، 

.539/1  (35 )النساء:  العريب 
)4)  مغني املحتاج 261/3 وانظر روح املعاين لأللويس )النساء: 35) 27/5، وتفسري 

القرطبي )سورة النساء: 35( املسألة الثانية 175/5.
يف  القرطبي  وتفسري   ،539/1  (35 )النساء:  العريب  البن  القرآن  أحكام  انظر    (5(

السابق. املوضع 
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القول الرابع: اخلطاب لعموم املؤمنني، أو لكل واحد من صاحلي األمة:

وهو قول ذكره الرازي يف تفسريه وذكر دليله، وهو من وجهني:

عىل  محله  وليس  للجمع،  خطاب  خفتم«  »وإن  تعاىل:  قوله  أن   -1
البعض بأوىل من محله عىل البقية، فوجب محله عىل الكل، فعىل هذا جيب أن 
يكون قوله »وإن خفتم« أمر جلميع املؤمنني، ثم قال: »فابعثوا« فوجب أن 

يكون هذا أمرًا آلحاد األمة هبذا املعنى.

فثبت أنه سواء وجد اإلمام أو مل يوجد، فللصاحلني أن يبعثوا حكاًم من 
أهله وحكاًم من أهلها لإلصالح.

2- ثم إن مسألة الشقاق بني الزوجني جتري جمرى دفع الرضر، ولكل 
واحد أن يقوم به)1).

املادة )127( عىل ما  تبنى رأي اجلمهور فقد نص يف  القانون فقد  أما 
ييل: 

تعذر  فإذا  الزوجني،  بني  لإلصالح  وسعها  تبذل  أن  املحكمة  »عىل 
عينت حكمني للتوفيق أو التفريق«.

فاملحكمة ممثلة بالقايض هى التي تبعث احلكمني.

يتبني مما تقدم:

1- أًن السبب يف اختالف الفقهاء يف هذه املسألة هو عدم وجود نص 
بام  فريق  كل  اجتهد  لذلك  املوضوع،  هذا  حيسم  السنة  أو  القرآن  يف  قاطع 

ملحمد  املنار  تفسري  وانظر   ،96/5 الرابعة  املسألة   )35 )النساء:  الرازي  تفسري    (1(
.(77/5( نفسها  لآلية  رضا  رشيد 
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املباحث  ما فهموه من  الصحابة رىض اهلل عنهم وكذلك  وجدوه من كالم 
اللغوية يف اآلية الكريمة.

واحدة  النتيجة  متقاربة؛ ألن  األقوال  أن كل هذه  2- يالحظ كذلك 
وهى بعث احلكمني بغض النظر من بعثهام.

الذي  هو  القايض  يكون  بحيث  األول  القول  هو  األقوال  أوىل  ولعل 
يأمر ببعث احلكمني؛ ألن مسألة الشقاق من األمور التي ينتج عنها التفريق، 

وهى من اخلطورة بمكان، لذلك حتتاج إىل نظر القايض.
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املبحث الرابع: حكم بعث احلكمني وحكم                                          
إرسال حكم  واحد

وفيه مطلبان:
املطلب األول: حكم بعث احلكمني.

املطلب الثاين: حكم إرسال حكم واحد.
املطلب األول: حكم بعث احلكمني:

تقدم يف املبحث السابق مرشوعية بعث احلكمني، ولكن هل هذا عىل 
سبيل الوجوب أم االستحباب؟

اختلف الفقهاء فيه عىل قولني:
القول األول: أنه واجب:

وهو مذهب بعض املالكية)1)، واملعتمد عند الشافعية)2).
واستدلوا عىل ذلك بام ييل:

1- أن صيغة »فابعثوا« دالة عىل الوجوب، وال ترصف عن الوجوب 
إال بقرينة)3).

)1)  مواهب اجلليل للحطاب 16/4، وهو ظاهر عبارة اللخمي، أحكام القرآن البن 
العريب )النساء: 35(، املسألة الثالثة عرشة، 544/1.

)2)  روضة الطالبني 348/6 عن البغوي، شح التحرير والرشقاوي عليه 286/2، 
قليويب عىل شح املحىل للمنهاج 307/3، حتفة املحتاج 457/7.

)3)  حاشية الرشقاوي 286/2.
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عىل  العامة  الفروض  من  وهو  الظلامت،  رفع  باب  من  وألنه   -2
القايض)1).

يبعث  أن  لزمه  الشقاق  الزوجني  حال  من  علم  إذا  اإلمام  وألن   -3
حكمني وال ينتظر ارتفاعهام إليه، ألن ما يضيع من حقوق اهلل أثناء ما ينتظر 

رفعهام إليه ال جرب له)2).

القول الثاين: أن بعث احلكمني مستحب وليس بواجب

وهو وجه ذكره الروياين من الشافعية)3).

فالبد  متيقن  أمر  الشقاق  حصول  ألن  األرجح؛  هو  األول  والقول 
ز  يتأتى مع القول باالستحباب؛ ألن القول به وُيـجوِّ من عالجه، وهذا ال 
واجب.  غري  أنه  اعتبار  عىل  إرساهلام  عدم  احلكمني  يبعث  من  أو  للقايض 

فالبد إذن من القول بوجوبه حتى يرفع الظلم عن املظلوم.

املادة )127)  القانون عندما نص يف  به  الذي أخذ  القول هو  وهذا   
بأن: »عىل املحكمة أن تبذل وسعها لإلصالح بني الزوجني، فإذا تعذر عينت 

حكمني«. 

وهذه الصيغة تدل عىل الوجوب حيث ال صارف يرصفه عن ذلك.

املطلب الثاين: حكم إرسال حكم واحد:
ومع  أهلها،  من  وحكم  أهله  من  حكم  املطلوب  بأن  اآلية  رصحت 

)1)  حاشية الرشقاوي يف املوضع السابق.
)2)  أحكام القرآن البن العريب )النساء: 35( املسألة الثالثة عرشة )544/1).

)3)  نقله عنه اإلمام النووي يف الروضة )348/6( ومل يذكر له تعلياًل.
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هذا فإن بعض الفقهاء جيوز إرسال حكم واحد، وهذا القول الراجح عند 
حكمني  بعث  إال  جيوزوا  ومل  اآلية  بظاهر  فتمسكوا  الشافعية  أما  املالكية، 

اثنني. وتفصيل هذين القولني فيام ييل:
القول األول: ذهب املالكية إىل أن إرسال حكم واحد من قبل الزوجني 
جمزئ من غري رفع للحاكم عىل الصفة املشرتطة من كونه عدالً رشيدًا ذكرًا 
عاملًا بذلك، وينفذ حكمه ولو مل يرضيا به، بخالف احلاكم إذا رفع الزوجان 
أمرمها إليه فالبد من بعث حكمني إذا كان لكل من الزوجني قريب من أهله. 
واآلية الكريمة تفيد ذلك؛ ألن قوله تعاىل: »فابعثوا... اآلية« يفيد أن ذلك 

عند الرفع، وأهنام إذا رضيا بإقامة حكم واحد بال رفع كفى)1).
ولعل وجه هذا االستدالل عندهم: أن اخلطاب يف قوله تعاىل »فابعثوا« 
للحكام كام تقدم، وهو قول أغلب الفقهاء. فإذا اتفق الزوجان عىل إرسال 
هلم  جيوز  فال  للحكام  الرفع  عند  أما  جاز،  الرشوط  مستوف  واحد  حكم 
جيوز  فال  الزوجني  حق  هو  اثنني  إرسال  ألن  واحد؛  حكم  عىل  االقتصار 
إسقاطه وجيب عىل احلكام تطبيق نص اآلية بإرسال اثنني ويزول هذا املعنى 

عند ترايض الزوجني قبل الرفع، وهذا احلكم عند بعض املالكية.
وسنذكر بعد قليل اخلالف فيمن له حق إرسال حكم واحد.

وحجتهم يف ذلك ما ييل: 
1- أن اهلل تعاىل حكم يف الزنى بأربعة شهود، ثم أرسل النبي صىل اهلل 

 ،346/2 الدسوقي  حاشية  وعليه  الكبري  والرشح   ،515/2 الصغري  الرشح    (1(
واملدونة برواية سحنون عن ابن القاسم 267/2، والعدوي عىل اخلريش 413/4، 

الرابعة عرشة 544/1. املسألة  العريب )النساء: 35(،  القرآن البن  وأحكام 
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عليه وسلم إىل املرأة الزانية ُأنيسًا، وقال له: »إن اعرتفت فارمجها«)1).
وقد أورد اخلريش يف حاشيته إشكاالً ذكره عن خليل بن إسحاق وهو:
إال  الصيد  مِلَ جاز هنا بحكم واحد ومل جيز يف حتكيم  املؤلف سئل  أن 

اثنان، وقد جاء بتحكيم اثنني يف املوضعني؟ فأجاب:
بأن جزاء الصيد حق اهلل تعاىل فلم جيز إسقاطه، وهذا حق للزوجني 
فلهام إسقاطه. وَثمَّ جواب آخر ذكره العدوي يف حاشيته عىل اخلريش نقاًل 

عن اللخمي وهو:
أن املحكوم له يف الزوجني له خصم ليس هو يف الصيد)2).

واختلف املالكية فيمن له حق إرسال احلكم الواحد، هل هو للزوجني، 
أم للحاكم، أم للوليني عىل الزوجني إذا كانا حمجورًا عليهام؟

وفيه أربعة أقوال:
رفع  بال  فقط  الزوجني  قبل  من  واحد  حكم  إرسال  جيوز  األول: 
للحاكم، وال جيوز للحاكم أو لويل الزوج والزوجة ذلك، برشط أن توجد 

فيه الصفات التي تشرتط يف احلكم)3)، وسواء أكان قريبًا هلام أم أجنبيًا.

)1)  أخرجه البخاري يف صحيحه، برشح الكرماين، كتاب املحاربني، باب: من أمر غري 
اإلمام بإقامة احلد غائبًا عنه رقم احلديث 6428، ولفظ )وأما أنت يا أنيس غاغد 
عىل امرأة هذا فارمجها فغدا أنيس فرمجها( أي إن اعرتفت فأرمجها. عن الكرامني، 
وأخرجه مسلم يف صحيحه برشح النووي يف كتاب احلدود، باب: حد الزنا رقم 
205/11، ط دار الريان للرتاث ولفظ مسلم: »... فإن اعرتفت  احلديث )20) 

فارمجها...« وهذا احلديث مشهور بحديث العسيف أي األجري.
)2)  حاشية اخلريش والعدوي عليه 415-413/4.

)3)  العدوي عىل اخلريش 415/4.
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وقيل إذا كان أجنبيًا فقط)1).
وهو قول الباجي، وذكره اخلريش عن خليل بن إسحاق)2).

واستدلوا عىل هذا بأنه ال جيوز للحاكم وال لويل الزوجني إقامة حكم 
حق  يسقط  مل  اثنان  أقيم  إذا  وألنه  الزوجني؛  حلق  إسقاطًا  فيه  ألن  واحد؛ 

الزوجني وألن يف إقامتهام مراعاة للزوجني)3).
الثاين: جيوز مطلقًا للزوجني ولويل الزوجني املحجورين أن يقيام حكاًم 

واحدًا فال خيتص بالزوجني.
وهو قول اللخمي، ورجحه الدسوقي والعدوي)4).

قريبًا  كان  إذا  يظهر  فيام  ومثله  عنهام،  أجنبيًا  احلكم  يكون  أن  برشط 
ألحدمها،  قريبًا  كان  لو  أما  عم)5)،  أو  هلام  عم  كابن  مستوية،  قرابة  معًا  هلام 
وعلله  اتفاقًا)6)،  احلاكم  أو  الوليني  من  إقامته  امتنعت  أقرب،  ألحدمها  أو 

اللخمي بقوله:
»ألنه إنام جعل رجالن إذا كانا من األهل؛ألن كل واحد يستنبط علم 

َمن هو ِمن قبله، فإذا خرجا عن أن يكونا من األهل أجزأ واحد«)7).

)1)  الدسوقي عىل الرشح الكبري 346/2.
)2)  حاشية اخلريش 413/4، واملنتقى للباجي 114/4، والدسوقي عىل الرشح الكبري 

346/2، مواهب اجلليل 18/4.
)3)  العدوي عىل اخلريش 415/4.

)4)  املرجع السابق، وانظر قول اللخمي يف مواهب اجلليل 18/4.
)5)  الرشح الصغري 515/2.

)6)  العدوي عىل اخلريش 415/4.
)7)  حاشية اخلريش 413/4.
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الثالث: ال جيوز للزوجني كذلك إقامة حكم واحد سواء أكانا رشيدين 
أم حمجورين وموىل عليهام، ولكن، إن جعال ذلك لواحد عدل مل ينقض)1).

وهذا القول ضعيف إذ أمهله اإلمام الدردير كام أشار إليه الدسوقي يف 
حاشيته ونسب هذا اخلالف للبدر القرايف)2).

الرابع: جيوز أن يقيم الزوجان والوليان خاصة حكاًم واحدًا مستوٍف 
شوطه.

وهو قول ابن احلاجب)3).
القول الثاين: أنه ال جيوز االكتفاء بحكم واحد، بل البد من حكمني.

وهو قول الشافعية)4) واستدلوا بام ييل:
1- ظاهر اآلية، التي اشرتطت حكاًم من أهله وحكاًم من أهلها. قال 
اخلطيب الرشبيني: »اقتىض كالم املصنف -النووي- عدم االكتفاء بحكم 

واحد، وهو األصح لظاهر اآلية«.
2-  وألن كاًل من الزوجني يتهمه وال يفيش إليه رسه)5).

ولعل الراجح هو قول الشافعية، فالبد من اثنني ليحكام يف أمر الزوجني 

)1)  احلطاب 18/4 عن ابن عرفة.
)2)  حاشية الدسوقي 346/2، والرشح الصغري وعليه حاشية الصاوي 515/4.

)3)  احلطاب 18/4.
)4)  مغني املحتاج 261/3، وروضة الطالبني 349/6 وصححه، وحاشية الرشقاوي 
إرسال  بجواز  القول  واحلنابلة  احلنفية  عند  أجد  ومل  هذا   ،286/2 التحرير  عىل 
االكتفاء  عدم  وهو  األصل  عىل  املسألة  هذه  عن  سكوهتم  فيحمل  واحد  حكم 

أعلم. واهلل  للشافعية...  موافقًا  مذهبهم  فيكون  بالواحد 
)5)  مغني املحتاج يف املوضع السابق وحاشيته الرشقاوي كذلك.
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وسبب هذا الرتجيح ما ييل:
أوالً: أن اآلية رصحية يف اشرتاط العدد فهو ال حيتمل التأويل، وهذا من 

قبيل امُلْحكْم.
يكون  أن  احلكم وصحته من  إىل سالمة  أقرب  اثنني  إرسال  أن  ثانيًا: 
لواحد فقط حيث إن التحكيم قد يرتتب عليه أمر خطري وهو الفرقة، لذلك 
من  أكثر  -أي  وترا  العدد  يكون  أن  من  مانع  وال  ذلك،  يف  احليطة  وجبت 

اثنني- للرتجيح عند االختالف ال أن يكون شخصًا واحدًا فقط.
ثالثًا: أن استدالل املالكية بحديث العسيف ليس يف حمله،؛ وذلك ألن 
احلَدَّ أقيم عليها بناًء عىل إقرارها، واإلقرار سيد األدلة، ال باعتبار أن أنيسًا 

كان َحكاًم.
أما القانون الكويتي فلم يرصح بوجوب أن يكون عدد املحكمني اثنني 
أو االكتفاء بواحد فقط إال أنه أشار إىل االعتداد بحكمني اثنني يف عدة مواضع 
كقوله يف )م128(: )يشرتط يف احلكمني...( وقوله يف )م130(: )إذا عجز 
التي تشري إىل اعتباره دون  احلكامن عن اإلصالح...( وغريها من املواضع 
التنصيص عىل وجوب التمسك به ومن دون أن يبني حكم االكتفاء بحكم 

واحد.
وبام أن اتفاق احلكمني عىل حكم واحد حمتمل إذ ربام اختلف رأهيام،وهو 
احلكامن،  اختلف  »إذا  أنه:  عىل  ب(  فقرة   130 )م  نصت  لذلك  الغالب؛ 
ضمت املحكمة إليهام حكاًم ثالثًا مرجحًا من غري أهل الزوجني«، قادرًا عىل 
اإلصالح، فرجح القانون تعيني حكم مرجح بدالً من تغيري احلكمني كام هو 
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عند الفقهاء.
كام اشرتط القانون كون هذا املرجح من غري أهل الزوجني جتنبًا للتهمة 
تتفرق  مل  ما  املحكمة  إىل  رفعوه  واحد  ُحكٍم  عىل  اتفقوا  إذا  ثم  واملحاباة. 

آراؤهم، فحينئذ تنظر املحكمة يف الدعوى حتى تفصل فيها.
وهذا ما نصت عليه )م132( بقوهلا:

أ - يرفع املحكمون الثالثة تقريرهم باالتفاق، أو باألكثرية إىل املحكمة 
لتفصل يف الدعوى وفق املادة )130).

يف  املحكمة  سارت  تقريرًا،  يقدموا  مل  أو  آراؤهم،  تفرقت  وإذا   - ب 
الدعوى باإلجراءات العادية.

 املقارنة
القانون مل يفصح عن حكم إرسال  إن  نقول  أن  1- مما سبق نستطيع 
الكويتي  والقانون  جوازه،  عىل  نصوا  املالكية  فقهاء  أن  رغم  واحد،  حكم 
كام هو معروف مأخوذ من الفقه املالكي عند غياب النص الترشيعي فرُيجع 
إىل املشهور من مذهب املالكية، فينبغي حسم هذا املوضوع؛ألن احلاجة قد 

تدعو إىل إرسال حكم واحد فقط.
2- إن املحكم الثالث ليس للرتجيح فقط بني رأي احلكمني بل جيوز 
أن يكون له رأي خمالف لرأهيام، فال يقترص دوره عىل األخذ برأي أحدمها، 

لذلك قد تتفرق آراؤهم فعندئذ تنظر املحكمة يف النزاع.
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املبحث اخلامس: رشوط احلكمني واشرتاط                                             
كوهنام من أهل الزوجني

وفيه مطلبان:

املطلب األول: رشوط احلكمني:

واحلنابلة)4)  والشافعية)3)،  واملالكية)2)،  احلنفية)1)،  من  الفقهاء  اتفق   
عىل اشرتاط اإلسالم، والعدالة، واحلرية، والتكليف، والفقه بأحكام اجلمع 
يف  واختلفوا  الرشوط،  هذه  لبعض  التفصيل  مع  الزوجني،  بني  والتفريق 

شط الذكورة. وتفصيل ذلك فيام ييل:

1- اإلسالم: فال جيوز أن حيكم الكفار فيام بني الزوجني املسلمني، بل 
نص بعض الفقهاء عىل اشرتاط اإلسالم حتى ولو كان الزوجان كافرين)5).

2- التكليف: واملقصود بالتكليف أن يكون املحكم بالغًا عاقاًل، فال 
يصح من الصبي وال من املجنون. وهذا أمر بدهيي وهو من لوازم العدالة 

)1)  الرشوط الصغري للطحاوي 781/2.
اإلكليل  جواهر   ،513/2 الصغري  الرشح   ،344/2 الكبري  والرشح  )2) الدسوقي 

 .328/1
 349/6 الطالبني  روضة   ،308/3 املنهاج  عىل  املحيل   ،261/3 املحتاج  مغني    (3(

.330 املعني  فتح  عىل  السقاف  علوي  السيد  لإلمام  املستفيدين  وترشيح 
)4)  املغني البن قدامة 751/9، الكايف 139/3، كشاف القناع 211/5.

)5)  الرشقاوي عىل التحرير 287/2، قليويب عىل املحيل 308/3.
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أيضًا.

املقصود  يف  الفقهاء  فاسق،واختلف  حتكيم  جيوز  فال  العدالة:   -3
بأن  قال  أم عدالة شهادة ؟ وفائدة هذا: أن من  بالعدالة، أهي عدالة رواية 
العبد،  املرأة وكذلك  التحكيم من  أجاز  رواية  بالعدالة هي عدالة  املقصود 
أن  يصح  فال  التحكيم  جواز  من  العبد  أخرج  شهادة  عدالة  بأهنا  قال  ومن 

يكون حكاًم.

كام  شهادة،  عدالة  أي  األخري  هو  واملعتمد  للشافعية،  القولني  وكال 
الشافعية -كام سيأيت- اليشرتطوا يف املحكم بني  )1)، ألن  يقول الرشقاوي 

الزوجني الذكورة، بل ُيَسن ذلك.

أما املالكية فقالوا: إن غري العدل هو الصبي واملجنون والعبد والكافر 
والفاسق.

واشرتطوا كذلك الرشد فال جيوز حكم السفيه وهو املبذر يف الشهوات 
ولو مباحة عيل املذهب)2).

4- احلرية: فال جتوز والية العبد عليهام، وهي من مستلزمات العدالة 
احلنابلة  عند  واألصح  الشافعية)3)،  مذهب  وهو  تقدم،  كام  املالكية  عند 

)1)  حاشية الرشقاوي السابق، وانظر موضوع قبول رواية العبد دون شهادته يف البحر 
املحيط للزركيش 315/4.

)2)  اخلريش عىل خليل 8/4، الدسوقي عىل الرشح الكبري 344/2، املنتقى للباجي 
.113/4

)3)  حتفة املحتاج 457/7، هناية املحتاج 392/6.
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واختاره منهم القايض أبو يعىل)1). 

وقال ابن قدامة: »األوىل أن يقال: إن كانا وكيلني مل تعترب احلرية؛ ألن 
توكيل العبد جائز، وإن كانا حكمني اعتربت احلرية؛ ألن احلاكم ال جيوز أن 

يكون عبدًا «)2).

5- الفقة بأحكام اجلمع والتفريق بني الزوجني: فيشرتط فيمن حيكم 
املقصود؛ ألهنام يترصفان يف  إيل  النشوز وأن هيتدي  أن يعرف أحكام  بينهام 

اجلمع والتفريق فيعترب علمهام به)3). 

وعند املالكية: يصح حكم جاهل شاور العلامء)4)؛ ألنه حيكم بام أفتي به 
العلامء ال بام يرى هو فال يقال له حينئذ َحَكٌم جاهل. 

اشرتاط الذكورية يف املحكم:

اختلف الفقهاء يف حكم الذكورية عيل قولني: 

القول األول: اشرتاط الذكورية مطلقًا: 

أي من دون تفريق بني كون املحكمني وكيلني أم حاكمني.

)1)  الفروع 341/5، اإلنصاف 379/8.
)2)  املغني 752/9.

)3)  املالكية: اخلريش عىل خليل 8/4، الدسوقي عىل الرشح الكبري 344/2، املنتقى 
.113/4

الشافعية: حتفة املحتاج 457/7، مغني املحتاج 392/6.  
احلنابلة: املغني 752/9، ورجحه املرداوي يف اإلنصاف 381/8.  

الباجي  الصغري 513/2، وجعل  الرشح  الكبري 344/2،  الرشح  الدسوقي مع    (4(
املنتقى 113/4. الكامل ال الصحة.  هذا الرشط من صفات 
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وهو األظهر واألشهر عند املالكية)1) وأكثر احلنابلة)2) والشريازي من 
الشافعية)3). 

واحتجوا لقوهلم هذا بام ييل:

النظر والتفريق،  الرأي يف  إىل  إن كانا وكيلني، فهام حيتاجان  1-ألهنام 
وإن كانا حكمني فهذا شط فيه)4).

النساء  به، وال يصح احلكم من  2-وألن احلكم حاكم وإمام مقتدى 
وال االقتداء هبن؛ لنقصهن يف العقل والدين)5).

القول الثاين: التفريق بحسب صفة احلكمني:

عند  الثاين  القول  وهو  الذكورية،  فتشرتط  حاكامن  بأهنام  قلنا  فإن 
يستحب،  بل  ذكرين،  يكونا  أن  جيب  فال  وكيالن  بأهنام  قلنا  وإن  الشافعية، 

وهو القول الراجح عند الشافعية)6)، واحلنابلة)7).

)1)  الرشح الكبري للدردير 344/2، والرشح الصغري وعليه حاشية الصاوي 513/2، 
والزرقاين عىل املوطأ 214/3، واملدونة 367/2، واملنتقى 113/4.

)2)  املغني البن قدامة 752/9، والكايف له أيضا 139/3.
)3)  املهذب للشريازي 70/2.

القناع  وكشاف   ،752/9 أيضًا  واملغني   ،139/3 قدامة  البن  الكايف   (4(
للبهويت211/5.  

)5) حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري 513/2.  
 ،308/3 قليويب  ومعه  املنهاج  عىل  واملحىل   ،349/6 للنووي  الطالبني  روضة   (6(
ومغني املحتاج 261/3، وحاشية الرشقاوي عىل التحرير 287/2، وحلية العلامء 

536/6 ملحمد بن أمحد الشايش القفال.  
الرواية  عىل  أنثى  كوهنا  بجواز  يقال  وقد  الزركيش:  قال   .380/8 اإلنصاف   (7(

الثانية.  
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وقد عرفنا أن املالكية قالوا يف األظهر عندهم ببطالن حكم املرأة، إال 
للنظر يف  املسنة  املرأة  األمينة، وهى  ببعث  تكلموا عام يسمى  أهنم  أننا نجد 
حال الزوجني، فهذا ليس حتكميًا، وال جيوز أن تكون هذه املرأة عوضًا عن 
عىل  هبا  حيكم  ال  »األمينة  احلطاب:  وقال  جزي)1).  ابن  يقول  كام  احلكمني 

املشهور«)2)، وهو مشعر بخالف ضعيف.

فالقول الراجح عند املالكية أنه ال جيوز بعث املرأة وال تكون األمينة 
إال مرشفة عىل الزوجني وليست حكاًم بينهام إال إذا اتفق الزوجان عليها)3).

األحوال  قانون  من   )128( املادة  بينت  فقد  بالقانون  يتعلق  فيام  أما 
الشخصية الكويتي شوط احلكمني فنصت عىل: »أنه يشرتط يف احلكمني أن 
يكونا عدلني من أهل الزوجني إن أمكن، وإال فمن غريهم ممن تتوافر فيهم 

حسن التفهم والقدرة عىل اإلصالح«.

 املقارنة
واحلنابلة  الشافعية  إليه  ذهب  ما  هو  اخلالف  هذا  من  الراجح  أوالً: 
بل  أن يكون احلكامن ذكرين،  الراجح عندهم وهو عدم اشرتاط  القول  يف 
يندب؛ ألنه ربام ال يوجد الرجالن، وربام وجدا إال أهنام مل يستوفيا الرشوط 

الباقية كام لو كانا غري عدلني.

وهذه من جهة، ومن جهة أخرى فإن صفة الوكالة تغلب عىل احلكمني 

)1) القوانني الفقهية ص 237.  
)2) مواهب اجلليل للحطاب 18/4.  

)3) احلطاب 18/4 عن ابن عرفة.  
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يكون  أن  جيوز  والوكيل  الذكورة،  فيها  نشرتط  حتى  احلاكم  صفة  وليست 
امرأة.

العبد ال  أن  بمعنى  احلرية  الفقهاء اشرتطوا شط  أن مجيع  ثانيًا: نجد 
َيرُد  يناسب قول من قال بأهنام حاكامن، ولكن  جيوز أن يكون حكاًم، وهذا 

عىل هذا إشكال مفاده:

وافقهم  ومن  الشافعية  عند  الرشط  هذا  يشرتط  أال  املفرتض  من  أنه 
القائلني يف الراجح عندهم بأهنام وكيالن؛ ألن توكيل العبد جائز كام يقول 
ابن قدامة من احلنابلة)1)، واجلواب: أن تعليل الشافعية لذلك هو أن وكالتهام 
متعلقة بنظر احلاكم لذلك اعتربت احلرية، والوكالة ال يشرتط فيها يشء من 

الرشوط املتقدمة يف احلكمني فليست وكالتهام حمضة)2).

بأحكام اجلمع والتفريق( واقترص  )الفقه  القانون شط  يذكر  مل  ثالثًا: 
فالفقه يف  بيان أهم شط للحكمني،  عىل مهمة اإلصالح، وهذا قصور يف 

هذه املسائل مهم حتى ال تضيع حقوق الزوجني.

 املطلب الثاين: اشرتاط أن يكون احلكامن من أهل الزوجني:

رصحت اآلية الكريمة بكون احلكمني من أهل الزوجني؛ أحدمها من 
أهل الزوج واآلخر من أهل الزوجة، فهل هذا شط مؤثر يف احلكمني،أم أنه 
شط أولوية وجيوز بالتايل إرسال أجنبيني عنهام،أم أن إرسال األجنبيني مقيد 

بعدم اإلمكان من إرسال حكمني من أهلهام؟ اختلف الفقهاء عىل قولني:

)1)  املغني 752/9.
)2)  حاشية اجلمل عىل شح املنهج 291/4.
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األول: ذهب احلنفية واملالكية إىل أن هذا شط وجوب البد منه.

الثاين: وذهب الشافعية واحلنابلة إىل أنه مستحب غري مستحق.

عىل  تنبني  التي  التفريعات  بعض  أيضًا  ونذكر  أدلته،  الفريقني  ولكال 
هذه املسألة، وتفصيل القولني فيام ييل:

القول األول:

أنه البد أن يكون احلكامن من أهلهام إذا كان ذلك ممكنًا وعندئذ يكون 
واجبًا وال جيزئ بعث أجنبيني يف هذه احلالة، وهو قول احلنفية واملالكية)1).

صالحيتهام  والثاين:  األهل،  يوجد  أن  األول:  بقيدين:  املالكية  وقيده 
للتحكيم، فإن ُعِدَم أحدمها جاز تعيني غريمها من غري األهل)2).

واستدلوا بام ييل:

1-برصيح اآلية:  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ)3).

2-وألن األقارب أعرف ببواطن األمور واألحوال، وأطيب للصالح، 
ونفوس الزوجني إليهام، فيربزان هلام ما يف ضامئرها من احلب والبغض وإرادة 

)1) انظر قول احلنفية هذا يف: أحكام القرآن للجصاص )النساء: 35) 271/2، وأشار 
إليه الطحاوي يف الرشوط الصغري 781/2، وانظر املالكية يف: الرشح الكبري وعليه 
 ،513/2 الصاوي  حاشية  ومعه  الصغري  والرشح   ،344/3 الدسوقي  حاشية 
وحاشية اخلريش وعليه العدوي 410/4، أحكام القرآن البن العريب )النساء: 35) 
املسألة التاسعة 543/1. ونقل ابن رشد اإلمجاع عليه يف بداية املجتهد 1110/3 

حتقيق ماجد احلموي. 
)2)  انظر ابن رشد، مصدر سابق وكذلك أحكام القرآن البن العريب يف املوضع السابق.

)3)  سورة النساء: اآلية 35.
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الفرقة أو الصحبة)1).

ثم ذكر املالكية بعض االحتامالت تفريعًا عىل قوهلم هذا:

املسألة األوىل: إذا بعث القايض أجنبيني مع إمكان األهل ثم حكام، فهل 
اللخمي،  فيه  تردد  أم عىل مال؟  بالطالق جمانًا  ينقض حكمهام سواء حكام 
ألن  نقضه؛  منهام  الظاهر  قولني:  فيه  أن  الفقهاء  كالم  من  يظهر  والذي 
ظاهر اآلية أن كوهنام من أهلهام واجب شط، وهو ما رجحه الدسوقي)2)، 

والصاوي)3) ونقله اخلريش عن التوضيح)4) ومل يعرتض عليه)5).

املسألة الثانية: إذا مل يمكن كوهنا معًا من األهل، بل واحد فقط من أهل 
أحدمها والثاين أجنبي، ففيه قوالن:

األول: يضم إىل أهل أحدمها أجنبي فيكون أجنبي مقابل أجنبي، وهو 
قول للخمي)6).

الرشح  عىل  الصاوي  وحاشية   ،344/3 الكبري  الرشح  عىل  الدسوقي  حاشية    (1(
العريب  القرآن البن  والعدوي عىل اخلريش 410/4، وأحكام  الصغري 513/2، 

.543/1 التاسعة  املسألة   )35 )النساء: 
)2)  حاشية الدسوقي 344/3.

)3)  الصاوي: أمحد بن حممد اخللويت، الشهري بالصاوي، فقيه مالكي أخذ عن الدردير 
والدسوقي، نسبته إىل صاء احلجر بمرص، تويف باملدينة املنورة )1241(، له حاشية 
الذكية  النور  شجرة  انظر:  للدردير.  البهية  اخلريدة  وشح  اجلاللني،  تفسري  عىل 

364، كحالة 269/1.
)4)  التوضيح عىل جامع األمهات خلليل بن إسحاق، أما اجلامع فهو البن احلاجب.

)5)  اخلريش عىل خمترص خليل 410/4، ومنح اجلليل 549/3.
)6)  حاشية الدسوقي والرشح الكبري 344/3، وحاشية اخلريش عىل خليل 410/4.
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الثاين: يتعني كوهنام أجنبيني، أي ُيلغى حكم أحدمها الذي من األهل 
ليتساوى الطرفان؛ لئال يميل القريب إىل قريبه.

وهو قول احلاجب، إال أن اإلمام العدوي اعترب أن قول ابن احلاجب 
موافقًا  جتده  التأمل  عند  خيفى  »وال  قال:  حيث  اللخمي  لقول  موافق 
للخمي... ثم قال: واحلاصل أن الذي يعول عليه كالم اللخمي، وكالم ابن 

احلاجب يرد إليه، فال يناسب أن جيعل قوالً مقاباًل، فتدبر«)1).

املصنف  لقول  املوافق  هو  األول  »والقول  حاشيته:  يف  الدسوقي  قال 
-خليل- )من أهلهام إن أمكن(، ألن مفهوم )إن أمكن( عدم اإلمكان منهام 

أو من أحدمها، فإن مل يمكن بعث أجنبيني«)2).

وعىل كل حال، فإن تقرر بعث أجنبيني لعدم األهل كالمها أو أحدمها 
-عىل ما سبق بيانه- أو لعدم صالحية األهل لو وجدوا بسبب فقد العدالة 
وغري ذلك من املعاين؛ فإن احلاكم خيتار حكمني عدلني من املسلمني هلام أو 
بحال  زيادة علم  توجب  املجاورة  ألحدمها، ويستحب كوهنا جارين؛ ألن 
الزوجني، والذي فات بكوهنام من أهلهام يسري، فيكون األجنبي املختار قائاًم 

مقامهام، وربام كان أوىف منهام)3).

)1)  العدوي عىل اخلريش 41/4.
)2)  حاشية الدسوقي 344/3.

)3)  أحكام القرآن البن العريب )النساء: 35( املسألة التاسعة 543/1، والعدوي عىل 
اخلريش 410/4، والرشح الصغري 513/2، والرشح الكبري 344/2.
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القول الثاين:

ال يشرتط أن يكون احلكامن من أهلهام، بل هو مستحب غري مستحق 
فهو شط أولوية، فيجوز كوهنام أجنبيني مع وجود األهل.

وهو قول الشافعية)1) واحلنابلة)2).

واستدلوا عىل ما ذهبوا إليه بام ييل:

ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   چڇ   تعاىل  بقوله   -1
گ   گ            ک   ک     کک   ڑ   ڑ   ژ     ژ   ڈ          ڈ   ڎ   ڎ  

گچ )3).
إال أن الذي رصف األمر عن الوجوب هو أن األهل أشفق وأعلم   
باحلال، وألن القرابة ال تشرتط يف احلاكم وال يف الوكيل عىل كال القولني، 

فكان األمر بذلك إرشادًا واستحبابًا)4).

2- حصول الغرض باألجنبي)5).

)1) مغني املحتاج 261/3، وشح املحىل عىل املنهاج 308/3، وقليويب عليه 307/3، 
وروضة الطالبني 349/6، والتحرير وعليه حاشية الرشقاوي 286/2، والرساج 
الوهاج عىل متن املنهاج للشيخ حممد الغمراوي ص 301، وشح املنهج لزكريا 

األنصاري 290/4 ومعه حاشية اجلمل.  
)2)  الكايف 139/3، وكشاف القناع 211/5، واملغني 752/9.

)3)  سورة النساء: اآلية 35..
)4) مغني املحتاج 261/3، واملغني 753/9. 
)5)  عقد التحكيم لقطحان الدوري ص 421.
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ومما سبق يتضح أن:
الراجح هو ما ذهب إليه الشافعية واحلنابلة، فال يشرتط كون احلكمني 
أعرف  ألهنام  لالستحباب؛  هو  بل  وجودهم،  مع  حتى  الزوجني  أهل  من 
الزوجني من غريمها،وربام كان األجنبي أشفق من  ببواطن األمور وطبائع 

أهل الزوجني فحيثام وجدت املصلحة املرشوعة فهى أوىل باغتنامها.
وهذا احلكم -كام قلنا- عند وجود األهل، أما إذا مل يوجد األهل، أو 
وجدوا ولكن مل تتوفر فيهم الرشوط املطلوبة ليحكموا بني اخلصمني فعندئذ، 
وباالتفاق عند كل املذاهب، يكون احلكامن من غري األهل ممن توجد فيهم 

الرشوط التي تؤهلهم للتحكيم.
ومن أسباب الرتجيح أيضًا: أن املالكية جوزوا إرسال حكم واحد ومل 
يكون  أن  جيوزوا  ومل  اآلية  بظاهر  فتمسكوا  هنا  أما  اآلية،  بظاهر  يتمسكوا 

احلكامن من غري األهل رغم أن كال األمرين قد رصحت هبام اآلية.
الكويتي فجعل  القانون  إليه  واحلنابلة ذهب  الشافعية  ما رجحه  وإىل 
املادة )128(: )يشرتط يف احلكمني أن  شط األهل شطًا أولويًا فنص يف 
يكونا عدلني من أهل الزوجني إن أمكن وإال فمن غريهم ممن يتوافر فيهم 

حسن التفهم والقدرة عىل اإلصالح(.
فلو وجد من أهل الزوجني من يصلح أن يكون حكاًم فهو األوىل من   

األجنبي، ولو تم اختيار األجنبي فإنه يصح إذا كان يصلح حكاًم.
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الفصل الثالث: سلطة احلكمني يف التفريق                                                
بني الزوجني بسبب الشقاق

متهيد:

إن اهلدف املطلوب إنجازه من احلكمني هو إصالح ذات البني بني   
)َوإِْن  الكريمة:  اآلية  إليه  أرشدت  ما  وهذا  وخالف،  عداوة  من  الزوجني 
ْن َأْهِلَها إِن ُيِريَدا إِْصاَلحًا  ْن َأْهِلِه َوَحَكاًم مِّ ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْينِِهاَم َفاْبَعُثوْا َحَكاًم مِّ

ِق اهللُّ َبْينَُهاَم إِنَّ اهللَّ َكاَن َعِلياًم َخبرِيًا(. ُيَوفِّ

مرشوعية  رغم  اإلصالح  إال  املحكمني  مهمة  من  تذكر  مل  فهى   
التفريق بني الزوجني -كام سنرى يف هذا الفصل- وذلك تنبيهًا عىل اهلدف 
األسمى وهو احلفاظ عىل سالمة األرسة من التصدع، واحلفاظ عىل أوالدمها 

من التشتت والضياع.

فهل هلام  الزوجني،  بني  تفلح مساعي احلكمني يف اإلصالح  مل  فإذا   
التفريق بينهام إن رأيا ذلك دون الرجوع إىل إذن الزوجني أم البد من إذهنام 

وتوكيلهام بالتفريق؟

هذا ما سنجيب عنه يف هذا الفصل بإذن اهلل.  

سلطة املحكمني يف التفريق بني الزوجني بسبب الشقاق

اختلف الفقهاء اختالفًا كبريًا يف إعطاء املحكمني هذه السلطة بناء عىل 
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اختالفهم يف صفة احلكمني، وهلم يف هذا ثالثة آراء:

فالرأي األول يرى بأهنام وكيالن وليسا بحاكمني، ويرى الفريق الثاين 
عكس األول، ويرى الفريق الثالث بأهنام شاهدان. وتفصيل هذه اآلراء فيام 

ييل:

القول األول: احلكامن وكيالن:

ذهب أصحاب هذا القول إىل أن احلكمني ال يملكان حق التفريق بني 
الزوجني إال برضامها وبتوكليهام.

قويل  من  واألظهر  املالكية)2)،  وبعض  احلنفية)1)،  مذهب  وهذا 
عن  وروي  عطاء  مذهب  وهو  احلنابلة)4)،  قويل  من  واألصح  الشافعية)3)، 

احلسن)5)، وقال به أبو ثور)6).

واستدلوا لقوهلم هذا بام ييل:

أوالً: األدلة من القرآن الكريم:

ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ    ڇ   چڇ   تعاىل:  قال   -1

)1) البحر الرائق 25/7، كتاب الرشوط الصغري للطحاوي 781/2، أحكام القرآن 
للجصاص )سورة النساء: 35) 271/2.  

)2)  العدوي عىل اخلريش 411/4، الدسوقي والرشح الكبري 345/2.
 ،261/3 املحتاج  مغني   ،307/3 املنهاج  املحيل عىل   ،349/6 الطالبني  )3) روضة 

واألنوار 150/1.  و 35(،  )النساء: 34  للشافعي 213/1  القرآن  أحكام 
ترجيح،  دون   139/3 الكايف   ،56/3 اإلرادات  منتهى  شح   ،749/9 املغني   (4(

ورجح هذا القول املرداوي يف اإلنصاف 380/8، زاد املعاد 190/5.  
)5) املغني 749/9. 

)6) تفسري القرطبي )سورة النساء: 35( املسألة الثالثة 176/5. 
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ڎ  ڎ  ڈچ )1).
وجه االستدالل: أن الذي من أهله وكيل له، والذي من أهلها وكيل 
هلا، فكأنه قال: فابعثوا رجاًل من قبله ورجاًل من قبلها، فهذا يدل عىل بطالن 
قول من يقول: إن للحكمني أن جيمعا إن شاءا، وإن شاءا فرقا بغري أمرمها)2).

ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ    ڇ   چڇ   تعاىل:  قال   -2
گ   گ  ک   ک    کک   ڑڑ   ژ  ژ  ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  

گچ)3).
إال  احلكمني  مهمة  من  تذكر  مل  الكريم  اآلية  أن  االستدالل:  وجه 

اإلصالح، وأما التفريق فلم يفوضا فيه.

ليس  أنه  يدل عىل  ما  اآلية  اإلمام اجلصاص: »ويف فحوى هذه  وقال 
للحكمني أن يفرقا، ومل يقل: إن يريدا فرقة«)4).

وقال اإلمام الرازي: »إنه تعاىل ملا ذكر احلكمني مل يضف إال اإلصالح، 
هذا  أي  إليهام«)5).  مفوض  غري  اإلصالح  وراء  ما  يكون  أن  يقتيض  وهذا 
ذلك،  رأيا  إن  التفريق  سلطة  احلكمني  تفويض  هلام  الزوجني  أن  عىل  يدل 

والتفويض توكيل كام هو معلوم.

له  وليس  فقط  ُيصلح  إنام  عندنا  »احلكم  احلنفية:  من  نجيم  ابن  وقال 

)1)  سورة النساء: 35.
)2)  أحكام القرآن للجصاص لآلية السابقة 271/2.

)3)  سورة النساء: آية 35.
)4)  أحكام القرآن للجصاص )سورة النساء: 35) 271/2.

)5)  تفسري الرازي )سورة النساء: 35( املسالة السابقة 97/5.



التحكيم بني الزوجني يف الفقه اإلسالمي 74 

إيقاع الطالق، فهو وكيل«)1).

ثانيًا: اآلثار:

عن  صحيحة  سنة  أعلم  فيام  الزوجني  بني  الشقاق  موضوع  يف  يرد  مل 
النبي صىل اهلل عليه وسلم، وإنام هناك بعض اآلثار عن الصحابة -رىض اهلل 
عنهم- الذين هم أقرب الناس إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، خاصة 
إذا علمنا أن اآلثار املروية هى عن فقهاء الصحابة وأكثرهم مالزمة للرسول 

عليه الصالة والسالم.

ومن هذه اآلثار:

چڇ   تعاىل:  قوله  يف  عنه-  اهلل  -رىض  عيل  عن  الشافعي  رواه  ما 
ژ  ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ    ڇ  
ژ ڑڑ  کک  ک   ک  گ گ  گچ)2) ثم قال للحكمني: »هل 
تدريان ما عليكام؟ عليكام إن رأيتام أن جتمعا أن جتمعا، وإن رأيتام أن تفرقا 
أن تفرقا. قالت املرأة: رضيت بكتاب اهلل بام عيّل فيه وما يل، وقال الرجل: 
أما الفرقة فال، فقال عيل -ريض اهلل عنه-: كذبت واهلل حتى تقر بمثل الذي 

أقرت به«)3).

)1)  البحر الرائق 25/7.
)2)  سورة النساء: 35.

والنشوز  القسم  كتاب  سننه،  يف  البيهقي  بنحوه  ورواه   ،124/5 للشافعي  األم    (3(
305/7، ورواه كذلك الطربي يف تفسريه )سورة النساء: 35) 74/4، والقرطبي 
يف التفسري لنفس اآلية املسألة الثالثة 176/5، الرازي يف املسألة السابعة 97/5، 

وأحكام القرآن للجصاص لنفس اآلية أيضًا 271/2.
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ويف رواية للطربي: »جاء رجل وامرأته بينهام شقاق إىل عيل -رىض اهلل 
عنه- مع كل واحد منهام فئام من الناس، فقال عىل -رىض اهلل عنه- »ابعثوا 

حكاًم من أهله وحكاًم من أهلها...«)1).

ووجه االستدالل يتضح فيام ييل:

واملرأة  الرجل  دون  عنه-  اهلل  -رىض  عيل  إىل  احلكم  كان  لو  أنه   -1
لبعث هو حكمني ومل يقل: ابعثوا حكمني)2).

2- وأن توقف عيل -كرم اهلل وجهه- دل عىل أن مذهبه أهنام ال يفرقان 
إال برضا الزوج)3) وأن قول احلكمني إنام يكون برضا الزوجني)4).

أي فلو كان احلكامن حاكمني ملا توقف عيل - رىض اهلل عنه - وألمىض 
حكم احلكمني كام يفعله كل حاكم وقاض.

ثالثًا: املعقول:

قال اإلمام اجلصاص:

1- إنه ال خالف أن الزوج لو أقر باإلساءة إليها مل يفرق بينهام ومل جيربه 
بالنشوز  املرأة  أقرت  لو  وكذلك  احلكمني،  حتكيم  قبل  طالقها  عىل  احلاكم 
مل جيربها احلاكم عىل خلع وال عىل رد مهرها، فإذا كان كذلك حكمها قبل 

)1)  تفسري الطربي )سورة النساء: 35( حديث رقم 9408، 74/4، وباقي الرواية 
يشبه ما رواه الشافعي.

)2)  األم 124/5، ومعرفة السنن واآلثار للبيهقي عن الشافعي 294/10.
)3) تفسري القرطبي )سورة النساء: 35( املسألة الثالثة 176/5، وتفسري الرازي املسألة 

السابعة 96/5. 
)4)  أحكام القرآن للجصاص )سورة النساء: 35) 271/2.
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بعث احلكمني فكذلك بعد بعثهام، ال جيوز إيقاع الطالق من جهتها من غري 
رضا الزوج وتوكيله، وال إخراج املهر عن ملكها من غري رضاها، فلذلك 

قال أصحابنا: إهنام ال جيوز خلعهام إال برضا الزوجني«)1).

2- وإن األصل أن الطالق ليس بيد أحد سوى الزوج أو من يوكله 
الزوج)2).

3- وإن التحكيم ربام أدى إىل الفراق، والبضع حق الزوج، واملال حق 
الزوجة، ومها رشيدان، فال ُيوىلَّ عليهام)3).

فال جيوز الترصف عىل الزوجني بالطالق أو أخذ املال -بدل اخللع- 
دون إذن منهام؛ ألهنام رشيدان هلام مطلق الترصف فيام يملكان، ومن القواعد 

املقررة يف الفقه: »أنه ال جيوز أخذ مال الغري بغري سبب شعي«)4).

ويقرر اإلمام اجلصاص هذا الدليل بقوله: »وكيف جيوز للحكمني أن 
خيلعا بغري رضاه وخيرجا املال عن ملكهام« وقد قال اهلل تعاىل: چڻ   ۀ  

ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓچ )5).
وقال: چے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  

)1) أحكام القرآن للحصاص )سورة النساء: 35) 272/2.
)2) بداية املجتهد 1110/3. 

املنهج  شح  عىل  اجلمل   ،307/3 املنهاج  عىل  املحيل   ،261/3 املحتاج  )3) مغني 
 .139/3 الكايف   ،748/9 قدامة،  البن  املغني   ،290/4

)4) شح القواعد الفقهية للشيخ أمحد الزرقا، ص 465 قاعدة: 96. 
)5)  سورة النساء: 4.
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ۈ  ٴۇ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائچ )1). 
وهذا اخلوف املذكور ههنا هو املعنى بقوله تعاىل: چڇ  ڇ  ڇ   
ڑڑ   ژ  ژ  ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ  

کک  ک   ک  گ گ  گچ)2).
وحظر اهلل عىل الزوج أخذ يشء مما أعطاها إال عىل شيطة اخلوف منهام 

أال يقيام حدود اهلل، فأباح حينئذ أن تفتدي بام شاءت، وأحل للزوج أخذه.

فكيف جيوز للحكمني أن يوقعا خلعًا أو طالقًا من غري رضامها، وقد 
نص عىل أنه ال حيل له أخذ يشء مما أعطى إال بطيبة من نفسها.

فالقائل بأن للحكمني أن خيلعا بغري توكيل من الزوج خمالف لكتاب اهلل 
چٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   اهلل عز وجل:  تعاىل، وقال 
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ   
چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇچ )3)، فمنع كل أحد أن يأكل مال غريه إال برضاه. 

وقال تعاىل: چڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  
)4)، فأخرب اهلل تعاىل  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ 

أن احلاكم وغريه سواء يف أنه ال يملك أخذ مال أحد ودفعه إىل غريه.

)1)  سورة البقرة: 229.
)2)  سورة النساء: 35.
)3)  سورة النساء: 29.

)4)  سورة البقرة: 188.
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النبي صىل اهلل عليه وسلم: »ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيبة  وقال 
من نفسه«)1).

وقال أيضًا: »فمن قضيت له من حق أخيه بيشء فإنام أقطع له قطعة من 
النار«)2).

فثبت بذلك أن احلاكم ال يملك أخذ ماهلا ودفعه إىل زوجها، وال يملك 
إيقاع طالق عىل الزوج بغري توكيله وال رضاه.

وهذا حكم الكتاب والسنة وإمجاع األئمة )أي احلنفية( يف أنه ال جيوز 
للحاكم يف غري ذلك من احلقوق إسقاطه ونقله عنه إىل غريه من غري رضا من 

هو له«)3) انتهى.

القول الثاين: احلكامن حاكامن:

يف  اإلمام  أو  القايض  خيلفان  احلكمني  أن  القول  هذا  أصحاب  يرى 
احلكم والفصل يف موضوع الشقاق بني الزوجني، وأهنام ليسا بوكيلني عنهام، 

فلهام حق التفريق دون الرجوع إىل إذن الزوجني سواء كان طالقًا أم ُخلعًا.

)1)  أورده العجلوين يف كشف اخلفا 370/2 وقال رواه الديلمي عن أنس ولفظه: »ال 
حيل مال امرئ إال بطيب نفسه«.

)2)  أخرجه مسلم نحوه يف كتاب األقضية باب: »باب أن حكم احلاكم ال يغري الباطن«، 
النبي صىل اهلل عليه وسلم أن  أم سلمة زوج  النووي 5/12 ومتامه: »عن  برشح 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال: 
إنام أنا برش وإنه يأتيني اخلصم، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه 
صادق، فأقيض له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنام هى قطعة من النار فليحملها أو 

يذرها«.
)3)  أحكام القرآن للجصاص )النساء: 35) 241/2.
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وقول  للشافعية)2)،  وقول  املالكية)1)،  مذهب  من  األصح  وهو 
الشافعي)4)،  اإلمام  قويل  وأحد  وإسحاق،  مالك،  قول  وهو  للحنابلة)3)، 
الشعبي  وعن  عباس  وابن  وعيل  عثامن  عن  أيضًا  وروي  واألوزاعي، 

والنخعي)5).

واستدل أصحاب هذا القول ملذهبهم بام ييل:

أوالً: القرآن الكريم:

ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ    ڇ   تعاىل:چڇ   قال   -1
گ   گ  ک   ک    کک   ڑڑ   ژ  ژ  ڈ    ڈ   ڎ   ڎ  

گچ)6).

)1)  املنتقى 114/4، التاج واإلكليل 264/5، الرشح الكبري 344/2، اخلريش عىل 
خليل 411/4، الصاوي عىل الرشح الصغري 513/2، جواهر اإلكليل 261/1، 
تفسري   ،540/1 الثانية  املسألة   )35 النساء:  )سورة  العريب  البن  القرآن  وأحكام 

القرطبي لنفس االية املسألة الثالثة 176/5.
 ،349/6 الطالبني  روضة   ،261/3 املحتاج  مغني   ،307/3 املنهاج  )2) املحيل عىل 

 .292/6 املحتاج  هناية   ،457/7 املحتاج  حتفة 
)3)  املغني 748/9، الكايف 139/3، اإلنصاف 381/8، وفيه: قال الزركيش: وهو 
ظاهر اآلية ثم قال: واختاره ابن هبرية والشيخ تقي الدين، وهو ظاهر كالم اخلرقي.
النساء: 35)  قائليها يف تفسريه )من سورة  الرازي هذه األقوال إىل  )4)  نسب اإلمام 

.97/5
يف  القرطبي  وكذلك   .749 و   748/9 املغني  يف  األقوال  هذه  قدامة  ابن  نسب    (5(
نفسه  املوضع  يف  اآلية  لنفس  تفسريه  يف  والطربي   )35 النساء:  )سورة  التفسري 

هلام. السابق 
)6) سورة النساء: آية 35.  
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وجه االستدالل:

أ- أن اهلل تعاىل ساممها حكمني، واحلكم هو احلاكم، وإذا جعله حاكاًم 
فقد مكنه من احلكم)1).

الزوج  إذن  إىل  الطالق  من  يوقعه  فيام  حيتاج  ال  احلكم  فإن  وبالتايل 
كالويل)2).

وال  وكيالن  ال  قاضيان،  أهنام  يف  نص  »وهذا  العريب:  ابن  قال  ب- 
الرشيعة  يف  اسم  وللحكم  ومعنى،  الرشيعة  يف  اسم  وللوكيل  شاهدان، 
ومعنى، فإذا بني اهلل سبحانه وتعاىل كل واحد منهام فال ينبغي أن يركب معنى 

أحدمها عىل اآلخر«)3).

ڌ   ڌ   ڍ   چڍ   تعاىل:  قوله  تعايل  بقولة  واستدلوا   -2
ڎ  ڎ  ڈچ.

وجه االستدالل:

قال ابن العريب: »فاهلل سبحانه خاطب غري الزوجني إذا خافا الشقاق 
بني الزوجني بإرسال حكمني، وإذا كان املخاطب غريمها فكيف يكون ذلك 
بتوكيلهام، وال يصح هلام حكم إال بام اجتمعا عليه، والتوكيل من كل واحد 

ال يكون إال فيام خيالف اآلخر، وذلك ال يمكن ههنا«)4).

)1) تفسري الرازي يف املوضع السابق.  
)2) املنتقى 114/4، وتفسري ابن كثري لآلية نفسها )467/1).  

)3) أحكام القرآن البن العريب )سورة النساء: 35( املسألة الثانية 540/1، والقرطبي 
يف املسألة الثالثة 176/5.  

)4) ابن العريب يف املوضع السابق، قبل املسألة األوىل.  
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بأن  نسلم  نحن  ييل:  بام  العريب  ابن  استدالل  عىل  اجلواب  ويكمن 
احلكمني،  يبعث  الذي  فهو  احلاكم،  »فابعثوا« هو  تعاىل:  قوله  املخاطب يف 
بأمر  إال  رأيا  إن  بالتفريق  يأمرمها  أن  له  ليس  الشافعي-  يقول  -كام  ولكن 

الزوج، وال يعطيا من مال املرأة إال بإذهنا)1).

3- واستدلوا بنفس اآلية أيضًا يف جزئها األخري: »إن يريدا إصالحًا 
يوفق اهلل بينهام«.

وجه االستدالل:

أ - أن اهلل تعاىل جعل احلكم إليهام، والوكيالن ال إرادة هلام، إنام يترصفان 
بإرادة موكليهام)2).

ب- قال إسامعيل ابن إسحاق: »علمنا أن احلكمني يمضيان أمرمها، 
وأهنام إن قصدا احلق وفقهام اهلل للصواب من احلكم، وهنا ال يقال للوكيلني؛ 

ألنه ال جيوز لواحد منهام أن يتعدى ما أمر به«)3).

ويمكن أن جياب عن هذا االستدالل بام ييل:

بام  موكلني  كانا  إذا  الوكيلني  ألن  الوكالة؛  معنى  ينفي  ال  هذا  أن  أ- 
رأيا من مجع أو تفريق عىل جهة حتري الصالح واخلري فعليهام االجتهاد فيام 

يمضيانه من ذلك، وأخرب اهلل أنه يوفقهام للصالح إن صلحت نياهتام.

أمر يمضيه عىل  إليه  إذ كان من فوض  الوكيل واحلكم،  فال فرق بني 

)1) األم 208/5، ومعرفة السنن واآلثار للبيهقي 292/10 عن الشافعي.  
)2) زاد املعاد البن القيم 190/5.  

)3) أحكام القرآن للجصاص )سورة النساء: 35) 272/2.  
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جهة حتري اخلري والصالح)1).

»إن  تعاىل:  قوله  يف  الضمري  ملرجع  تفسريات  عدة  هناك  إن  ثم  ب- 
يريدا« وليس املقصود فقط أهنام احلكامن، وهذه الوجوه هى:

حتى  احلكمني  بني  اهلل  يوفق  وإصالحًا  خريًا  احلكامن  ُيِرِد  إن  األول: 
يتفقا عىل ما هو خري.

الثاين: إن يرد احلكامن إصالحًا يوفق اهلل بني الزوجني.

الثالث: إن يرد الزوجان إصالحًا يوفق اهلل بني الزوجني. 

يعمال  حتى  احلكمني  بني  اهلل  يوفق  إصالحًا  الزوجان  يرد  إن  الرابع: 
بالصالح، وال شك أن اللفظ حمتمل لكل هذه الوجوه)2).

ثانيًا: اآلثار:

أيب طالب  بن  عىل  السابق عن  باألثر  القول  هذا  أصحاب  استدل  أ- 
-كرم اهلل وجهه- والذي استدل به أصحاب القول األول، لكن توجيههم 

هلذا الدليل خمتلف عن توجيه القول األول.

ويتلخص وجه استدالهلم بام ييل:

رضا  عىل  احلكمني  بعث  يوقف  مل  وجهه-  اهلل  -كرم  عليًا  أن   -1

)1) أحكام القرآن للجصاص )سورة النساء: 35( املوضع السابق.  
الثانية  القرطبي، املسألة  الرازي هلذه اآلية. املسألة األوىل 96/5، وتفسري  )2) تفسري 

  .175/5
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للحكمني  األمر  إن  بل  الزوج)2)،  برضا  إال  يفرقان  أهنام ال  أو  الزوجني)1)، 
الذين بعثا من غري أن يكون للزوج والزوجة أمر يف ذلك وال هني)3).

2- لو كان احلكامن وكيلني أو شاهدين مل يقل هلام: أتدريان ما عليكام، 
إنام كان يقول: أتدريان بام وكلتكام؟ وهذا بني)4).

ملا  بذلك؛ألنه  توكيلهام  الزوجني دون  بني  يفرقا  أن  للحكمني  أن   -3
قال: )عليكام إن رأيتام أن جتمعا فامجعا( وأقل ما يف قوله: )عليكام( أنه جيوز 

هلام ذلك)5). أي إلزام الزوجني بالفرقة وإن مل يرضيا.

4- وأن عليًا -كرم اهلل وجهه- أنكر عىل الرجل عدم رضاه بام يف كتاب 
اهلل حيث قال له: »ال تنقلب حتى تقر بمثل الذي أقرت به«)6) ومل ينكر عليه 

التوكيل.

فرد عيل -رىض اهلل عنه- تركه الرضا بام يف كتاب اهلل، وأمره أن يرجع 
كام جيب عىل كل مسلم)7)، فيدل عىل أنه أجربه عىل ذلك)8).

)1) روح املعاين لأللويس )سورة النساء: 35) 27/5.  
)2) تفسري القرطبي )سورة النساء: 35( املسألة الثالثة 176/5.  

عن   ،539/1 األوىل  املسألة   )35 النساء:  )سورة  العريب  البن  القرآن  أحكام   (3(
القايض أيب إسحاق.  

)4) تفسري القرطبي السابق.  
)5)  تفسري الرازي )سورة النساء: 35( املسألة السابعة 97/5.

 (35 النساء:  )سورة  تفسريه  يف  الطربي  أسندها  التي  الروايات  إحدى  هذه   (6(
  .74/4

)7) أحكام القرآن البن العريب )سورة النساء: 35( املسألة األوىل 539/1.  
)8) املغني 750/9.  
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واجلواب عن هذه االستدالالت بام ييل:

الطالق قال له عيل -رىض اهلل  الزوج عن تفويض  امتنع  ملا  أنه  أوالً: 
عنه- كذبت حتى تقر بمثل الذي أقرت، فهذا يدل عىل أنه إن مل يقر مل يلزمه 
الطالق -وإن رأياه- ولو كان يلزمه طالق بأمر احلاكم أو تفويض املرأة لقال 
مل  رأيا)9)، ولكنه  بام  أن حيكام  وأمر احلكمني   ، أم سكتَّ أْقررَت  أبايل  له: ال 

يفعل.

يف  االستدالالت  تلك  مثل  عىل  كذلك  اجلصاص  اإلمام  رد  ثانيًا: 
معرض رده عىل إسامعيل بن إسحاق)10) بقوله:

»إنه زعم أن عليًا إنام ظهر منه النكري عىل الزوج؛ ألنه مل يرض بكتاب 
اهلل ومل يأخذه بالتوكيل«.

وليس األمر عىل ما ذكر؛ ألن الرجل ملا قال: )أما الفرقة فال( قال عىل: 
)كذبت، أما واهلل ال تنفلت منه حتى تقر كام أقرت( فإنام أنكر عىل الزوج ترك 
التوكيل بالفرقة وأمره بأن يوكل بالفرقة، وما قال الرجل ال أرىض بكتاب 
اهلل حتى ينكر عليه، وإنام قال: ال أرىض بالفرقة بعد رضا املرأة بالتحكيم. 

ويف هذا دليل عىل أن الفرقة عليه غري نافذة إال بعد توكيله هبا«)11). انتهى.

)9) األم للشافعي 124/5.  
قايض  املالكي،  البرصي،  القايض،  إسحاق  أبو  إسامعيل  إسحاق  بن  إسامعيل   (10(
بغداد، وصاحب التصنيف، كان عاملًا فقيهًا يقول املربد: »لوال اشتغاله برئاسة الفقه 
والقضاء لذهب برئاستنا يف النحو واألدب«، له: أحكام القرآن )مل يسبق إىل مثله(، 

واملبسوط يف الفقه ت )282(. األعالم 310/1، الديباج املذهب ص 92.  
)11) أحكام القرآن للجصاص )النساء: 35) 272/2.  
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ب - وروى ابن جرير الطربي عن ابن عباس قال: »بعثت أنا ومعاوية 
إن  بعثهام، وقال هلام:  اهلل عنهام  أن عثامن رىض  بلغني  قال معمر:  حكمني، 
ابن  فقال  تفرقا فرقتام«)1)، ويف رواية:  أن  رأيتام أن جتمعا مجعتام، وإن رأيتام 
عباس: ألفرقن بينهام، وقال معاوية: ما كنت ألفرق بني شيخني من بني عبد 

مناف. فأتيامها وقد اصطلحا)2).

فهذا عثامن وابن عباس ومعاوية وكذلك عيل بن أيب طالب -رىض اهلل 
عنهم- جعلوا احلكم إىل احلكمني، وال يعرف هلم من الصحابة خمالف، وإنام 

يعرف اخلالف من التابعني فمن بعدهم)3).

وقد أجاب اإلمام الشافعي عن هذه احلادثة فقال: »وهذا يشبه ما روى 
عن عيل -رىض اهلل عنه- أال ترى أن احلكمني ذهبا وابن عباس يقول: أفرق 
رجعا،  اصطلحا  قد  وجدامها  فلام  بينهام،  أفرق  ال  يقول:  ومعاوية  بينهام، 
وذلك أن اصطالحهام يدل عىل أهنام لو جاءامها فسخا وكالتهام فرجعا، ومل 

تعد املرأة وال الرجل إىل الشقاق«)4).

ج - قال إسامعيل بن إسحاق: وقد روى عن ابن عباس وجماهد وأيب 
فهو  يشء  من  احلكامن  به  قىض  »ما  قالوا:  أهنم  وإبراهيم  وطاوس  سلمة 

)1) تفسري الطربي )النساء: 35( رقم الرواية 9427، 77/4، ويف الرواية التي تليها 
بني أن اخلالف كان بني عقيل بن أيب طالب وزوجته فاطمة بنت عتبة.  

)2) أحكام القرآن البن العريب )النساء: 35( املسألة الثانية 540/1.  
)3) زاد املعاد 191/5.  

)4) األم للشافعي 125/5.  
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جائز«)1).

وأجاب اإلمام اجلصاص فقال:

»وهذا عندنا كذلك، وال داللة فيه عىل موافقة قوله؛ ألهنم مل يقولوا: إن 
فعل احلكمني يف التفريق واخللع جائز بغري رضا الزوجني، بل جائز أن يكون 
وال  بالتوكيل  الزوجني  برضا  إال  التفريق  يملكان  ال  احلكمني  أن  مذهبهم 
يكونان حكمني إال بذلك، ثم ما حكام بعد ذلك من يشء فهو جائز، وكيف 

جيوز للحكمني أن خيلعا أو يطلقا بغري رضامها«)2).

ثالثًا: املعقول:

1- أهنام لو كانا وكيلني مل خيتصا بأن يكونا من األهل)3).

واجلواب:

أن اشرتاط كوهنام من األهل خمتلف فيه، فال حجة فيه.

2- قالوا: ال يمتنع أن تثبت الوالية عىل الرشيد عند امتناعه من أداء 
احلق كام يقىض الدين عنه من ماله إذا امتنع)4)، ويف هذا رد عىل من يقول إن 

التولية عىل الرشيد ال جتوز.

واجلواب:

أيضًا  نحوها  وروى   ،272/2  (35 النساء:  )سورة  للجصاص  القرآن  أحكام   (1(
الطربي يف تفسريه )سورة النساء: 35) 76/4.  
)2) أحكام القرآن للجصاص يف املوضع السابق.  

)3) زاد املعاد 190/5.  
)4) املغني 751/9، حتقة املحتاج 457/7.  



وقانون األحوال الشخصية الكويتي 87 

أن التولية عىل مال املفلس ال ذاته، وما هنا ليس كذلك)1).

3- وأن التسلسل يف معاجلة الشقاق كان واضحًا ونصًا بينًا، فإن اهلل 
چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ   تعاىل قال: 
ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ    ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ  
ڦ      ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹٹ   ٿ  
چ   چ             ڃ   ڃ     ڃڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ  
چچ)2)، ومن خاف من امرأته نشوزًا وعظها، فإن أنابت وإال هجرها 
يف املضجع، فإن ارعوت وإال رضهبا، فإن استمرت يف غلوائها مشى احلكامن 

إليهام، وهذا إن مل يكن نصًا، وإال فليس يف القرآن بيان)3).

4- وأن القول بأهنام حاكامن يتفق مع املأثور من أحاديث النبي صىل اهلل 
عليه وسلم ومنها: »ال رضر وال رضار«)4). ويتفق وروح القرآن ونصوصه 

حيث قال تعاىل: چہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  
ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋۋ  ۅ  ۅ  
ۆئ   ۇئۆئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ائەئ   ائ    ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ  
ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئچ )5)، وقد فات اإلمساك بمعروف فتعني 

)1) حتفة املحتاج 457/7.  
)2) سورة النساء: 35.  

)3) أحكام القرآن البن العريب )سورة النساء: 35) 539/1.  
)4) أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده عن ابن عباس 672/1 حديث رقم 2867.  

)5) سورة البقرة: 229.  
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الترسيح بإحسان«)1).

واجلواب:

هذا احلديث عام ال يصدق بالرضورة عىل ما نحن بصدده، والزوجان 
أعرف بمقدار الرضر بينهام من غريمها، فلهام أن يوكال احلكمني بالفرقة أو 

اخللع إن أرادا ذلك.

يف  وال  القرآن،  لغة  يف  حكاًم  يسمى  ال  »الوكيل  القيم:  ابن  قال   -5
لسان الشارع، وال يف العرف العام وال اخلاص«)2)، وهى حجة إسامعيل بن 

إسحاق أيضًا)3).  

لعدة  حكاًم  الوكيل  يسمى  »إنام  فقال:  هذا  عن  اجلصاص  وأجاب 
احتامالت:

األول: تأكيدًا للوكالة التي فوضت إليه.

الثاين: أو لقبول قوهلام عليهام يف رفع الشقاق مستقباًل.

الثالث: أو ألهنام إذا خلعا بتوكيل منهام وكان ذلك موكوالً إىل رأهيام 
فيام جعل  الصالح  يفيد حتري  احلكم  يا حكمني؛ألن  ُسمِّ للصالح  وحترهيام 
إليه، وإنفاذ القضاء باحلق والعدل، فلام كان ذلك موكوالً إىل رأهيام من مَجْع 

أو تفريق مىض ما أنفذاه َفُسميا حكمني من هذا الوجه«)4). انتهى.

)1) األحوال الشخصية حممد أبو زهرة، ص 386.  
)2) زاد املعاد 190/5.  

)3) أحكام القرآن للجصاص )سورة النساء: 35) 272/2.  
)4) أحكام القرآن للجصاص )سورة النساء: 35( يف نفس املوضع السابق.  
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6- قال إسامعيل بن أسحاق: »الوكيل ليس بحكم، وال يكون حكاًم 
إال وجيوز أمره عليه وإن أبى«)1).

وأجاب اإلمام أبو بكر اجلصاص بقوله: »هذا ال ينفي معنى الوكالة؛ 
أمر  فيه، فجواز  فيام وكل  أمره عليهام  إال وجيوز  أيضًا  يكون وكياًل  ألنه ال 
الرجالن حكاًم يف  م  حُيكِّ الوكالة، وقد  احلكمني عليهام ال خيرجهام عن حد 
خصومة بينهام ويكون بمنزلة الوكيل هلام فيام يترصف به عليهام، فإذا حكم 
يغادر  ليس  الشقاق  يف  احلكمني  أن  عىل  اصطالحهام  بمنزلة  لزمهام،  بيشء 

أمرمها من معنى الوكالة شيئًا.

ويشبه  املحاكم  حكم  يشبه  رجلني  بني  اخلصومة  يف  احلكم  وحتكيم 
الوكالة من الوجه الذي بينا، واحلكامن يف الشقاق إنام يترصفان بوكالة حمضة 

كسائر الوكاالت«)2). انتهى.

7- إن الطالق الذي يقرره احلكامن هو من باب طالق السلطان عىل 
املويل والعنني)3)، وأن السلطان يطلق بالرضر إذا تبني)4).

الزوجني  بني  التفريق  سلطة  وهلام  حاكمني  احلكامن  يكون  هذا  فعىل 
بني  بالتفريق  يتوقف حكمهام  بعد عجزمها عن كل وسائل اإلصالح، وال 
حكمهام  ونفذ  احلاكم.  جهة  من  موليان  ألهنام  الزوجني  إذن  عىل  الزوجني 
كام  به،  احلاكم  يرض  مل  أو  بحكمهام،  الزوجان  يرض  مل  وإن  وباطنًا  ظاهرًا 

)1) أحكام القرآن للجصاص )سورة النساء: 35( يف نفس املوضع السابق.  
)2) أحكام القرآن للجصاص )سورة النساء: 35( يف نفس املوضع السابق.  

)3) تفسري القرطبي )سورة النساء: 35( املسألة الثالثة 176/5.  
)4) بداية املجتهد 1110/3.  
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يقول االمام الدردير)1). 
القول الثالث: احلكامن شاهدان:

وال  بحاكمني  ليسا  احلكمني  أن  إىل  القول  هذا  أصحاب  ذهب   
الظامل من املظلوم منهام، ليحمالهنام  ليعرفا  ُيبعثان  وكيلني، بل مها شاهدان 
ينفذ  وال  بينهام)2)،  التفريق  ال  صاحبه،  ِقَبل  منهام  واحد  لكل  الواجب  عىل 

طالقهام إال إذا ريض به احلاكم)3).
وهو قول مروي عن احلسن وقتادة وزيد بن أسلم وأمحد بن حنبل   

وأبو ثور وداود)4)، وابن حزم)5)،وهو قول ضعيف عند املالكية)6).
وقد ذكر الطربي بعض الروايات التي تدل عىل أهنام شاهدان، ومنها:  
عن قتادة عن احلسن -وهو قول قتادة- أهنام قاال: »إنام يبعث احلكامن   
ليصلحا ويشهدا عىل الظامل بظلمه، وأما الفرقة فليست يف أيدهيام ومل يملكا 

ذلك«، يعني )وإن خفتم شقاق بينهام... اآلية()7).
واستدل ابن حزم عىل أن مهمة احلكمني اإلصالح فقط دون التفريق   

بام ييل:

)1) الرشح الصغري 514/2.
)2) تفسري الطربي )سورة النساء: 35) 74/4.

)3) الدسوقي عىل الرشح الكبري 345/2.
أيضًا  تفسريه  يف  والطربي   ،)467/1( التفسري  يف  كثري  ابن  األقوال  هذه  نسب   (4(

لسورة النساء: 35 يف املوضع السابق..  
)5) املحىل 247/9. 

)6) الدسوقي مصدر سابق، والعدوي عىل اخلريش 411/4. 
)7) تفسري الطربي يف املوضع السابق، 75/4، برقم 9412، 
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1- أنه ال يعرف يف اللغة وال يف الرشيعة: أصلحت بني الزوجني أي 
طلقتهام عليه.

2- وقد صح عن سعيد بن جبري: أن التفريق إىل احلاكم بام ينهيه إليه 
احلكامن.

أما اآلثار الواردة يف التفريق بني الزوجني عن طريق احلكمني فضعيفة.

3- أنه ال جيوز أن يطلق أحد عن أحد، وال أن يفرق بني رجل وامرأته 
دون  قول  يف  حجة  وال  فقط،  النكاح  فسخ  بوجوب  النص  جاء  حيث  إال 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم)1).

واجلواب عن هذا االستدالل:

1- إن التنصيص عىل اإلصالح يف اآلية فقط دون ذكر التفريق إنام هو 
لبيان األهم من مهمة احلكمني، ولكن قد ال يستطيع احلكامن اإلصالح بني 
الفقهاء  قال  لذلك  عالج؟  دون  الشقاق  استمرار  هذا  يعني  فهل  الزوجني 
بجواز التفريق بناء عىل ما استدلوا به من أدلة، وهذا باالتفاق، وإنام اختلفوا 
فقط يف جواز التفريق عن طريق احلكمني أيكون مباشًة أم البد من توكيل 

الزوجني بذلك.

وقد فصلنا القول يف أدلة الفريقني.

القائلون  رواه  ما  خيالف  جبري  بن  سعيد  عن  الوارد  األثر  أن  كام   -2
الطربي عن سعيد بن جبري قوله: »فام حكام من يشء  بالتفريق، وقد روى 

)1)  انظر هذه األدلة يف املحىل 247/9.
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فهو جائز«)1) فهذا يدل عىل أهنام ليسا بشاهدين. وكذلك اآلثار التي استدلوا 
هبا عندهم ليست ضعيفة وذلك بحسب الطريق املروي عند كل فريق. فال 

يعترب هذا من ابن حزم حجة عليهم.

أما القانون الكويتي فقد تبنى رأي املالكية فرجح أن احلكمني حاكامن 
بعد  وذلك  منهام  توكيل  إىل  حاجة  دون  مباشة  الزوجني  بني  التفريق  هلام 
بقوهلا:   )127( املادة  عليه  نصت  ما  وهذا  اإلصالح.  وسائل  عن  عجزمها 
عينت  تعذر  فإذا  الزوجني.  بني  لإلصالح  وسعها  تبذل  أن  املحكمة  »عىل 
التفريق  التفريق«)2). فهذا نص عىل أهنام حاكامن، فلهام  حكمني للتوفيق أو 
التوكيل  بأن  قبلها  التي  املادة  الزوجني. وقد أومهت  إىل توكيل  دون حاجة 
حق للزوجني حيث جاء فيها: »لكل من الزوجني... أن يطلب التفريق من 

احلكمني بسبب إرضار اآلخر به« )م126).
املقارنة

سلطة  احلكمني  إعطاء  يف  متفقان  األولني  القولني  أن  يالحظ   -1
التفريق، إال أن القول األول اشرتط جلواز ذلك أن يوكل الزوجان احلكمني 
حاجة  دون  السلطة  تلك  احلكمني  إعطاء  اآلخر  الفريق  يرى  بينام  بذلك، 
مهمة  عند  الثالث  القول  يقف أصحاب  بينام  الزوجني،  أو رضا  توكيل  إىل 

اإلصالح فقط.

)1) تفسري الطربي )النساء: 35(، 76/4، برقم 9412.  
عدم  أن  يعني  مما  التفريق،  إىل  مباشة  اللجوء  قبل  الصلح  عرض  النص  أوجب   (2(
عرض الصلح من شأنه أن يتعرض حكم القايض للبطالن. للمزيد: شح قانون 

األحوال الشخصية الكويتي لألستاذ: أشف مصطفى، ص159 مادة 127.  
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بأهنام  األول  القول  أن  نجد  فريق  كل  أدلة  من  تقدم  ما  عىل  بناء   -2
وكيالن هو األوىل باألخذ به وذلك لألسباب التالية:

أ - قوة األدلة التي استدلوا هبا، وكيفية توجيه تلك األدلة مع سالمتها 
من املعارضة القادحة.

عندما  وتعاىل  فاهلل سبحانه  واملسمى،  االسم  بني  فرقًا  هناك  أن   - ب 
يعني  چڍ  ڌ  ڌچ... ال  تعاىل:  قوله  يسمى احلكم هبذا االسم يف 
َي  ُسمِّ وإنام  احلاكم،  وهو  مسامه  يطابق  أن  البد  االسم  هذا  حقيقة  أن  هذا 
حكاًم، ألنه حيكم بينهام بعد توكيلهام إياه باإلصالح بينهام فقط، أو بالتفريق 

عن طريق تفويضهام ذلك للحكمني.

ج - ثم إن مسألة التفريق بني الزوجني ليست باألمر اهلني حتى حيكم 
إىل  دائاًم  يتشوف  الشارع  ألن  وذلك  الزوجني؛  من  رضا  دون  احلكامن  به 
اإلصالح بقدر املستطاع، ولكن ال يعني هذا االستمرار عىل املشاقة فال بد 
وتوكيل  بالطالق  حكمه  الزوج  توكيل  طريق  عن  وذلك  لذلك،  حل  من 
الزوجة حكمها باخللع إن رأيا ذلك؛ألن كثريًا ما يلجأ الزوجان إىل التحكيم 
ومها يف حالة من الغضب واالستعداد لالنفصال فيوقع عليهام احلكامن ذلك 

فيندم الزوجان عىل ما أقدما عليه.

وبناء عىل هذا البد من الرتوي والرتيث لعل أحدمها أن يبدي عذرًا،   
أو يتنازل عن بعض حقه.
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الفصل الرابع

أهم املسائل املرتتبة عىل االختالف

يف صفة )احلكمني( و اختالف احلكمني

وفيه مبحثان:

املبحث األول:

أهم املسائل املرتتبة عىل االختالف يف صفة املحكمني.

املبحث الثاين:

أهم مسائل اختالف احلكمني.
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املبحث األول: أهم املسائل املرتتبة عىل                                  
االختالف يف صفة املحكمني

تقدم يف الفصل املايض التعرض لصفة احلكمني، ووجدنا أن الفقهاء 
قد اختلفوا يف صفتهام؛ فقائل بأهنام وكيالن، وآخر بأهنام حاكامن، وآخر بأهنام 
شاهدان أو مصلحان. وتبني لنا أهم مسألة مرتتبة عىل اختالف صفتهام أال 
فإن  للفائدة  وإمتامًا  الشقاق.  بسبب  الزوجني  بني  التفريق  وهى مسألة حق 
هناك بعض املسائل املهمة -غري مسألة التفريق بني الزوجني- التي خيتلف 

حكمها تبعًا لصفة املحكم، وهذه املسائل كام ييل:

املسألة األوىل: هل جيرب الزوجان عىل التوكيل؟

عىل  احلاكم  جيربمها  فهل  الزوجني،  عن  وكيالن  بأهنام  القول  فعىل 
التوكيل ببعث احلكمني وإعطائهام سلطة التفريق أو ال ؟

عىل  الزوجان  جُيرب  أن  جيوز  ال  أنه  إىل  واحلنابلة)2)  الشافعية)1)  ذهب 
أدب  يتفقا عىل يشء؛  ببعث احلكمني، ومل  الزوجان  مل يرض  فإن  التوكيل، 

القايض الظامل منهام، واستوىف للمظلوم حقه، ويعمل بشهادة احلكمني.

وإن قلنا بأهنام حاكامن )وهذا القول املرجوح عندمها كام تقدم( فإهنام 

روضة   ،291/4 اجلمل  حاشية  وعليه  املنهج  شح   ،261/3 املحتاج  مغني   (1(
الطالبني 349/6.  

)2) املغني 75/9، كشاف القناع 211/5، اإلنصاف 380/8.  
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يمضيان ما يريان من طالق أو خلع، وينفذ ذلك عليهام رضياه أم أبياه)1).

فعىل القول األول ليس للحاكم جرب الزوجني عىل التوكيل بدليل أن 
عليًا -رىض اهلل عنه- مل يبعث احلكمني دون رضا الزوجني بذلك)2).

املسألة الثانية: أثر جنون وإغامء أحد الزوجني عىل التحكيم:

إذا أغمى عىل أحدمها أو جن قبل البعث مل جيز بعث احلكمني، وكذلك 
احلكم لو بعد البعث وبعد استعالم احلكمني رأيه فإنه ال ينفذ أمرمها)3)؛ ألن 
من شط ذلك بقاء الشقاق وحضور املتداعيني، وال يتحقق ذلك مع اجلنون 

فالبد من دوام اخلصومة)4).

الوكالة  الراجح كام قدمنا، وألن  بأهنام وكيالن وهو  القول  وهذا عىل 
الوكيل)5)، وهناك  به  ينعزل  بام  احلكم  فينعزل  وإغامئه  املوكل  بجنون  تبطل 
حكاه  وكيالن،  بأهنام  القول  عىل  حتى  كالنوم،  اإلغامء  بأن  ضعيف  قول 

)1) مغني املحتاج 261/3، واملغني للحنابلة 753/9.  
)2) انظر ما تقدم من أدلة القائلني بأهنام وكيالن وشح هذا األثر، وانظر كذلك األم 

للشافعي 209/5.  
شح  املحيل  عىل  وقليويب   350/6 الطالبني  وروضة   ،261/3 املحتاج  مغني   (3(

املنهاج 307/3.  
)4) املغني 755/9، وكشاف القناع 211/5، والكايف 140/3، وحاشية الرشقاوي 

  .287/2
)5) حاشية الرشقاوي عىل التحرير 287/2، وانظر األم 209/5.  
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النووي عن احلناطي )1) )2).

أما عىل القول بأهنام حاكامن؛ ففيه قوالن:

عليهام؛  احلكم  جيوز  ال  أي  بالوكالة،  القائلني  يوافق  األول:  القول 
للتعليل نفسه.

القول الثاين: أنه ال يؤثر جنون أحدمها عىل احلكم؛ ألن احلاكم حيكم 
عىل املجنون، وهو قول مجاهري احلنابلة، وصححه املرداوي وصاحب الرشح 

الكبري، وحكاه النووي عن ابن كّج)3) من الشافعية)4).

املسألة الثالثة: غياب أحد احلكمني أو أحد الزوجني:

أوالً: غياب أحد احلكمني:

غائب  لكنه  موجودًا  يكون  أو  حسًا،  بفقدة  يكون  قد  املحكم  غياب 
بعث  عقله،  عىل  ُغلب  أو  احلكمني،  أحد  غاب  فإن  جن؛  لو  كام  العقل 
)احلاكم( حكاًم غري الغائب أو املغلوب ، املصلَح من قبل احلاكم، وبالوكالة 

)1) احلناطي: احلسني بن حممد بن احلسني الطربي الشافعي، ويعرف باحلناطي )نسبة 
إىل احلنطة(، فقيه شافعي كبري وشيخهم بام وراء النهر، له: املنهاج يف شعب اإليامن، 
والكفاية يف الفروق، ت )بعد عام 400 عىل األرجح(. كحالة 636/1، االجتهاد 

وطبقات جمتهدي الشافعية ص 180.  
)2) روضة الطالبني 350/6.  

)3) ابن كج: القايض أبو القاسم يوسف بن أمحد بن كج الدنيوري، فقيه شافعي، كان 
يرضب به املثل يف حفظ املذهب، صحب أبا احلسني بن القطان، ويذكره النووي 
كثريًا يف الروضة وغريها، له: التحرير، وغريه تصانيف كثرية، ت )405(، االجتهاد 

وطبقات جمتهدي الشافعية ص 185.  
الطالبني  وروضة   ،756/9 املغني  هبامش  الكبري  والرشح   ،381/8 اإلنصاف   (4(

  .350/6
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إن وكله هبا الزوجان)1).

ثانيًا: غياب أحد الزوجني:

أمر  ينفذ  فهل  احلكمني  بعث  بعد  أو كالمها  الزوجني  أحد  غاب  فلو 
احلكمني عليهام أو ال؟

تبطل  ال  الوكالة  ألن  ينفذ؛  احلكمني  أمر  فإن  وكيالن؛  إهنام  قلنا  فإن 
بغياب الزوجني، أي املوكلني كام يف سائر الوكالء)2).

من  واحد  كل  ألن  احلكم؛  إمضاء  هلام  جيز  مل  حاكامن؛  إهنام  قلنا  وإن 
كان  وإن  جيوز،  ال  عليه  أو  للغائب  والقضاء  وعليه،  له  حمكوم  الزوجني 

أحدمها قد وكل جاز لوكيله فعل ما وكله فيه مع غيبته)3).
 

)1) األم 209/5.  
املنهاج 307/3، وروضة  املحيل يف شح  املحتاج 261/3، وقليويب عىل  )2) مغني 
واملغني   ،140/3 والكايف   ،287/2 الرشقاوي  وحاشية   ،350/6 الطالبني 

754/9، وكشاف القناع 211/5، وزاد املعاد 191/5.  
واإلنصاف  التفصيل،  هذا  ذكرت  التي  السابقة  املراجع  وانظر   ،794/9 املغني   (3(
381/8 وفيه: »وقيل ال ينقطع نظرمها أيضًا عىل الثانية« أي باعتبارمها حاكمني، 

ومسألة القضاء عىل الغائب فيها خالف منترش.  
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املبحث الثاين: أهم مسائل اختالف احلكمني

األصل يف حكم املحكمني أن يكون متفقًا عليه، وعندئذ يكون الزمًا 
اثنني  يبعث  أن  القايض  ينفذ حكمهام، وعىل  اختلفا فال  إن  أما  للخصمني، 

ليتفقا عىل يشء)1).

وقد عرفنا يف الفصل املايض أن للحكمني حق التفريق بني الزوجني مع 
االختالف يف هذا احلق هل يسبقه توكيل، أم هلام ذلك مباشة دون توكيل؟

قررا  لو  -فيام  احلكامن  يوقعها  التي  الفرقة  فإن  تقدم،  ما  عىل  وبناء   
ذلك- قد خيتلفان يف نوعها أو عدد الطلقات، أو مقدار العوض...

احلكمني  اختالف  صور  يف  مهمة  مسائل  عدة  أمامنا  تربز  وبالتايل 
نوضحها فيام ييل:

املسألة األوىل: نوع الفرقة التي يقررها احلكامن:

عىل  اتفاقهام  بعد  احلكامن  يقررها  التي  الفرقة  نوع  يف  الفقهاء  اختلف 
أصل الفرقة، وهلم يف هذا قوالن:

القول األول: ذهب املالكية إىل أن تفريق احلكمني هو طالق بائن، أي 
هو  كام  اخللع  ألن  عوض؛  بغري  كان  بأن  خلع؛  غري  كان  لو  حتى  بائنًا  يقع 

)1) انظر للمزيد: الرشح الكبري وحاشية الدسوقي 347/2، حتفة املحتاج 457/7، 
الرابعة  املسألة   )35 النساء:  )سورة  القرطبي  وتفسري   ،261/3 املحتاج  ومغني 
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زوجها،  من  نفسها  املرأة  افتداء  وهو  فيه  الذي  للمعنى  بائن  طالق  معلوم 
وهذا ال يتحقق مع وجود الرجعة)1).

قال اإلمام ابن العريب: إذا حكام بالفراق فإنه بائن لوجهني:

األول: كيل، والثاين: معنوي

أما الكيل: فكل طالق ينفذه احلاكم فإنه بائن.

الشقاق، ولو  الطالق هو  الذي ألجله وقع  املعنى  فإن  املعنوي:  وأما 
شعت فيه الرجعة لعاد الشقاق، فلم يكن ذلك يفيد شيئًا، فامتنعت الرجعة 

ألجله)2).

وتكلم فقهاء املالكية كذلك عن نوع الفرقة من طالق، أو خلع باعتبار 
امليسء من الزوجني، وخالصته ما ييل:

أن اإلساءة قد تكون من الزوج، أو من الزوجة، أو من كليهام.

فإن كانت اإلساءة من الزوج َطلَّقا بال خلع، أي بال مال يأخذانه منها 
للزوج، وهذا إذا طلبت عدم املقام معه.

وإن كانت اإلساءة منها، ومل يسئها؛ ائتمناه عليها. وأوصياه بالصرب عىل 
إساءهتا وأبقياها يف عصمته إن حتققا -أو ظنا- أنه ال يتجاوز احلق فيها بعد 
ائتامنه عليها، أو خالعا له؛ بأن يطلقاهنا عليه بامل منها له، تقديره بنظرهيام، 
ويف  فيه  املصلحة  استوت  أو  فراقها  الزوج  أراد  إن  صداقها،  عىل  زاد  ولو 

 ،411/4 خليل  عىل  اخلريش   ،344/3 الدسوقي  حاشية  ومعه  الكبري  الرشح   (1(
جواهر اإلكليل 461/1، منح اجلليل 179/2.  

)2) أحكام القرآن البن العريب )سورة النساء: 35( املسألة العاشة 543/1.  
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إبقائه وائتامنه.

وأما إن كانت اإلساءة منهام معًا، فهل يتعني عند العجز عن اإلصالح 
الطالق بال عوض منها، أوهلام أن خيالعا بالنظر عىل يشء يسري منها له؟

من  يسري  يشء  عىل  اخللع  وهو  الثاين  القول  عىل  واألكثر  تأويالن، 
صداقها)1)، وال يستوعباه له، قال اإلمام الباجي: »وعليه بعض أهل العلم 
رواه حممد)2) عن أشهب. قال حممد: وهو معنى قوله تعاىل: وال جناح عليهام 

فيام افتدت به...«)3).

أشكل  لو  »أنه  املاجشون:  بن  امللك  عبد  عن  عليش)4)  الشيخ  ونقل 
كان  إن  ومجيعه  البناء،  قبل  كان  إن  املهر  نصف  بينهام  وقسام  فرقا  ؛  أمرمها 

بعده«)5).

)1) نقل الدسوقي عن الشربخيتي خالف قول األكثرين فقال: إن قوله – أي خليل – 
)وعليه األكثر( راجع إىل القول األول، ومل نر يف كالمهم رجوعه للثاين، فكان عىل 
املصنف تقديمه عىل قوله: »أْو َلـُهام أن خيالعا«. حاشية الدسوقي 345/2. فتكون 
العبارة عىل رأيه: »... فهل يتعني عند العجز عن اإلصالح الطالق بال عوض منها، 

وعليه األكثر، أوهلا أن خيالعا...«.  
)2) حممد: هو ابن املواز حممد بن إبراهيم بن زياد االسكندري املالكي، املعروف بابن 
الكتاب  له:  وابن عبد احلكم،  أخذ عن أصبغ  مالكي،  فقيه  اهلل(،  )أبو عبد  املواز 
املشهور »باملوازية« يف الفقه، ت )269(. معجم املؤلفني 29/3، الديباج املذهب 

ص 232، األعالم 183/6.  
)3) املنتقى 114/4، و اآلية يف البقرة: 229.  

)4) عليش حممد بن أمحد بن حممد عليش املالكي األشعري األزهري، حمقق مالكي، 
ويل مشيخة املالكية يف األزهر، له: هداية السالك إىل أقرب املسالك، ت )1299(، 

كحالة 104/3.    
)5) منح اجلليل 552/3، وانظر كذلك هلذه املسألة يف املراجع التالية:
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الزوجني،  عن  وكيالن  احلكمني  بأن  القائلني  قول  وهو  الثاين:  القول 
هلام  أطلقا  إن  كليهام  أو  خلع  أو  طالق  من  به  يوكالن  ما  يلتزما  أن  فعليهام 
ذلك، فإن فرقا بخلع فهو طالق بائن، وإن فرقا بطالق فهو طالق وال يعترب 
خلعا)1)، ويعترب الطالق حينئٍذ رجعيًا بدليل قول اإلمام النووي: »إذا رأى 
حكم الزوج الطالق، استقل به، وال يزيد عىل طلقة، لكن إن راجعها وداما 

عىل الشقاق؛ طلق ثانية وثالثة«)2).

وتوكل  خلع،  عوض  قبول  أو  بطالق  َحَكَمه  شاء  إن  يوكل  فالزوج 
الزوجة إن شاءت حكمها ببذل عوض للخلع أو قبول طالق به، فال جيوز 
لوكيل يف طالق أن خيالع؛ ألنه -وإن أفاد موكله ماال- فوت عليه الرجعة، 

وال جيوز لوكيل يف خلع أن يطلق جمانًا)3).

يأذن  حتى  شيئًا  يفعالن  فال  وكيالن؛  إهنام  قلنا  »إن  قدامة:  ابن  وقال 
اخللع  لوكيلها يف  املرأة  وتأذن  أو صلح،  يراه من طالق  فيام  لوكيله  الرجل 

والصلح عىل ما يراه.

حاشية   ،17/4 للحطاب  اجلليل  مواهب   ،266/5 للمواق  واإلكليل  التاج   
اخلريش ومعه العدوي 9/4، الرشح الصغري 514/2، جواهر اإلكليل 461/1، 

 .345/2 الدسوقي  وحاشية  الكبري  الرشح 
)1) أحكام القرآن للجصاص )النساء: 35(. وانظر الشافعية: مغني املحتاج 261/3، 

وأسنى املطالب 240/3.  
)2) روضة الطالبني 349/6.  

)3) الرشقاوي عىل التحرير 287/2، وقليويب عىل املحيل 308/3، وأسنى املطالب 
الرجعة«  عليه  »فوت  وقوهلم   ،349/6 الطالبني  روضة  كذلك  وانظر   ،240/3

دليل عىل أن األصل يف هذه الفرقة أهنا تقع رجعية.  
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وإن قلنا إهنام حاكامن؛ فإهنام يمضيان ما يريانه من طالق أو خلع فينفذ 
ذلك عليهام، رضياه أم أبياه)1).

أما القانون الكويتي فقد نص يف املادة )130( عىل ما ييل:

إذا عجز احلكامن عن اإلصالح:

أ- فإذا تبني أن اإلساءة كلها من الزوج، وكانت الزوجة طالبة التفريق؛ 
اقرتح احلكامن التفريق، وألزماه مجيع احلقوق املرتتبة عىل الزواج والطالق، 

وإن كان الزوج طالبًا للتفريق، اقرتح احلكامن رفض دعواه.

ب- وإن كانت اإلساءة كلها من الزوجة؛ اقرتحا التفريق بني الزوجني، 
نظري رد ما قبضته من املهر، وسقوط مجيع مقوماهتا املالية املرتتبة عىل الزواج 

والطالق.

أو  عوض،  دون  التفريق  اقرتحا  مشرتكة؛  اإلساءة  كانت  وإن  ج- 
بعوض يتناسب مع اإلساءة.

د- وإن مل يعرف امليسء من الزوجني:

كانت  وإن  اقرتحا رفض دعواه،  الزوج؛  التفريق هو  كان طالب  فإن 
الزوجة هى الطالبة، أو كان كل منهام يطلب التفريق؛ اقرتح احلكامن التفريق 

دون عوض.

هـ - التفريق للرضر يقع »طلقة بائنة« انتهى.

وهبذا يكون القانون الكويتي قد تبع املذهب املالكي إمجاال بالنسبة   

)1) املغني 757/9، وانظر كشاف القناع 211/5.  
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لنوع الفرقة وباعتبار امليسء منهام.

 املقارنة
1- اتفق الفقهاء عىل أن الفرقة إذا وقعت خلعًا فإهنا تكون بائنة؛ ألن 
اخللع طالق بائن عند مجاهري الفقهاء، إال رواية عند اإلمام أمحد بأنه فسخ، 
وهو مذهب الشافعي يف القديم، وذلك إذا خالعا بغري لفظ الطالق)1)، أما 
القائلون بأن احلكمني وكيالن، فعىل حكم الزوج االلتزام بتوكيل الزوج له، 
فإن وكله بالطالق ال جيوز له حينئذ املخالعة، فتكون الفرقة طالقًا ال خلعًا.

القائلني بأن احلكمني وكيالن، أهنام لو  2- يلزم من مذهب اجلمهور 
وكال باإلصالح فقط أنه ال جيوز هلام التفريق؛ ألن الوكيل جيب عليه االلتزام 

بام وكل فيه.

املسألة الثانية: هل جيوز للحكمني إيقاع أكثر من طلقة ابتداًء؟

به  إذا حكم  الطالق  إيقاع  األصل يف  أن  الفقهاء  عند  عليه  املتفق  من 
احلكامن أن ال يتجاوز طلقة واحدة؛ ألن هبا يتحقق اهلدف من التحكيم بإهناء 
النزاع وذلك بعد العجز عن اإلصالح، وأما ما زاد عن الواحدة فال مسوغ 

له.

لكن ما احلكم لو طلق احلكامن أكثر من طلقة ابتداًء؟ هل يقع ما حكام 
به أو ال ينفذ منها إال واحدة؟

روضة   ،268/3 املحتاج  مغني   ،145/3 الكايف   ،216/5 القناع  كشاف   (1(
الطالبني 353/6، وانظر فتح القدير البن اهلامم احلنفي 211/4، الرشح الصغري 

  .518/2
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ذكر هذا اخلالف املالكية، وهلم فيه قوالن:

القول األول: ينفذ ما اتفقا عليه.

وهو قول البن القاسم وأصبغ)1).

ووجهة نظرهم:

أهنام حكام، فينفذ ما حكام به)2).

القول الثاين: ال تنفذ إال واحدة وال جيوز االبتداء بأكثر منها.

رجحه  ما  وهو  املاجشون)4)  وابن  ومطرف  مالك)3)،  قول  وهو 
املتأخرون)5).

ودليلهم:

1- قول اإلمام مالك: »ال يكون هلام أن خيرجاها من يده بغري طالق 
السنة، وهى واحدة ال رجعة هلا فيها، َحَكام عليهام فيه بامل أو مل حيكام فيه؛ألن 
ما فوق واحدة خطأ وليس بالصواب، وليس بمصلح هلام أمرًا، واحلكامن إنام 

)1) أحكام القرآن البن العريب )سورة النساء: 35( املسألة العاشة 543/1، واملنتقى 
  .114/4

)2) أحكام القرآن يف املوضع السابق.  
)3) انظر اخلريش عىل خليل 9/4.  

)4) أحكام القرآن يف املوضع السابق، وانظر امللتقى 114/4.  
عىل  الزرقاين   ،179/2 اجلليل  منح   ،265/5 املواق  ومعه  اجلليل  مواهب   (5(
 ،114/4 املنتقي   ،119/2 خليل  خمترص  شح  املرابط  نصيحة   ،62/2 خليل 
الكبري  الدسوقي عىل الرشح  العدوي 9/4، وحاشية  واخلريش عىل خليل وعليه 

  .345/2
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يدخالن من أمر الزوج والزوجة فيام يصلح هلام، وله ُجِعال«)1).

2- وأن حكمهام ال يكون فوق حكم احلاكم، واحلاكم ال يطلق أكثر 
من واحدة، فكذلك احلكامن)2).

3- وألن الزائد -من عدد الطلقات- خارج عن معنى اإلصالح)3).

واحدة،  بطلقة  تندفع  احلاجة  ألن  به؛  األوىل  هو  القول  هذا  ولعل   
والرضورة تقدر بقدرها.

املسألة الثالثة: اختالف احلكمني يف عدد الطلقات:

عىل  طالق  من  أوقعاه  ما  عدد  يف  احلكامن  اختلف  لو  احلكم  ما 
الزوجني،كأن يقول أحدمها: أوقعت واحدة، ويقول اآلخر: أوقعت اثنتني 
فقط، أو يقول أحدمها: أوقعنا معًا واحدة وقال اآلخر: أوقعنا معًا ثالثًا أو 
طلقة  أحدمها  طلق  أو  بثالث،  واآلخر  بواحدة  أحدمها  حكم  أو  اثنتني)4)، 

واآلخر طلقتني)5).

اختلف فقهاء املالكية يف هذه املسألة عىل ثالثة أقوال:  

القول األول: ال تنفذ إال واحدة فقط.

)1) املدونة 257/2 وما بعدها برواية سحنون عن ابن القاسم.  
)2) أحكام القرآن البن العريب، املوضع نفسه.   

اجلليل 17/4،  مواهب  وانظر  الصاوي 514/2،  الصغري ومعه حاشية  الرشح   (3(
والرشح الكبري 345/2.  

)4) انظر صورة هذا االختالف يف حاشية الدسوقي 345/2، واخلريش 9/4.   
 ،543/1 احلادية عرشة  املسألة   )35 النساء:  العريب )سورة  البن  القرآن  أحكام   (5(

وانظر منح اجلليل 550/3.   
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وتكون  واحدة،  طلقة  إال  منها  يقع  ال  الصور  هذه  كل  ففي  قالوا:   
بائنة، وهذا هو الراجح من مذهب املالكية)6).

والدليل عىل هذا ما ييل:

1- أن الواحدة متفق عليها، ويلغوا ما زاد)7).

2- وأن الزائد خارج عن معنى اإلصالح)8).

3- وألن َحَكَمها ال يكون فوق حكم احلاكم، واحلاكم ال يطلق أكثر 
من واحدة فكذلك احلكامن)9).

القول الثاين: لو طلق أحدمها طلقة واآلخر طلقتني تلزمه طلقتان.

وهو قول ابن القاسم. نقله عنه ابن العريب)10).  

القول الثالث: ال ينفذ يشء.

وهو قول ابن حبيب وأصبغ)11). والبن املواز روايتان؛ األوىل موافقة   

)6) انظر حاشية )5( السابقة، وجواهر اإلكليل 462/1، املدونة 257/2، وما بعدها 
برواية سحنون عن ابن القاسم، واملنتقى 114/4.  

واملنتقي   ،345/2 الكبري  والرشح  السابق،  املوضع  يف  القرآن  أحكام   (7(
  .114/4

والدسوقي  املدونة،  عن   265/5 واإلكليل  والتاج   ،514/2 الصغري  الرشح   (8(
  .345/2

)9) أحكام القرآن )سورة النساء: 35(، املسألة العاشة 542/1.  
)10) أحكام القرآن البن العريب )سورة النساء: 35( املسألة احلادية عرشه 543/1، ومل 

أجد قول ابن القاسم هذا إال عند ابن العريب.  
)11) املنتقى 114/4، وأحكام القرآن البن العريب يف املوضع السابق.  
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للقول األول؛ والثانية موافقة للقول الثالث)1).

يتحقق  املقصود  ألن  للصواب؛  األقرب  هو  األول  القول  ولعل   
بإيقاع طلقة واحدة،وهي املتيقنة، فال حاجة للزيادة عليها.

املسألة الرابعة: اختالف احلكمني يف العوض:
اختالف احلكمني يف العوض قد يكون يف أصله، وقد يكون يف قدره،   

أو صفته، أو نوعه، مع االتفاق عىل أصله. فهاتان صورتان:
أ ـ اختالف احلكمني يف أصل العوض:

فإن طلق احلكامن واختلفا يف كون الطالق باملال من الزوجة للزوج   
وكونه بال مال، بأن قال أحدمها: طلقتها بامل، وقال اآلخر: طلقتها بال مال، 

أو قال أحدمها: طلقناها معًا بامل، وقال اآلخر: بال مال.
فال خيلو من أمرين:  

إما أن ال تلتزمه الزوجه، وإما أن تلتزمه.
فإن مل تلتزم الزوجة املال للزوج فال طالق واقع، وعاد احلال ملا كان 

عليه، إن مل يرض الزوج بعدم املال.
وإن التزمته وقع الطالق)2).

وسبب عدم وقوع الطالق يف احلالة األوىل: أن الزوج يدعي أن الطالق 
بمنزلة حاكم  العوض- ألن جمموع احلكمني  يتم -وهو  مل  معلق عىل يشء 

)1) انظر احلاشية السابقة.  
)2) جواهر اإلكليل 330/1.  
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واحد، وال وجود للمجموع عند انتقاء بعضه)1).
قال اإلمام مالك: »فلو أخرجها أحدمها بغرم تغرمه املرأة، وأخرجها 

اآلخر بغري غرم، ال يكون ذلك منهام اجتامعًا«)2).
فهو  حاكامن  احلكمني  بأن  القائلني  املالكية  عند  احلكم  هذا  كان  وإذا 
فيه،  وكال  بام  االلتزام  احلكمني  عىل  ألن  وكيالن؛  بأهنام  القائلني  عند  أوىل 
فإن اختلف رأهيام بعث احلاكم أو القايض غريمها حتى جيتمعا عىل يشء)3)، 
وذلك كأن يوكل الزوج حكمه بقبول اخللع فقط دون الطالق، وال توكل 

هى باخللع وإنام تريد الطالق فقط. فال ينفذ حكمهام الختالفهام.
ب- اختالف احلكمني يف قدر العوض أو صفته أو نوعه:

فالواجب الرجوع إىل خلع املثل، وكذا يف صفته وجنسه، مثال ذلك:  
إذا قال أحدمها: العوض مقداره عرشة، وقال اآلخر: عرشين، وكان   
خلع املثل ثالثني مثاًل، فالالزم العرشون، وإذا كان خلع املثل ثامنية، فالالزم 

عرشة.
ففي الصورة األوىل يرجع لقول األكثر، ويف الثانية لألقل حتى يكون   

قريبًا من خلع املثل)4).

)1) الرشح الصغري 516/2، وانظر العدوي عىل اخلريش 416/4، واملنتقى 114/4، 
ومواهب اجلليل 11/4.  

املسألة   )35 النساء:  العريب )سورة  البن  القرآن  أحكام  وانظر   ،268/2 املدونة   (2(
الثانية عرشة 544/1.  

 (35 النساء:  )سورة  للجصاص  القرآن  أحكام  وانظر   ،261/3 املحتاج  مغني   (3(
  .271/2

الدسوقي 347/2، منح اجلليل 554/3،  العدوي عىل اخلريش 11/4، وانظر   (4(
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مسألة إبراء احلكمني:
هلام  جيوز  فهل  احلكمني،  إبراء  مسألة  العوض  بمسألة  يتعلق  ومما   
اإلبراء أو اإلسقاط عن الزوجني فيام يتعلق هبام من دين أحدمها عىل اآلخر؟
اخللع  إال يف  اإلبراء من احلكمني  املرداوي: »وال يصح  اإلمام  قال   
بعوض  إال  يصح  ال  اخللع  ألن  وذلك  فقط)1)؛  املرأة  وكيل  من  خاصة، 

فتوكيلها فيه إذن يف املعاوضة ومنها -أي املعاوضة- اإلبراء«)2).
الزوجة  تكون  أن  الزوجة  وكيل  من  اإلبراء  لصحة  يشرتط  لكن   
خلع  جيوز  ألنه  الزوج؛  يف  ذلك  يشرتط  وال  العوض،  بذهلا  ليتأتى  رشيدة 
عدم  يؤثر  ال  لذلك  املعاوضة،  معنى  فيه  فاخللع  توكيله)3)،  فيجوز  السفيه، 
بخالف  حمض،  نفع  فهو  ملكه  داخل  العوض  ألن  قبوله؛  يف  الزوج  رشد 
الباذل له، إذ فيه خروج املال من ملكه ففيه رضر حمض، فاعترب  املعطي أو 

الرشد يف الزوجة.

الرشح الصغري وعليه بلغة السالك 516/2.  
)1) اإلنصاف 381/8، وانظر الفروع 341/5، املغني 756/9.  

)2) كشاف القناع 211/5، مطالب أوىل النهي 289/5.  
)3) معني املحتاج 261/3.  
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الفصل اخلامس

ما ينبغي للحكمني واملحتكمني

االلتزام به عند التحكيم

وبعد االنتهاء منه

ونوضح يف هذا الفصل بعض املسائل املتعلقة بنظام التحكيم 
بني الزوجني.

وهى كالتايل:

املسألة األوىل:

رفع ما انتهى إليه احلكامن إىل القايض.

املسألة الثانية:

رجوع الزوجني عن التحكيم.

املسألة الثالثة:

الرشوط املنافية للنكاح التي يشرتطها احلكامن.
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املسألة األوىل: رفع ما انتهى إليه احلكامن                                                   
إىل القايض

بعد  احلكمني  عىل  أن  فذكروا  املسألة،  هذه  عىل  املالكية  فقهاء  نص   
انتهائهام يف موضوع شقاق الزوجني أن يرفعا ما انتهيا إليه من صلح أو تفريق 
وكل ما يتعلق هبام من أحكام إىل اإلمام أو من ينوب منابه لينفذ حكمهام، وال 
جيوز له نقضه وال تعقبه وإن كان خمالفًا لرأيه ومذهبه؛ ألن فيه مجع الكلمة 

وعدم االختالف.

يقول  أن  برشط  للخالف  رافعًا  ويكون  واجب،  التنفيذ  وهذا   
احلاكم: حكمت بام حكمتام به، أما إن قال: نفذت ما حكمتام به، فإنه ال يرفع 

اخلالف)1).

طريقهام  ألن  التخيري؛  عىل  اإلمام  احلكمني  »وإتيان  اخلريش:  قال   
احلكم ال الشهادة وال الوكالة كام قيل، فإذا حكام بني الزوجني فإهنام يأتيان 
إن شاءا إىل احلاكم الذي أرسلهام خيربانه بام حكام به، وعليه أن ينفذ حكمهام، 
وقيل يشهدان«)2)، فإتيان احلاكم حينئٍذ عىل التخيري، وتنفيذ احلاكم حلكمهام 
واجب. وال جيوز نقض اجتهاد باجتهاد ما مل يكن جورًا بينًا، وإذا مل يرض 

الدسوقي  وعليه  الكبري  والرشح   ،515/2 السالك  بلغة  وعليه  الصغري  الرشح   (1(
346/2، اخلريش وعليه العدوي 413/4.  

)2) اخلريش عىل خليل 413/4، وانظر حاشية الدسوقي 346/2.  
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منهام،  الظامل  القايض  أدب  يشء؛  عىل  يتفقا  ومل  احلكمني  ببعث  الزوجان 
احلكامن  فيكون  احلكمني)1)،  بشهادة  ويعمل  حقه،  للمظلوم  واستوىف 

شاهدين فيام اطلعا عليه.

أما فيام يتعلق بالقانون فقد نصت املادة )131( عىل ما ييل:  

»أ - عىل احلكمني أن يرفعا إىل املحكمة تقريرمها مفصاًل، وللقايض أن 
حيكم بمقتضاه، إذا كان موافقًا ألحكام املادة السابقة.

ب - وإذا اختلف احلكامن، ضمت املحكمة إليهام حكاًم ثالثًا مرجحًا 
-من غري أهل الزوجني- قادرًا عىل اإلصالح«.

وتنص املادة )132( عىل ما ييل:

أ - يرفع املحكمون الثالثة تقريرهم باالتفاق أو باألكثرية إىل املحكمة؛ 
للفصل يف الدعوى، وفق املادة )130).

يف  املحكمة  سارت  تقريرًا،  يقدموا  مل  أو  آراؤهم،  تفرقت  وإذا   - ب 
الدعوى باإلجراءات العادية«.

ويالحظ من هاتني املادتني ما ييل:

ما  رفع  احلكمني  عىل  أن  إىل  أشارت  فقد   )131( للامدة  بالنسبة   -1
انتهى إليه احلكامن من حكم عىل الزوجني باإلصالح أو التفريق وما استندا 
إليه من وقائع أو مستندات تدعم حكمهام وغري ذلك من التفاصيل، وهذا 
الرفع واجب عليهام؛ ألن الصيغة دلت عىل الوجوب، وهذا خالف ما قال 

املحيل  عىل  قليويب   ،287/2 التحرير  عىل  والرشقاوي   261/3 املحتاج  مغني   (1(
  .308/3
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به فقهاء املالكية بأن الرفع عىل التخيري؛ ألهنام حاكامن جيب أن ينفذ القايض 
قوهلام، وإنام فائدة الرفع للحاكم حتى يكتسب الصفة امللزمة للتنفيذ.

للقايض؛ ألن عبارة  أن رأي احلكمني غري ملزم  املادة  2- وتدل هذه 
جمرد  كونه  يعدو  ال  رأهيام  أن  عىل  تدل  بمقتضاه...(  حيكم  أن  )وللقايض 
استشارة بالنسبة للقايض، وهذا خالف ما قرره الفقهاء -وخاصة املالكية- 
خالف  ولو  تعقبه  وال  نقضه  للقايض  جيوز  ال  ملزم  احلكمني  رأي  أن  من 
مذهبه؛ ألنه لو جاز للقايض نقضه فام فائدة بعث احلكمني إذا كان سينقض 
حكمهام لو رأى القايض ذلك. ومن املعلوم أن املحكم ال ينقض حكمه إال 
إذا خالف نصًا من الكتاب أو السنة أو اإلمجاع أو القياس اجليل أو كان جورًا 

بينًا.

فإن  احلكامن،  اختلف  إذا  أنه  بينت  والتي  )ب(  للفقرة  وبالنسبة   -3
املحكمة تضم هلام حكاًم ثالثًا مرجحًا، ويكون من غري أهل الزوجني.

وهذا الرأي خالف ما قرره الشافعية من أنه إن مل يتفقا بعث القايض 
غريمها حتى يتفقا عىل يشء)1)، وقد كان القانون املرصي لألحوال الشخصية 

لسنة 1929 يعمل هبذا ثم ُعّدل)2)، ثم تبعه القانون الكويتي.

يطول  ولئال  اخلصومة  وقت  اختصار  هو  اإلجراء  هذا  يف  واحلكمة 
كل  ألرص  االختالف  عن  البحث  بمعاودة  القايض  أمرمها  فلو  التحكيم، 

)1) مغني املحتاج 261/3، شح املنهج للشيخ زكريا األنصاري ومعه حاشية اجلمل 
  .290/4

)2) موسوعة الفقه والقضاء يف األحوال الشخصية ص 816 للمستشار حممد عزمي 
بكري.   



التحكيم بني الزوجني يف الفقه اإلسالمي 118 

سبيل  اجلديدان  احلكامن  اتبع  غريمها  ندب  وإن  موقفه،  عىل  منهام  واحد 
رأي  أو  االتفاق  عند  رأهيم  ألخذ  املرجح  الطرف  اختري  لذلك  األولني، 
األكثرية عند االختالف، وتنظيم التحكيم عىل هذا الوجه ال خيالف أصاًل 

من أصول الرشيعة، فإن اآلية الكريمة مل تنه عن الزيادة يف عدد املحكمني.

فمتى تبني أهنا الزمة يف هذا العرص إلمكان احلسم، وإظهار احلق من 
الباطل، ورفع الرضر، تعني األخذ هبا...«)1).

فالقانون مل يلجأ إىل الطرف املرجح إال بعد العجز عن االتفاق، وإرساُل 
اثنني أمر جمتهد فيه؛ ألن املالكية أجازوا إرسال حكم واحد -كام تقدم- فال 
بعث  الشافعية يف  كان مذهب  وإن  للرتجيح،  ثالث  إرسال حكم  مانع من 
ُحْكٍم واحد أوىل من وجود  اتفاق املحكمني عىل  غريمها هو األعدل؛ ألن 
اخلالف، ولعل القول الوسط هو أن يبعث القايض غريمها ليتفقا عىل حكم 
واحد، فإن فشلت املحاولة الثانية فعىل القايض أن يطلب بعث حكم ثالث 
مرجح خيتاره أهل الزوجني، فإن مل يتفقا عىل واحد بعث هو حكاًم قادرًا عىل 

التحكيم)2).

4- أما املادة )132( فقرة )ب( فقد جاء يف املذكرة التفسريية ما ييل:

لآلخرين  خمالف  رأي  إىل  الثالثة  املحكمني  من  واحد  كل  ذهب  »إذا 
عىل  املالية،  االلتزامات  يف  تراه  الذي  الوجه  عىل  بالتفريق  املحكمة  قضت 

)1) املذكرة التفسريية لقانون األحوال الشخصية الكويتية ص 238 باختصار )إصدار 
جملس الوزراء – إدارة الفتوى والترشيع(.  

)2) اختيار الزوجني حكاًم ثالثًا هو ما أخذ به القانون املرصي السابق قبل تعديله، انظر 
موسوعة الفقه والقضاء السابق.  
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الشقاق وأسبابه،  تفاصيل  اطلعوا عىل  يعتربون حينئذ كشهود  أهنم  أساس 
فتستنري املحكمة بأقواهلم يف تقدير ما تراه األعدل... فإذا مل تنتج أقواهلم رأيًا، 

أو مل يقدموا تقريرًا سارت املحكمة باإلجراءات العادية«)1).

وهذا يقرب من مذهب الشافعية)2).

5ـ وتوفيقًا بني املواد السابقة التي توهم تارة بأن رأي احلكمني ال يعدو 
كونة استشاريًا فقط، وتارة أخرى بأنه ملزم للقايض، أقول: ينبغي التفريق 

بني حالتني:

أو أغلبهم عىل حكم واحد جيعل ذلك  اتفاق مجيع املحكمني  األوىل: 
احلُكم ملزمًا للقايض احلُْكم به. فال يكون رأيًا غري ملزم بل هو ملزم. ففي 

هذه احلالة يعدون بمثابة قضاة يف الدعوى.

تستنري  شهودًا  حينئذ  اعتربوا  آراؤهم  وتفرقت  اختلفوا  إذا  الثانية: 
املحكمة برأهيم، وللقايض حينئذ احلكم بام يراه هو وكذلك ترتيب ما يلزم 
من األمور املالية جتاه الزوجني عىل اعتبار أن املحكمني الثالثة جمرد شهود 

اطلعوا عىل تفاصيل الشقاق وأسبابه)3).

)1) املذكرة التفسريية ص 239.  
)2) انظر إىل ما سبق ذكره عن الشافعية يف أول هذه املسألة.  

)3) للمزيد ينظر: شح قانون األحوال الشخصية الكويتي لألستاذ/ أشف مصطفى، 
ص 180-181 )مادة 132).  
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املسألة الثانية: رجوع الزوجني عن التحكيم                                          
وعزل احلكمني

هل جيوز للزوجني الرجوع عن التحكيم وعزل احلكمني مطلقًا، أم أن 
ذلك مقيد بقيود البد منها؟

لإلجابة عن هذا السؤال نقول: إن األصل هو لزوم حكم املحكمني فال 
جيوز للزوجني الرجوع عنه، لكن فقهاء املالكية ذكروا تفصياًل هلذا املوضوع 

وملخصه فيام ييل:

يقوم  القايض ومن  أو  اإلمام  قبل  أن يكون من  إما  أن بعث احلكمني 
مقامهام، أو أن يكون من قبل الزوجني.

احلكمني؛فليس  منابه  ينوب  من  أو  اإلمام  بعث  إذا  األوىل:  احلالة 
حال  عن  الكشف  يستوعبا  مل  وإن  عنهام،  اإلقالع  أو  الرجوع  للزوجني 

الزوجني)1).

والسبب يف ذلك أن حتكيمهام ُحْكٌم من السلطان فليس هلام نقضه)2)، 
وهو ظاهر لعدم اختيارمها يف إقامتهام)3).

احلالة الثانية: أن يبعثهام غري السلطان:

)1) العدوي عىل اخلريش 415/4، الرشح الكبري 346/2، الرشح الصغري 516/2.
)2) املنتقى 114/4 والتاج واإلكليل 267/5 كالمها عن ابن املواز.  

)3) الرشح الصغري 516/2.  
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فإما أن ال يستوعبا الكشف عن حال الزوجني وأن ال يعزما عىل احلكم 
فيجوز هلام النزوع)1). أي جاز هلام الرجوع عن التحكيم وعزل احلكمني.

الزوجني، وعزما عىل احلكم؛ ففي  أما إن استوعبا الكشف عن حال 
رجوع الزوجني وعزهلام للحكمني قوالن:

القول األول: أنه ال رجوع هلام وال ألحدها، ويلزمهام ما حكام به من 
أمرمها.

بالبقاء  رضيا  لو  حتى  أنه  املواز  وابن  إسحاق  بن  خليل  كالم  وظاهر 
والصلح بعد العزم عىل الطالق.

ام بينهام رجاًل، فلام ظهر وجه احلق، وعلم  وحجتهم: لو أن رجلني َحكَّ
أحدمها أنه حمكوم عليه أراد النزوع مل يكن له ذلك)2).

أن  وينبغي  والصلح  بالبقاء  رضيا  إذا  الرجوع  هلام  جيوز  الثاين:  القول 
ابن  وقال  الرشاح)3)  بعض  واعتمده  يونس،  ابن  قول  بينهام، وهو  يفرق  ال 
يونس: »لعل ابن املواز )يف القول األول( أراد إذا رجع أحدمها، أما إذا رجعا 

ورضيا باإلصالح والبقاء فينبغي أن ال يفرق بينهام«)4).

الدسوقي   ،414/4 خليل  عىل  واخلريش  أيضًا،  املواز  ابن  عن   114/4 املنتقى   (1(
والرشح الكبري 346/2، جواهر اإلكليل 329/1 – 330.   

)2) املنتقى 114/4.  
 ،267/5 واإلكليل  والتاج   ،516/2 الصاوي  حاشية  وعليه  الصغري  الرشح   (3(

العدوي عىل حاشية اخلريش 414/4.  
الكبري  والرشح  الدسوقي  وانظر  السابق،  املوضع  يف  خليل  عىل  اخلريش   (4(

  .346/2
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أما القائلون بأهنام وكيالن فينعزالن بام ينعزل به الوكيل كاملجنون)1).

ولكن يف مسألة التحكيم هنا جيب مراعاة ما تقدم من شوع احلكمني 
يف النظر يف موضوع النزاع وعدم جواز عزله يف هذه احلالة.

ومجلة ما تنتهي به الوكالة:

1- عزل املوكل وكيله: فله عزله متى شاء لكوهنا من العقود اجلائزة.

2- املوت.

3- خروج أحدمها من أهلية الترصف؛ كاجلنون واحلجر عليه لسفه)2).

املسألة الثالثة: ما جيوز للحكمني اشرتاطه

قد يشرتط احلكامن بعض الرشوط جتاه الزوجني، فيجب أن تكون هذه 
الرشوط مما جيوز للزوجني أنفسهام اشرتاطه؛ألنه إذا مل جيز هلام ذلك فال جيوز 

للحكمني من باب أوىل.
فهو عىل  العقد،  مقتىض  ما خيالف  أحدمها  فإن شط  هذا،  وبناء عىل 

رضبني:
األول: ما خيل بمقصود النكاح: كرشطه أن يطلقها، أو ال يطأها، فهذا 
الرشط باطل، وال ينعقد النكاح، وال جيوز للحكمني أو الزوجني اشرتاطه.

قدامة  البن  املغني   ،307/3 املحيل  عىل  قليويب   ،350/6 الطالبني  روضة   (1(
  .755/9

)2) املغني 564/6، الوكالة يف الفقه اإلسالمي لطالب مقبل ص 236.  
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الثاين: ما ال خيل باملقصود األصيل للنكاح.
ال  أو  عليها،  يتزوج  ال  أن  شط  بأن  هلا  كان  سواء  الفاسد،  فالرشط 

يترسى، أو ال يطلقها، أو يطلق رضهتا.
يف  وبينها  رضاهتا  بني  جيمع  أو  يقسم،  ال  أن  شط  بأن  عليها  كان  أو 

مسكن واحد، أو ال ينفق عليها)1).
مذهب  وهو  صحيح،  والنكاح  فاسد  الرشط  الصور  هذه  مجيع  ففي 

اجلمهور من احلنفية)2) واملالكية)3) والشافعية)4).
واستدلوا بام ييل:

1- قول النبي صىل اهلل عليه وسلم: »كل شط ليس يف كتاب اهلل فهو 
باطل، وإن كان مائة شط«)5).

ال  الرشع  ألن  اهلل؛  كتاب  يف  ليس  الرشط  هذا  إن  االستدالل:  وجه 
يقتضيه.

إال  شوطهم  عىل  »املسلمون  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  النبي  وقال   -2
شطًا أحل حرامًا أو حرم حالالً«)6).

)1) روضة الطالبني 250/6 و 349.  
)2) فتح القدير والعناية كالمها عىل اهلداية 350/3.  

)3) الرشح الصغري وعليه الصاوي 285/2، جواهر اإلكليل 284/1.  
)4) مغني املحتاج 226/3، املحيل عىل املنهاج 280/3.  

العتق  كتاب  من  املكاتب  باب  الكرماين،  برشح  صحيحه،  يف  البخاري  أخرجه   (5(
104/11 الباب الثاين رقم احلديث 2391.  

عن  ذكر  ما  باب  األحكام،  كتاب  من  األحوذي،  حتفة  برشح  الرتمذي،  أخرجه   (6(
رسول اهلل صيل اهلل عليه وسلم يف الصلح بني الناس.)17(. وأخرجه احلاكم يف 
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وجه االستدالل: أن هذه الرشوط حترم احلالل، وهو التزويج والترسي 
وغري ذلك.

3- وألن هذه الرشوط ليست من مصلحة العقد وال مقتضاه، ومل يبن 
عىل التغليب والرساية فكان فاسدًا، كام لو اشرتطت أن ال تسلم نفسها)1).

اشرتطت  إذا  إال  الرشوط  هذه  مثل  صحة  إىل  ذهبوا  فقد  احلنابلة  أما 
تطليق رضهتا فال جيوز -وسيأيت بيانه- قال صاحب شح منتهى اإلرادات: 
»فإن شطا -أي احلكامن- ما ال ينايف نكاحها كإسكاهنا بمحل كذا... لزم 
الرشط، ولعلهم نزلوا هذه احلالة منزلة ابتداء العقد حلاجة اإلصالح، وإال 

فمحل املعترب من الرشوط صلب العقد«)2).

واستدلوا بام ييل:

به  يويف  أن  الرشوط  أحق  »إن  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  النبي  قول   -1
عىل  »املسلمون  أيضًا:  السابق  وللحديث  الفروج«)3).  به  استحللتم  ما 

شوطهم«.

وجه االستدالل: دل احلديث عىل وجوب الوفاء بالرشط مطلقًا)4).

املستدرك بنحوه يف كتاب البيوع )710/2).  
)1) املغني البن قدامة 293/9.  

)2) شح منتهى اإلرادات 235/2، وانظر املغني 756/9، وكشاف القناع 211/5 
و 90.  

يف  الرشوط  باب:   31/11 الرشوط  كتاب  الكرماين،  برشح  البخاري،  أخرجه   (3(
املهر رقم احلديث 2538. ورواه مسلم يف صححيه، برشح النووي، كتاب النكاح 

201/9 باب: الوفاء بالرشوط يف النكاح.  
)4) شح النووي ملسلم يف املوضع السابق.  
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واجلواب: أن هذا حممول عىل شوط ال تنايف مقتىض النكاح، كاشرتاط 
العرشة باملعروف، واإلنفاق عليها وكسوهتا، وأن يقسم هلا)1).

وقاص  أيب  بن  وسعد  كعمر  الصحابة  من  كثري  عن  مروي  أنه   -2
ومعاوية وعمرو بن العاص- رىض اهلل عنهم - ومل يعرف هلم خمالف فكان 
نقلها،  أراد  ثم  دارها،  هلا  وشط  امرأة  تزوج  رجاًل  أن  ذلك  فمن  إمجاعًا. 
فخاصموه إىل عمر: فقال: هلا شطها. فقال الرجل: إذا تطلقينا. فقال عمر: 

»مقاطع احلقوق عند الرشوط«)2).

عن  روي  فقد  فيه،  حجة  فال  بمثله  معارض  األثر  هذا  أن  واجلواب: 
سعيد بن املسيب قوله: خيرج هبا إن شاء. وهو مروي عن عىل بن أيب طالب 
والليث  ومالك  عروة،  بن  وهشام  وقتادة  والزهري  وطاوس)3)  والشعبي 

والثوري والشافعي وابن املنذر وأصحاب الرأي)4).

أما اشرتاط املرأة أن يطلق رضهتا؛ فهو شط باطل عند احلنابلة، وقال 
أبو اخلطاب: هو شط الزم.

أما مجهورهم فاستدلوا بحديث أيب هريرة -رىض اهلل عنه- قال: قال 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم »... وال تسأل املرأة طالق اختها لتستكفئ 

إناءها«)5).

)1) املرجع السابق من كالم النووي.  
)2) املغني 294/9، وروى هذا األثر ابن أيب شيبة يف املصنف 325/3.  

)3) املصنف البن أيب شيبة يف املوضع السابق.  
)4) املغني 294/9.  

)5) أخرجه البخاري يف صحيحه، برشح الكرماين، كتاب الرشوط 32/11 باب: ما 
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وجه االستدالل: أن النهي يقتيض فساد املنهي عنه؛وألهنا شطت عليه 
فسخ عقده وإبطال حقه وحق امرأته فلم يصح، كام لو شطت عليه فسخ 

بيعه)1).
فاسد  ذلك  عىل  نكاحها  وعقد  باطل،  شط  »هذا  الرب:  عبد  ابن  قال 

يفسخ قبل الدخول؛ ألنه طابق النهي«)2).
أما أبو اخلطاب فقد رأى أن هذا شط الزم؛ ألنه ال ينايف العقد، وهلا 

فيه فائدة، فأشبه ما لو شطت عليه أن ال يتزوج عليها)3).
ونقل اإلمام العراقي يف طرح التثريب أن هناك من أهل العلم من قال 
آخر  وفريق  السابق،  احلديث  وحجتهم  النكاح،  صحة  مع  الرشط  ببطالن 
توفوا... احلديث«  أن  الرشوط  »إن أحق  الرشط صحيح حلديث:  أن  يرى 
احلديث  معنى  إن  وقال:  القول  هذا  رد  العراقي  اإلمام  ولكن  تقدم،  وقد 

»أحق الرشوط أن يويف به« أي من الرشوط اجلائزة.
وقد أخذ القانون الكويتي بمذهب اإلمام أمحد يف اعتبار الرشوط التي 
ما نصت عليه  الوفاء هبا، وهو  أنه جيب  مقتضاه  النكاح وال  تنايف أصل  ال 

املادة )40( من قانون األحوال الشخصية فقرة )ج(:
»إذا اقرتن برشط ال ينايف أصله وال مقتضاه، وليس حمرمًا شعًا؛ وجب 
الوفاء به، فإن مل يوف به؛ كان للمرشوط له حق طلب الفسخ«. وأوضحت 

ال جيوز من الرشوط يف النكاح. رقم احلديث 2540.  
)1) املغني 294/9.  
)2) طرح التثريب 36/7.  

)3) املغني السابق وقال ابن قدامة: ومل أر هذا لغريه.  
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املذكرة التفسريية هذه الفقرة باألمثلة التالية: كاشرتاطها أن ال يتزوج عليه، 
أو عدم االنتقال من دارها أو بلدها.

املقارنة

ختالف  التي  الرشوط  بطالن  عىل  متفقون  الفقهاء  مجيع  أن  يالحظ 
مقتىض العقد إال أهنم اختلفوا يف بعض الصور التي تعترب من مقتضاه أو ال 

تعترب.

فاجلمهور يرون أن اشرتاط الزوجة -أو حكمها- أن ال يتزوج عليها 
أو يترسى هو شط خمالف ملقتىض العقد.

أما احلنابلة فريون وجوب الوفاء هبذا الرشط؛ ألن للزوجة فيه غرضًا 
صحيحًا باإلضافة لألدلة التي استدلوا هبا.

ليس  وما  العقد  مقتىض  من  هو  ما  اعتبار  يف  اجتهادية  فاملسألة  إذًا، 
كذلك، فساغ اختيار أيٍّ من تلك االقوال املجَتهد فيها.

فائدة: كيف يقدم طلب التحكيم بني الزوجني؟

ذكر اإلمام الطحاوي من احلنفية صورة اكتتاب التحكيم بني الزوجني، 
وفيام ييل نصها:

»هذا ما شهد به الشهود املسلمون يف هذا الكتاب، شهدوا مجيعًا أن فالنًا 
وزوجته فالنة يف تزويج صحيح قد كانا عقداه بينهام بام تعقد به التزوجيات 
الصحاح، وأن فالنًا دخل بفالنة، وأهنام بعد ذلك اختلفت أخالقها وخيف 

عليهام شقاق بينهام ففزعا يف ذلك إىل ما أمر اهلل عز وجل به: چڇ  ڇ  
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ژ     ژ   ڈ          ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   
ڑ  ڑ  کک  ک    ک  گ           گ  گچ)1).

ومن  فالنا،  الزوج(  )يعني  الكتاب  هذا  يف  املسمى  فالن  من  فبعثا 
أهل فالنة )الزوجة( فالنًا، وفالن وفالن )احلكامن( هذان حران، مسلامن، 
بالغان، عدالن، فقيهان، بصريان، غري حمدودين وال واحد منهام يف قذف، 
وجعالمها حكمني يف أمورمها، ناظرين فيام بينهام بسبب الشقاق الذي خيف 

عليهام من اختالفهام.

عىل أهنام ينفذان يف ذلك ما يريانه فيه من الصلح من إقرارمها عىل ما مها 
التفريق بينهام بتطليقة واحدة، أو ما سواها عىل ما  التزويج، ومن  عليه من 
يريان من التفريق بينهام عليه من جعل جيتعالنه يف ذك لفالن املسمى يف هذا 
الكتاب عىل فالنة املسامة يف هذا الكتاب، من غري أن يتجاوز باجلعل يف ذلك 
الصداق الذي كان فالن املسمى يف هذا الكتاب تزوج عليه فالنة املسامة يف 
هذا الكتاب التزويج القائم بينهام، وهو كذا وكذا دينار مثاقيل ذهبًا، عينًا، 
وازنة، جيادًا، قد كانت فالنة هذه قبضتها من فالن هذا، واستوفتها منه تامة، 
بينهام بغري جعل جيعالنه لفالن عىل فالنة يف ذلك بعد أن  كاملة وتفريق)2) 

يكون التفريق الذي يفعالنه يف ذلك عىل ما ذكر ووصف يف هذا الكتاب.

وفالنة املسامة يف هذا الكتاب باحلال التي يصلح لزوجها إيقاع الطالق 
طالقها  من  يمنع  مجاعًا  وجمامعة  نفساء،  وال  بحائض،  ليس  فيها،  عليها 

)1)  سورة النساء: 35.
)2)  معطوف عىل مجلة: »من التفريق بينهام عليه من جعل جيتعالنه...«.



وقانون األحوال الشخصية الكويتي 129 

الطالق املأمور به املنهي عن ضده)1)، وأهنام أقاماها فيام جعاله إليهام مما ذكر 
ووصف يف هذا الكتاب مقام أنفسهام وأمرامها يف ذلك بتقوى اهلل عز وجل، 
وإيثار طاعته واستشعاره خوفه يف امتثال ما أمرمها به يف اآلية السابقة، وأن 
اه هلام يف هذا الكتاب، وأن ال يستبد أحدمها يف ذلك برأيه  ال خيافا شيئًا مما حدَّ

دون رأي صاحبه املسمى يف هذا الكتاب.

التحكيم  مجيع  فالنة  وزوجته  فالن  من  )احلكامن(  وفالن  فالن  فقبل 
املذكور يف هذا الكتاب عىل الرشائط املشرتطات فيه بمخاطبة منهام إياها عىل 

مجيع ذلك.

وبعد ذلك تتسق الشهادة عىل الزوج، وعىل املرأة، وعىل احلكمني مثل 
ما كتباه حتى يؤتَى عىل آخره.)2). أ. هـ.

)1)  أي الطالق غري املنهي عنه هو الطالق السني بأن يطلقها أو يطلقاهنا عليه يف غري 
احليض والنفاس والطهر املجامع فيه، وإال كان الطالق بدعيًا.

)2) كتاب الرشوط الصغري لإلمام الطحاوي 871/2.  
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الـخـاتـمـة)1)

أتبعها  ثم  إليها  توصلت  التي  النتائج  أهم  اخلامتة  هذه  يف  نستعرض 
بالتوصيات واملقرتحات:

1- إن التحكيم عقد ككل العقود فتشرتط فيه أركانه، وإن التحكيم 
طريق من طرق فض املنازعات، فله وجه شبه بالقضاء والصلح، وخيتلف 

عنها وعن بعض األلفاظ املشاهبة كاإلفتاء -مثاًل- يف بعض األوجه.

2- التحكيم مرشوع، وقد دل عىل ذلك األدلة املتفق عليها، وال عربة 
بخالف اخلوارج يف مقابل تلك األدلة الصحيحة الرصحية وإمجاع املسلمني.

وأن  التحكيم واضحة،  تكون صيغة عقد  أن  فيجب  أركانه  وأما   -3
يتوافق القبول مع اإلجياب، وأما اشرتاط كونه مكتوبًا فهذا الرشط عند أهل 

القانون، وأما عند الفقهاء فهو لالستحباب لألمن من اجلحود. 

وبالنسبة للمحتكم فيجب أن تتوفر فيه أهلية األداء الكاملة.

باعتباره  القايض  شوط  الفقهاء  مجهور  فيه  فاشرتط  املحكم  أما 
بني  فيام  أما  عام،  بشكل  للتحكيم  بالنسبة  وهذا  املتنازعني  بني  كالقايض 
الزوجني فله شوط أخف من شوط القايض باعتبار أن اهلدف األول هو 

)1)  ذكرت يف هذه اخلامتة نتائج اجلزء األول الذي مل أدرجه ضمن هذه الدراسة؛ تتمياًم 
للفائدة.
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اإلصالح بينهام.

والتحكيم جيوز يف كل يشء إال احلدود اخلالصة هلل تعاىل؛ ألن هلا تعلقًا 
بالنظام العام، أما حد القذف فعىل األرجح جواز التحكيم فيه؛ ألن املغلب 
فيه حق العبد، فاملحكم كالقايض إال يف املسائل التي متس النظام العام للدولة 
فال حيكم فيها إال اإلمام أو نائبه. ولكن برشط استحكام الرشوط اخلاصة 

باحلََكِم.

4- إن حكم املحكم ال يلزم إال بعد اتفاق طريف النزاع عىل املحكم.

وأن الراجح بالنسبة لإلشهاد عىل حكم احلكم هو قول اجلمهور، فإنه 
ينبغي اإلشهاد لألمن من اجلحود.

املتفق  األدلة  خالف  إذا  إال  ينقض  ال  املحكم  حكم  أن  الراجح  وأن 
يلزم  اإلمام  كقايض  فهو  اجلمهور،  مذهب  وهو  بينًا،  جورًا  كان  أو  عليها 

حكمه وجيب تنفيذه.

5- قد تبني أن املحكم كالقايض، ولكنه ال يتمتع بكل سلطاته، فليس 
له أن حيبس أو يستويف العقوبة بل عليه أن يكتب للقايض بذلك.

اجلزاء  يوقع  أن  أو  غريه،  إىل  احلكم  ض  ُيَفوَّ أن  للمحكم  ليس   -6
باملحتكمني فإن مثل هذه األمور من اختصاصات القضاة. وهو الراجح من 

مذهب مجهور الفقهاء.

وتعدد املحكمني جائز، واالقتصار عىل حكم واحد جائز أيضًا إال فيام 
ورد فيه نص كالشقاق بني الزوجني، والتحكيم يف جزاء الصيد.
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مل  وإال  واحد،  حكم  عىل  املحكمني  اتفاق  التعدد  حال  يف  ويشرتط 
يصح، وجيب استئنافه من جديد أو تعيني غريهم.

وال بأس باألخذ برأي القانون بنصب حكم ثالث مرجح عند تكرار 
االختالف؛ حساًم للنزاع؛ واختصارًا ألمد اخلصومة.

النظر  يف  احلكم  يرشع  أال  برشط  احلكم  عزل  للمحتكمني  جيوز   -7
يف حمل النزاع والعزم عىل احلكم، وهو الرأي األرجح؛ ألن خيارمها ينقطع 
بالرشوع يف نظر حمل النزاع، وأن عزل املحكم يكون باألسباب التي ينعزل 

هبا القايض.

موضوع  فهو  الزوجني  بني  الشقاق  يف  التحكيم  ملوضوع  بالنسبة   -8
ذو أمهية بالغة يف عالج الكثري من احلاالت التي تنتهي بالطالق، ومع هذا 
مل يعمل به الكثري من الناس. فالشارع احلكيم عالج نشوز الزوجني وعالج 

الشقاق بينهام كذلك، فعلينا االمتثال هلذا الترشيع احلكيم.

9- تبني من خالل البحث أن الشقاق بني الزوجني غري الرضر؛ ألن 
عىل  داٌل  فهو  الرضر،  بخالف  واحد  طرف  من  يصدر  ال  مفاعلة  الشقاق 

املشاركة.

فإذا وجد الشقاق كان للزوجني طلب التفريق سواء قبل الدخول أو 
بعده، ويسبق هذا الطلب إسكاهنام بجنب ثقة يرشف عليهام إذا رأى القايض 
يف  احلرية  فللقايض  اإلسكان،  دون  مباشة  احلكمني  بعث  وجيوز  ذلك، 
ذلك بناء عىل احلالة التي تناسب الزوجني. ويشرتط تكرار الشكوى لبعثهام 

بخالف ما أخذ به القانون الكويتي.
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10- إن الراجح من أقوال الفقهاء يف املأمور ببعث احلكمني هو اإلمام 
أو من ينوب عنه. وكذلك الراجح هو وجوب إرساهلام إذا حتقق الشقاق.

وبالنسبة إىل حكم إرسال حكم واحد، فإن قول الشافعية هو املوافق 
لنص القرآن، وذلك باشرتاط بعث اثنني، فال جيوز بعث حكم واحد، فإذا 
يتفقا عىل  القايض غريمها، فإن مل  يبعث  أو  التحكيم  يعاد  فإما أن  ما اختلفا 
يشء بعث القايض حكاًم مرجحًا حلسم النزاع وهو ما أخذ به القانون. وَجّوز 

املالكية إرسال حكم واحد ابتداًء.

والتكليف،  واحلرية،  والعدالة،  اإلسالم،  احلكمني:  يف  يشرتط   -11
والفقه بأحكام اجلمع والتفريق، أما شط الذكورة فهو مستحب، وكذلك 

شط كوهنام من أهل الزوجني.

12- إن مهمة احلكمني األوىل هى اإلصالح بني الزوجني، وال جيوز 
هلام التفريق إال بتوكيل بني الزوجني؛ ألن احلكمني وكيالن عنهام يف األرجح 

من أقوال الفقهاء.

13- وترتتب عىل االختالف يف صفة احلكمني بعض املسائل املهمة، 
وبام أن القول الراجح كوهنام وكيلني؛ فإن الزوجني ال جُيربان عىل التوكيل، 
ولو ُجّن أحد الزوجني أو أغمي عليه؛ فإن التحكيم يبطل، أما إذا غاب أحد 

الزوجني أو كالمها؛ فإن حكم احلكمني ينُفذ عليهام.

14- التفريق للشقاق إن كان خلعًا فهو طالق بائن، أما إن كان طالقًا 
فإنه رجعي وذلك بناء عىل توكيل الزوج وهو مذهب اجلمهور، أما املالكية 
فريون أنه طالق بائن عىل كال احلالني. وهو ما أخذ به القانون، وكذلك اتبع 
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القانون مذهب املالكية يف اعتبار امليسء من الزوجني، وهذا التقسيم انفرد به 
املالكية وهو األجدر باألخذ به.

15- ال جيوز للحكمني إيقاع أكثر من طلقة واحدة ابتداء، ولو أوقعا 
أكثر من واحدة؛ فال ينفذ إال واحدة يف املعتمد عند املالكية، وكذلك احلكم 

فيام لو اختلفا يف عدد ما أوقعاه من طالق عىل الزوجني.

وإذا اختلفا يف أصل العوض؛ فال خيلو من أمرين:

تلتزمه، فال يقع  املرأة، فالطالق حينئذ يقع، وإما أن ال  تلتزمه  إما أن 
الطالق.

قدره  أو  جنسه  يف  بل  العوض،  أصل  يف  ال  االختالف  كان  إذا  أما 
فالواجب الرجوع إىل خلع املثل، أو األقرب إىل خلع املثل من التقديرين.

وال يصح اإلبراء عن دين أحدمها لآلخر إال يف اخللع خاصة من وكيل 
املرأة فقط.

تفريق رفعا  أو  النزاع من صلح  انتهى احلكامن من موضوع  إذا   -16
للقايض  الرفع  وإنام  ملزم،  رأهيام  جيب؛ألن  ومل  استحبابًا،  القايض  إىل  ذلك 
للتنفيذ ال للحكم، وقد خالف القانون هذا واعترب رأهيام غري ملزم فالبد من 
الرفع للقايض ليحكم -إن شاء- أو ال حيكم، لكن القول بلزوم حكمهام هو 

األوىل؛ ألن احلكم بمنزلة القايض.

وإذا اختلفت آراؤهم بعث القايض غريمها حتى جيتمعا عىل يشء، وإال 
بعث حكاًم ثالثًا مرجحًا؛ حساًم للموضوع.
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واستوىف  الزوجني،  من  الظامل  القايض  أدب  آراؤهم؛  تفرقت  فإذا 
للمظلوم حقه، فيكون املحكمون الثالثة حينئذ شهودًا يستنري القايض برأهيم 

فيام اطلعوا عليه.

17- ينعزل احلكم بام ينعزل به الوكيل.

كان  إذا  احلكمني  وعزل  التحكيم  عن  الرجوع  للزوجني  جيوز  وال 
مل  ما  الرجوع  هلام  فيجوز  قبلهام  من  كان  إذا  أما  السلطان،  قبل  من  تعيينهام 

يستوعبا الكشف عن حاليهام والعزم عىل احلكم.

أما إن استوعبا؛ فالقول الراجح هو جواز رجوعهام إذا أراد الزوجان 
البقاء؛ ألن فيه مصلحة حلق الزوجني.

18- ال جيوز للحكمني اشرتاط ما خيل باملقصود األصيل للنكاح، أما 
ما ال خيل به ؛ فالنكاح صحيح والرشط فاسد ال اعتبار له.

املقرتحات:

البحث،  أذيلها هذا  أن  املقرتحات والتي أحببت  وختامًا هناك بعض 
بقانون  يتعلق  فيام  وخاصة  أعتقد-  -فيام  الثغرات  عالج  إىل  هتدف  والتي 

األحوال الشخصية الكويتي:

للرضر«  »التفريق  بـ  للتحكيم  املنظمة  للمواد  القانون  عنون  أوالً: 
وكان املناسب أن يستعمل التعبري الذي أشار إليه القرآن وعرب عنه الفقهاء 
وأن  املصطلحني  هذين  بني  الفرق  سبق  فيام  تبني  حيث  للشقاق«  »التفريق 

بعث احلكمني إنام هو للشقاق.



وقانون األحوال الشخصية الكويتي 137 

ثانيًا: مل يعط القانون ملسألة بعث احلكمني أمهية بالغة، وهذا يتضح من 
خالل املواد املنظمة للتحكيم بني الزوجني )التفريق للرضر( والتي أغفلت 

الكثري من النقاط املهمة وعىل سبيل املثال.

أ - عدم ذكره مسألة جواز بعث حكم واحد.

ب - مل يذكر مسألة غياب الزوجني أو احلكمني أو جنوهنام...

عدد  يف  احلكمني  اختالف  ملسألة  الفقهاء  له  تعرض  ما  يذكر  مل   - ج 
الطلقات أو مقدار العوض...

وغري ذلك من املسائل التي ذكرها الفقهاء ومل حيسمها القانون.

ثالثًا: لقد تبني لنا أمهية احلكمني بالنسبة للشقاق بني الزوجني، لذلك 
البد له من تنظيم خاص به ُتستقى أحكامه من كالم الفقهاء.

وبالتايل فهو حيتاج إىل إنشاء إدارة خاصة أسوة بإدارة التحكيم القضائي، 
التي  فهو ال يقل أمهية عنها، وأن يكون مكاهنا مناسبًا وبعيدًا عن األماكن 

خيشى الزوجان دخوهلا كاملحاكم وما يف معناها.

 وهذا االقرتاح هو مطلب املسئولني واملهتمني بشئون األرسة.

هو  الصواب  القانون  فيها  جانب  والتي  املهمة  األمور  ومن  رابعًا: 
اعتباره رأي املحكمني غري ملزم.

إىل  يتجهون  وبالتايل  عنه،  الناس  وإغفال  أمرمها  من  هيون  مما  وهذا 
القضاء مباشة.
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بني  التحكيم  موضوع  يف  الناس  بني  الوعي  نرش  من  البد  خامسًا: 
الزوجني وجعل ذلك منهجًا  يف وزارة الرتبية والتعليم ليتعرف الناس عىل 

سعة هذا الدين ورحابة أفقه.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

والصالة والسالم عىل سيد املرسلني
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املصادر واملراجع)1)

القرآن الكريم:
تفسري القرآن الكريم وأحكامه:

األندليس  اهلل  عبد  بن  حممد  بكر  أيب  العريب  البن  القرآن  أحكام   -
املالكي. ت )543(. ط: دار الكتب العلمية -بريوت، وط: دار الفكر، وط: 

دار إحياء الرتاث العريب.
أحكام القرآن ل لإلمام الشافعي أيب عبد اهلل بن إدريس ت )204(،   -

مجعه اإلمام البيهقي من مؤلفات الشافعي وتالميذه. ط: الكتب العلمية.
أحكام القرآن للجصاص أيب بكر أمحد بن عيل الرازي اجلصاص. ت   -

)370(. ط: دار الفكر -مؤلفات الشافعي وتالميذه. ط: الكتب العلمية.
ت  الواحدي.  أمحد  بن  عىل  احلسن  أيب  لإلمام  النزول.  أسباب   -

)468(. ط: دار الكتاب العريب.
اجلامع ألحكام القرآن. لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري   -

القرطبي. ت )671(. ط: دار إحياء الرتاث العريب.
يف  األقاويل  وعيون  التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكشاف  تفسري   -
وجود التأويل. لإلمام أبيس القاسم جار اهلل حممود بن عمر الزخمرشي. ت 

)538(. ط: الكتب العلمية.

)1)  تتميام للفائدة فإين أذكر هنا كل املصادر واملراجع التي استفدت منها سواء ُذكرت 
يف هذا الكتاب أو يف اجلزء الذي قبله.
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الرشوق-  دار  ط:  قطب.  سيد  للشهيد  القرآن(  ظالل  )يف  تفسري   -
بريوت.

تفسري أيب حيان )البحر املحيط(. لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن يوسف   -
ابن حيان. ت )754(. ط: إحياء الرتاث العريب.

ط:   .)310( ت:  القرآن(.  تأويل  يف  البيان  )جامع  الطربي  تفسري   -
الكتب العلمية.

الغيب(.  ومفاتيح  الكبري  بالتفسري  )املشتهر  الرازي  الفخر  تفسري   -
لإلمام حممد الرازي فخر الدين ابن العالمة ضياء الدين عمر اخلطيب. ت 

)604(. ط: دار الفكر - بريوت.
تفسري القرآن العظيم. لإلمام احلافظ إسامعيل بن كثري الدمشقي. ت   -

)774(. ط: مكتبة النور العلمية - بريوت.
تفسري املاوردي )النكت والعيون(. لإلمام عىل بن حممد بن حبيب   -

املاوردي. ت )450(. ط: الكتب العلمية.
تفسري املنار ملحمد رشيد رضا. ت )1935م(. ط: دار املعرفة.  -

لإلمام  املثاين.  والسبع  العظيم  القرآن  تفسري  يف  املعاين  روح  تفسري   -
حممود بن عبد اهلل األلويس. ت )1270(. ط: إحياء الرتاث العريب.

احلديث الرشيف وعلومه:
اهلل  عبد  بن  حممد  اهلل  عبد  أيب  للحاكم  الصحيحني  عىل  املستدرك   -

النيسابوري. ت )405(. ط: دار الكتب العلمية - بريوت.
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املصنف. لإلمام أيب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين. ت )211).   -
ط: دار الفكر.

املوطأ. لإلمام مالك بن أنس. ت )179(. ترتيب فؤاد عبد الباقي.   -
ط: دار احلديث.

حممد  بن  املبارك  السعادات  أيب  لإلمام  احلديث.  غريب  يف  النهاية   -
اجلزري املعروف بابن األثري. ت )606(. ط: املكتبة العلمية - بريوت.

يعيل  أيب  احلافظ  لإلمام  الرتمذي.  جامع  برشح  األحوذي  حتفة   -
املباركفوري. ت )1353(. ط: دار الكتب العلمية.

احلجاج  أيب  الدين  مجال  لإلمام  األطراف.  ملعرفة  األشاف  حتفة   -
يوسف املزي. ت )742(. ط: دار الكتاب اإلسالمي.

بن  أمحد  لإلمام  الكبري.  الرافعي  أحاديث  احلبري يف ختريج  تلخيص   -
حجر العسقالين. ت )852(. ط: مؤسسة قرطبة.

سنن أيب داور. لإلمام احلافظ سليامن بن األشعث السجستاين. ت   -
)275(. ط: دار ابن حزم - بريوت.

ومعه   )303( ت  شعيب.  بن  أمحد  احلافظ  لإلمام  النسائي.  ُسنن   -
شح السيوطي. ط: الكتاب العريب.

صحيح اإلمام البخاري حممد بن إسامعيل. ت )256( برشح اإلمام   -
الكرماين. ط: إحياء الرتاث العريب.

صحيح اإلمام مسلم بن احلجاج ت )261( برشح اإلمام النووي   -
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حييى بن شف النووي. ت )676(. ط: دار الريان للرتاث - القاهرة.
عبد  الدين  زين  احلافظ  لإلمام  التقريب.  شح  يف  التثريب  طرح   -
الرحيم بن احلسني العراقي. ت )806(،وأكمله ابنه ويل الدين أبو زرعة ت 

)826(. ط: دار إحياء الكتب، وط: إحياء الرتاث العريب.
عىل  بن  أمحد  احلافظ  لإلمام  البخاري.  صحيح  برشح  الباري  فتح   -

املعروف بابن حجر العسقالين. ت )852(. ط: دار الفكر.
ألسنة  عىل  األحاديث  من  اشتهر  عام  اإللباس  ومزيل  اخلفا  كشف   -
إحياء  دار  ط:   .)1162( ت  العجلوين.  حممد  بن  إسامعيل  لإلمام  الناس. 

الرتاث العريب.
لباب النقول. لإلمام جالل الدين عبد الرمحن السيوطي. ت )911).   -

مطبوع مع تفسري اجلاللني.
ت  السخاوي.  عىل  الزرقاين  لإلمام  احلسنة.  املقاصد  خمترص   -

)1122(. ط: املكتب اإلسالمي.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل. ت )241(. ط: دار الفكر.  -

معرفة السنن واآلثار. لإلمام أمحد بن احلسني البيهقي. ت )458).   -
ط: دار الوعي - القاهرة، ودار قتيبة واجلامعة اإلسالمية - باكستان.

كتب اللغة:
التعريفات. لإلمام عىل بن حممد بن عىل اجلرجاين. ت )816(. ط:   -

دار الكتاب العريب.
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العلم -  الصحاح. لإلمام بن محاد اجلوهري. ت )393(. ط: دار   -
بريوت.

بن  حممد  الطاهر  أيب  أبادي  الفريوز  الدين  ملجد  املحيط.  القاموس   -
يعقوب الشريازي. ت )817(. ط: مؤسسة الرسالة.

املصباح املنري. لإلمام أمحد بن حممد الفيومي املقرئ. ت )623(. ط:   -
املكتبة العرصية.

العرص  يف  العلامء،  من  جلامعة  العربية.  اللغة  يف  الوسيط  املعجم   -
احلديث. ط: املكتبة اإلسالمية - تركيا.

ت  املطرزي.  الدين  نارص  الفتح  أليب  املعرب.  ترتيب  يف  املعرب   -
)610(. ط: دار إحياء الرتاث.

ديوان النابعة الذبياين. إصدار ذخائر العرب )52( ت )سنة 18 قبل   -
اهلجرة(. ط: دار املعارف-القاهرة.

ديوان طرفه بن العبد. ت )70 قبل اهلجرة( برشح األعلم الشنتمري.   -
ت )476(. ط: جممع اللغة العربية -دمشق.

شح املعلقات السبع للزوزيني أيب عبد اهلل احلسني بن أمحد الزوزين.   -
ت )486(. ط: دار إحياء العلوم -بريوت.

طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية. لإلمام نجم الدين أيب حفص   -
عمر بن حممد النسفي. ت )537(. ط: دار النفائس.

عىل  حممد  العالمة  للباحث  والعلوم  الفنون  اصطالحات  كشاف   -
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التهانوي، ط: الكتب العلمية.
لسان العرب. لإلمام ابن منظور حممد بن بكر بن منظور املرصي. ت   -

)711(. ط: إحياء الرتاث العريب.
معجم املقاييس. البن فارس أمحد بن فاريس. ت )395(. ط: دار   -

اجليل - حتقيق عبد السالم هارون.
كتب الفقه احلنفي:

ت  املوصيل.  حممود  بن  اهلل  عبد  لإلمام  املختار.  لتعليل  االختيار   -
)683(. ط: دار األرقم.

البحر الرائق شح كنز الدقائق. لإلمام زين الدين بن إبراهيم الشهري   -
بابن نجيم. ت )970(، والكنز أليب الربكات عبد اهلل بن أمحد النسفي. ت 

)710(. ط: دار الكتاب اإلسالمي.
البناية شح اهلداية. لإلمام أيب حممود بن أمحد العيني. ت )855).   -

ط: دار الفكر.
نظام. ط:  الشيخ  برئاسة  اهلند  اهلندية. ملجموعة من علامء  الفتاوى   -

دار إحياء الرتاث العريب، ط: دار الفكر.
الغني  اللباب. لإلمام عبد  للقدوري. ت )428( وشحه  الكتاب   -

الغنيمي. ت )1298(. ط: إحياء الرتاث العريب.
املبسوط. لشمس الدين حممد بن أيب سهل الرسخيس. ت )483).   -

ط: دار املعرفة.
مسعود  بن  بكر  أيب  لإلمام  الرشائع.  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع   -
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الكاساين. ت )587(. ط: دار الفكر.
تبيني احلقائق شح كنز الدقائق. لإلمام عثامن بن عىل الزيلعي. ت   -

)743(. ط: الكتاب اإلسالمي.
بن  حممد  بن  أمحد  لإلمام  املختار.  الدر  عىل  الطحطاوي  حاشية   -

إسامعيل الطحطاوي. ت )1231(. ط: دار املعرفة.
لإلمام                  األبصار.  تنوير  شح  املختار  الدر  عىل  املحتار  رد  حاشية   -
ت  للحصكفي.  واندر   ،)1252( ت  عابدين.  بابن  الشهري  أمني  حممد 
العريب،  الرتاث  إحياء  ط:   .)1004( ت  للتمرتايش.  والتنوير   )1088(
وط: الكتب العلمية، وط: املكتبة التجارية - مكة املكرمة، وطبعة مصطفى 

احللبي الثانية.
املعروف  العزيز  عبد  بن  عمر  األئمة  لربهان  القايض.  أدب  شح   -
بالصدر الشهيد. ت )536(. أما أدب القايض فهو للخصاف. ت )261). 

ط: وزارة األوقاف العراقية - حتقيق هالل الرسحان.
شح القواعد الفقهية للشيخ أمحد الزرقا. ط: دار القلم- دمشق.  -

بن  أمحد  لإلمام  والنظائر.  األشباه  شح  يف  البصائر  عيون  غمز   -
ت  نجيم.  البن  والنظائر  واألشباه   .)1098( ت  باحلموي.  املعروف 

)970(. ط: الكتب العلمية.
الواحد  عبد  بن  حممد  الدين  كامل  لإلمام  اهلداية.  عىل  القدير  فتح   -
بابن اهلامم. ت )681( ومعه العناية عىل اهلداية ملحمد البابريت. ت )786) 
وعليهام حاشية سعد اهلل بن عيسى الشهري بسعدي جلبي وبسعدي أفندي. 



التحكيم بني الزوجني يف الفقه اإلسالمي 146 

ت )945(. ط: دار الفكر - مطبعة مصطفى احللبي.
كتاب الرشوط الصغري. لإلمام أيب جعفر أمحد بن حممد الطحاوي.   -

تت )683(. ط: إحياء الرتاث العريب - حتقيق روحي أوزجان.
حممد  بن  الرمحن  عبد  لإلمام  األبحر.  ملتقى  شح  يف  األهنر  جممع   -

املدعو شيخي زادة. ت )1087(. ط: إحياء الرتاث العريب.
ت  الطرابليس.  خليل  بن  عىل  الدين  عالء  لإلمام  احلكام.  معني   -

)844(. ط: دار الفكر.
الفقه املالكي:

اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وترصفات القايض واإلمام   -
لإلمام شهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس القرايف. ت )684(. ط: 

مكتب املطبوعات اإلسالمية بحلب.
بن  حممد  بن  اهلل  عبد  أيب  لإلمام  خليل.  ملخترص  واإلكليل  التاج   -
مواهب  هبامش  مطبوع  وهو   )879( ت  باملواق.  الشهري  العبدري  يوسف 

اجلليل للحطاب. ط: دار الباز، وط: الكتب العلمية.
التلقني يف الفقه املالكي. للقايض أيب حممد عبد الوهاب البغدادي.   -

ت )422(. ط: املكتبة التجارية.
الرشح الصغري عىل أقرب املسالك ملذهب اإلمام مالك. لإلمام أمحد   -
العربية  اإلمارات  دولة  يف  األوقاف  وزارة  ط:   .)1201( ت  ت  الدردير. 

املتحدة.
الرشح الكبري لإلمام أمحد الدردير. ت )1201(. ط: إحياء الكتب.  -
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عامل  ط:   .)684( ت  القراقي.  إدريس  بن  أمحد  لإلمام  الفروق.   -
الكتب.

املالكي  الغرناطي  الفقهية. لإلمام حممد بن أمحد بن جزي  القوانني   -
الكلبي. ت )741).

املدونة الكربى. لإلمام مالك. ت )179( برواية سحنون بن سعيد   -
العلمية،  الكتب  ط:   .)191( ت  القاسم.  ابن  عن   .)240( ت  التنوخي. 

وط: دار الفكر.
املنتقي شح موطأ مالك. لإلمام القايض أيب الوليد سليامن بن خلف   -

الباجي. ت )474(. ط: الكتاب اإلسالمي. 
بداية املجتهد وهناية املقتصد. لإلمام القايض أيب الوليد حممد بن أمحد   -

بن راشد القرطبي. ت )595(. ط: دار ابن حزم - حتقيق ماجد احلموي.
بلغة املسالك ألقرب املسالك. لإلمام أمحد الصاوي. ت )1241).   -
اإلمارات  دولة  يف  األوقاف  وزارة  ط:  الصغري.  الرشح  عىل  حاشية  وهو 

العربية املتحدة.
برهان  للقايض  احلكام.  ومناهج  األقضية  أصول  يف  احلكام  تبرصة   -
املكتبة  ط:   .)799( ت  املدين.  املالكي  فرحون  ابن  عىل  بن  إبراهيم  الدين 

األزهرية - القاهرة.
جواهر اإلكليل شح خمترص العالمة الشيخ خليل يف مذهب اإلمام   -
مالك إمام دار التنزيل لإلمام صالح عبد السميع األيب األزهري. أتم الرشح 

سنة 1332. ط: املكتبة الثقافية - بريوت.
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الزرقاين يف شح املوطأ. لإلمام حممد بن حلسن  البناين عىل  حاشية   -
الباقي بن يوسف. ت )1099).  البناين. ت )1193(. والزرقاين هو عبد 

ط: دار الفكر.
ت  عرفة.  حممد  لإلمام  الكبري.  الرشح  عىل  الدسوقي  حاشية   -

)1230(. ط: إحياء الكتب، مط: حممد صبيح وأوالده - األزهر.
العدوي عىل شح اخلريش. لإلمام عىل بن أمحد الصعيدي  حاشية   -
املالكي. ت )1189(. ط: دار الفكر، وط: الكتب العلمية، وط: دار صادر.
شح اخلريش عىل خمترص خليل. لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل   -

بن عيل. ت )1101(. ط: دار الفكر.
منح اجلليل. لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن حممد امللقب بالشيخ   -

عليش. ت )1299(. ط: دار الفكر، وط: مكتب النجاح، طرابلس.
مواهب اجلليل يف شح خمترص خليل. أليب عبد اهلل حممد بن حممد بن   -

عبدالرمحن املغريب املعروف باحلطاب. ت )954(. ط: دار الفكر.
أمحد  بن  األمني  حممد  لإلمام  خليل.  خمترص  شح  املرابط  نصيحة   -

زيدان اجلكني الشنقيطي. ت )1325(. املطبعة غري معلنة.
الفقه الشافعي:

أدب القايض. للاموردي. ت )450(. ط: اجلمهورية العراقية حتقيق   -
حييى هالل الرسحان.

أدب القضاء لإلمام القايض إبراهيم بن عبد اهلل - املعروف بابن أيب   -
الدم. ت )642(. ط: وزارة األوقاف العراقية - حتقيق حميي هالل الرسحان.
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زكريا  اإلسالم  لشيخ  الطالب.  روض  شح  يف  املطالب  أسنى   -
املقرئ. ت  األنصاري. ت )926(. والروض لإلمام إسامعيل بن أيب بكر 

)837(. ط. دار الكتاب اإلسالمي.
احلسن  أيب  القايض  لإلمام  الدينية.  والواليات  السلطانية  األحكام   -

املاوردي. ت )450).
األم. لإلمام املجتهد حممد بن إدريس الشافعي. ت )204(. ط: دار   -

املعرفة، ط: دار الفكر.
إبراهيم  بن  يوسف  الدين  مجال  لإلمام  األبرار.  ألعامل  األنوار   -

األردبييل. ت )799(. ط: مؤسسة احللبي.
حممد  بن  عىل  القايض  لإلمام  املزين.  خمترص  شح  الكبري  احلاوي   -

املاوردي. ت )450(. ط: الكتب العلمية.
الرساج الوهاب عىل متن املنهاج. للشيخ حممد الغمراوي. فرغ من   -

تأليفه سنة 1337. ط: دار الفكر.
املشهد  ط:   .)974( ت  اهليتمي.  حجر  البن  الكربى.  الفتاوى   -

احلسيني.
يوسف  بن  عىل  بن  إبراهيم  الشيخ  إسحاق  أيب  لإلمام  املهذب.   -

الشريازي. ت )476(. ط: دار القلم. حتقيق: د. حممد للزحييل.
حتفة املحتاج برشح املنهاج. لإلمام أيب العباس أمحد بن حممد الشهري   -

بابن حجر املكي اهليتمي. ت )974(. ط: دار إحياء الرتاث.
ترشيد املستفيدين برتشيح فتح املعني برشح قرة العني. لإلمام السيد   -
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تأليفه سنة )1307(. ط: عيسى  فرغ من  السقاف.  السيد أمحد  ابن  علوي 
احللبي.

حاشية اجلمل عىل فتح الوهاب - املسامة بتفوحات الوهاب. لإلمام   -
سليامن بن عمر بن منصور األزهري املعروف باجلمل. ت )1204(. ط: دار 

الفكر.
حاشية الرشقاوي عىل شح التحرير. لإلمام عبد اهلل بن حجازي بن   -
إبراهيم األزهري. ت(1226( وشح التحرير املسمى بتحفة الطالب شح 

تنقيح اللباب لإلمام زكريا األنصاري. ت )926(. ط: عيسى احللبي.
شهاب  لإلمام  املنهاج.  شح  يف  املحيل  عىل  وعمرية  قليويب  حاشية   -
الدين أمحد بن أمحد بن سالمة القليويب. ت )1069(. واإلمام شهاب الدين 

أمحد الربليس الشافعي امللقب بعمرية. ت )957(. ط: دار الفكر.
حلية العلامء يف معرفة مذاهب الفقهاء لسيف الدين أيب بكر حممد بن   -

أمحد الشايش القفال. ت )507(. ط: مكتبة الرسالة.
حلية الفقهاء لإلمام القفال الشايش.  -

عبد  بن  حممد  اهلل  عبد  أيب  لإلمام  األئمة.  اختالف  يف  األمة  رمحة   -
الرمحن الدمشقي. ت )1302(. ط: املكتبة العلمية.

ط:   .)676( ت  النووي.  لإلمام  املفتني  وعمدة  الطالبني  روضة   -
املكتبة العلمية.

الشافعي. ت  املنهاج لإلمام حممد ن أمحد  املحيل عىل  شح اجلالل   -
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)864(. ومنهاج الطالبني لإلمام حييى بن شف النووي. ت )676(. ط: 
دار الفكر.

الطالب لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري. ت )926)  شح منهج   -
هبامش  مطبوع  وهو  أيضًا،  له  الطالب  منهج  برشح  الوهاب  فتح  ملسمى 

حاشية اجلمل. ط: دار الفكر.
قواعد األحكام يف مصالح اآلنام. لإلمام العز بن عبد السالم. ت   -

)660(. ط: دار اجليل - بريوت.
الدين  املنهاج. لإلمام شمس  ألفاظ  إىل معرفة معاين  املحتاج  مغني   -
دار  ط:   .)977( ت  اخلطيب.  الشافعي  القاهري  الرشبيني  أمحد  بن  حممد 

الفكر.
أيب  بن  حممد  الدين  شمس  لإلمام  املحتاج.  شح  إىل  املحتاج  هناية   -

العباس شهاب الدين أمحد بن محزة الرميل. ت )1004(. ط: دار الفكر.
ت )911(. ط:  السيوطي.  الدين  جالل  لإلمام  والنظائر.  األشباه   -

املكتبة العلمية.
الفقه احلنبيل:

إعالم املوقعني عن رب العاملني. لإلمام حممد بن أيب بكر املعروف   -
بابن القيم اجلوزيه. ت )751(. ط: دار اجليل - بريوت.

ت  الفراء.  احلسن  بن  حممد  يعيل  أيب  لإلمام  السلطانية.  األحكام   -
)458(. ط: الكتب العلمية.

أيب  الدين  عالء  لإلمام  اخلالف.  من  الراجح  معرفة  يف  اإلنصاف   -
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الباز - حتقيق حممد  دار  املرداوي. ت )885(. ط:  بن سليامن  احلسن عىل 
الفقي، ط: إحياء الرتاث.

الفروع. لإلمام حممد بن مفلح بن حممد املقديس. ت )763(. ط:   -
عامل الكتب.

املغني. ت  املقديس صاحب  ابن قدامة  الدين  الكايف. لإلمام موفق   -
)620(. ط: املكتب اإلسالمي.

املبدع يف شح املقنع. أليب إسحاق برهان الدين إبراهيم ابن مفلح.   -
ت )884(. ط: املكتب اإلسالمي.

املغني شح خمترص اخلرقي. لإلمام موفق الدين أيب حممد عبد اهلل بن   -
حممد بن حممد بن قدامة املقديس. ت )620(. ومعه الرشح الكبري لشمس 
الدين أيب الفرج عبد الرمحن ابن قدامة املقديس. ت )682(. ط: دار احلديث 

- القاهرة - حتقيق: حممد خطاب وسيد حممد وسيد إبراهيم.
ت  البهويت.  يوسف  بن  منصور  لإلمام  اإلرادات.  منتهى  شح   -

)1051(. ط: عامل الكتب.
غاية املنتهى يف اجلمع بني اإلقناع واملنتهى. للشيخ مرعي بن يوسف   -

املقديس. ت )1033).

كشاف القناع عن متن اإلقناع. لإلمام منصور بن يونس بن صالح   -
الدين البهويت. ت )1051(. ط: الكتب العلمية.

مطالب أويل النهي يف شح غاية املنتهي. لإلمام مصطفى بن سعد   -
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بن عبدة الرحيباين الدمشقي. ت )1243(. ط: املكتب اإلسالمي.
نيل املآرب شح دليل الطالب. لإلمام عبد القادر بن عمر الشيباين   -
التغلبي. فرغ من تأليفه سنة )1091(. ط: مؤسسة فهد املرزوق - الكويت.
زاد املعاد يف هدي خري العباد. لإلمام ابن القيم اجلوزية. ت )751).   -

ط: مؤسسة الرسالة.
معونة أويل النهي شح املنتهي. لتقي الدين حممد بن أمحد الفتوحي   -

احلنبيل. ت )972( حتقيق د. عبد اهلل دهيش. ط: دار اخلرض – بريوت.
فقه الظاهرية:

الظاهري  حزم  بن  سعيد  بن  أمحد  بن  عىل  حممد  أيب  لإلمام  املحىل.   -
األندليس. ت )456(. ط: دار الفكر.

أصول الفقه:
بن  احلق من علم األصول. لإلمام حممد  إىل حتقيق  الفحول  إرشاد   -

عىل الشوكاين. ت )1250(. ط: مصطفى احللبي.
وزارة  ط:   .)370( ت  عىل.  بن  أمحد  لإلمام  اجلصاص.  أصول   -

األوقاف الكويتية.
اآليات البينات عىل مجع اجلوامع. لإلمام أمحد بن قاسم العبادي. ت   -

)994(. ط: الكتب العلمية.
البحر املحيط. لإلمام بدر الدين حممد بن هبادر الزركيش الشافعي.   -

ت )794(. ط: وزارة األوقاف الكويتية.
الوجيز يف أصول الترشيع اإلسالمي. للشيخ حممد حسن هيتو.  -
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تفسري النصوص. للشيخ حممد أديب صالح.  -
كتب الِسرّي والتاريخ والرتاجم:

طبقات الشافعية لإلمام عىل بن عبد الكايف السبكي ت )771( ط:   -
دار إحياء الكتب العربية.
األعالم للزركيل.  -

سري أعالم النبالء. لإلمام حممد بن أمحد بن عفان. ت )748(. ط:   -
مؤسسة الرسالة.

االجتهاد وطبقات جمتهدي الشافعية. د. حممد حسن هيتو.  -
البداية والنهاية. لإلمام عامد الدين أيب الفداء إسامعيل بن عمر ابن   -

كثري القريش. ت )774(. ط: الكتب العلمية.
بن  عىل  إبراهيم  لإلمام  املذهب.  أعيان  معرفة  يف  املذهب  الديباج   -

فرحون. ت )799(. ط: الكتب العلمية.
الطبقات الكربى. لإلمام أيب عبد اهلل بن سعد الزهري. ت )230).   -

ط: دار بريوت.
املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم. للحافظ أيب الفرج عبد الرمحن بن   -

عىل ابن اجلوزي. ت )597(. ط: الكتب العلمية.

شجرة اللوز الذكية يف طبقات املالكية. للشيخ حممد بن حممد خملوف.   -
ت )1941م( ط: الكتاب العريب.

شذرات الذهب يف أخبار من ذهب. لإلمام عبد احلي بن العامد. ت   -
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)1089(. ط: دار اآلفاق اجلديدة - بريوت.
فقه السرية. للشيخ حممد سعيد رمضان البوطي.  -

معجم املؤلفني. للشيخ عمر رضا كحالة. ط: مؤسسة الرسالة.  -
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان. لإلمام أيب العباس أمحد بن حممد   -

ابن خلكان. ت )681(. ط: إحياء الرتاث العريب.
كتب فقهية حديثة:

األحوال الشخصية. الشيخ حممد أبو زهرة.  -
األحوال الشخصية يف الترشيع اإلسالمي، د. أمحد الغندور.  -

التحكيم بني الرشيعة والقانون لعامر عىل رحيم.  -
عواد  مسعد  الوضعية.  والنظم  اإلسالمية  الرشيعة  يف  التحكيم   -

اجلهني.
التحكيم يف الفقه اإلسالمي. حسن الغزايل.  -
احلق يف الرشيعة اإلسالمية. د. حممد طموم.  -

الطالق ومذاهبه يف الرشيعة والقانون. د. فوزي فيض اهلل.  -
القضاء يف اإلسالم. ملحمد سالم مدكور.  -

القضاء يف اإلسالم. د. حممد أبو فارس.  -
املدخل الفقهي العام. للشيخ مصطفى الزرقا.  -

املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم. د. عبد الكريم زيدان.  -
املوسوعة الفقهية. إصدار وزارة األوقاف الكويتية.  -
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الوكالة يف الفقه اإلسالمي. لألستاذ طالب مقبل.  -
عقد التحكيم يف الفقه يف اإلسالمي والقانون الوضعي. د. قحطان   -

الدوري.
فسخ النكاح. د. أمحد الكردي.  -

جمموع الفتاوى الرشعية. إصدار وزارة األوقاف الكويتية.  -
موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي. للمستشار سعدي أو جيب.  -

نظام القضاء يف اإلسالم. للشيخ عبد الكريم زيدان.  -
وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية واملعامالت املدنية واألحوال   -

الشخصية. د. حممد زحييل.
كتب القانون:

التحكيم االختيار واإلجباري. د. أمحد أبو الوفا.  -
أمحد،  د. سيد  الفردي(.  أو  االختياري  )التحكيم  العادي  التحكيم   -

ود. عبد الستار املال.
التحكيم والتصالح. د. عبد احلميد الشواريب.  -

وقضاء  الفقه  ضوء  يف  والداخيل  الدويل  للتحكيم  القانوين  التنظيم   -
التحكيم للمستشار د. منري عبد احلميد.

خصومة التحكيم القضائي. د. سيد أمحد.  -
شح قانون األحول الشخصية الكويتي، أ/ أشف مصطفى كامل. ـ 

قانون األحوال الشخصية الكويتي لسنة 1984.  -
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قانون التحكيم الكويتي. د. عزمي عبد الفتاح.  -
قواعد التحكيم يف القانون الكويتي. د. أمحد مليجي.  -

موسوعة الفقه والقضاء. للمستشار حممد عزمي البكري.  -
البحوث الفقهية:

بحث بعنوان: )هل التحكيم نوع من القضاء؟( د. وجدي راغب،   -
منشور يف جملة احلقوق، العدد األول والثاين لسنة 1993.

بحث مقدم للمؤمتر الدويل للتحكيم يف الكويت لعام 1997 بعنوان:   -
د.  األموال(  رؤوس  وجذب  االستثامر  تشجيع  يف  وأثره  الدويل  )التحكيم 

كامل أبو رسيع.
كتب متنوعة:

الزواجر عن اقرتاف الكبائر. لإلمام ابن حجر اهليتمي. ت )972).   -
ط: دار الفكر.

معجم البلدان. لإلمام شهاب الدين أيب عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل   -
احلموي. ت )626(. ط: إحياء الرتاث العريب.
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