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 :الفقه وأصوله، ماجستري يف ياسر حممد مصطفى جابر          
 م3/2018يف  

مقارنة بقانون األسرة  ، دراسة فقهية تطبيقيةبين الزوجينالتحكيم العنوان: 
 القطري
 د/ أمين علي عبد الرؤوف صاحلملشرف على الرسالة: ا

بحث إىل دراسة موضوع التحكيم بني الزوجني يف قانون األسرة والقضاء هدف هذا ال
ويف سبيل الوصول إىل ذلك قام الباحث  ،يف ضوء أحكام الفقه اإلسالمي ،القطريني

ومقارنة ما توصل  ،وكتب التفسري ،باستقراء أهم ما كتب يف التحكيم يف الفقه اإلسالمي
اين قام بالتعريف جبهود مركز االستشارات العائلية يف إليه مبا قرره القانون، ويف الشأن امليد

 ،وقضاة قطريني ،ا من املقابالت مع حمكمنيكما أجرى عددً   جمال الصلح األسري،
وقد خلص الباحث إىل مجلة من التوصيات بتعديالت  واستعرض بعض قضايا التحكيم.

فني، وأن يكون بعث ومن ذلك أن يكون التضرر مقبواًل من الطر  تتعلق بالقانون القطري:
احلكمني حال ثبوت الضرر وعدمه، وأن ي ةنص على توصيف مةناسب للحكمني، وأن ي ةنص 
على حتكيم املرأة الراشدة األميةنة عةند احلاجة لذلك، وأن ي لزم القاضي بتقرير احلكمني إذا مل 

وأن يوضع توصيف للتفريق  الفقه،يكن مثة مانع، وأن يكون احلكمان على علم بأحكام 
 ، وغري ذلك.وجني، وبيان نوع هذه الفرقةبني الز 

  



 

 د

 

 شكر وتقدير
  

أمين صاحل، على ما بذله معي من جهد، بدءًا  :أشكر شيخي املوقر، فضيلة األستاذ الدكتور
 من اقرتاح عةنوان البحث، مث متابعيت املستمرة خالل الدراسة.

العاملني مبركز االستشارات للسادة القضاة يف حمكمة التمييز، واألساتذة  مث الشكر موصول
 .املطلوبة اليت خدمت البحث كثريًا العائلية، على ما قدموه من تعاون يف تقدمي الوثائق

كذلك أشكر رفيقة الدرب أم عمار على تشجيعها املستمر يل ودفعي إىل بذل املزيد من 
 يف وقت جتاذبتين فيه ظروف صعبة. ،اجلهد

رم، الذين درست على أيديهم ألكاشايخ والعلماء ااملسادة لل –أيًضا  –مث الشكر موصول  
يف كلية الشريعة، جامعة قطر، وهبم ومعهم حتصل املعرفة الرتاكمية، والتأهل املتدرج حنو 

 البحث والتعمق.
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 املقدمة
 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، عليه وعلى من وااله، وبعد؛

فاألسرة هي الةنواة األوىل للمجتمع، يستقر باستقرارها، ويتصدع بتصدعها، وكلما  
وإجنازًا، واألسرة تتكون من الفرد الذي  ن اجملتمع أكثر عطاءً كانت األسرة آمةنة مستقرة؛ كا

يشتمل على قالب خاص به من الفكر، والسلوك، والطباع، وال ريب أن طريف العالقة 
يبحث  كل واحد مةنهماالزوجية ال يتمةنيان إال االستقرار، واملودة والسكيةنة، والرمحة، ألن  

ومن  ، وقد تتخالف،لوك، والطباع، قد تتآلفلذاته عن السعادة، ولكن قوالب الفكر والس
أو للفصل،  ،أروع ما حيكم الةنزاع بني الزوجني أن ي لزما باالحتكام إىل حكمني لإلصالح

واإلصالح مقصود ابتداًء للشارع الكرمي، لكون املودة والسكيةنة، والرمحة، مقصودات سامية 
 له، واستمرارها مرغوب لغايات العمران البشري.

فإن  والتةناسب االجتماعي، واملادي، ،العاداتالفكر، السلوك، الطباع، ب عن أسبا فضاًل و  
من خالل شبكة األنرتنت، وسوء  االجتماعيالعامل يشهد طفرة قوية يف وسائل التواصل 

العالقة بني الزوجني، ولكون  االستخدام هلذه الوسائل ليس ببعيد عن تفاقم اخلالفات يف
هييء مبا ي   -الزوج والزوجة  -ريع وترية االنفعاالت بني اجلانبني هذه الوسائل مشرتكة يف تس

لتجرؤ على اآلخر، باإلضافة إىل طموح املرأة املتةنامي بفعل خروجها للعمل، لكل طرف 
نرتنت، من خالل شبكة األ وقدرهتا على عمل مواقع تواصلومتتعها بدخل مادي مستقل، 

وجها، ومن قبل ومن بعد، ضعف الثقافة الديةنية من يف تعاملها مع ز  مما جيعلها أكثر أَنَ َفة
  -عةند الةنزاع  –حتكيم الزوجني للدين هة أخرى، بشكل جعل جهة، وضعف التدين من ج

 يف أضعف حاالته. 

وجدت أنه من  (؛بني الزوجني)التحكيم  وبعد مسح عام ملا كتب يف موضوع لذا، 
معدالت  قارنة بالقانون القطري؛ وألنم املتعلقة بذلك الفقهية املةناسب أن أحبث األحكام

طرق جعل  –وهو ما سيوضحه الباحث يف الدراسة التطبيقية  - األخريةالطالق يف السةنوات 
مبكان، إذ من الضروري أن ي لم الزوجان بضرورة اللجوء إىل التحكيم  األمهيةهذا املوضوع من 

 قبل الوصول ملرحلة الشقاق بيةنهما.
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 أسباب اختيار الموضوع .1

األحكام الشرعية املتعلقة مبوضوع التحكيم بني يف حبث  رغبيت الشديدة - أ
 أو تقوميه. ،دعم القانونتفيد  قد وتقدمي إضافات ،الزوجني، ومقارنتها بقانون األسرة القطري

هلم عن معرفة ون كثري من األسر تعيش قضايا هذا املوضوع؛ فال غىن كَ   -ب 
 .التحكيماألحكام املتعلقة ب

وسيلًة للحفاظ على استقرار األسرة املسلمة، والتوعية   ؛لتوعية بأمهية التحكيما -ج  
 كذلك بضرورة اللجوء إليه قبل اشتداد اخلالف بني الزوجني.

 إشكالية البحث وأسئلته .2

من  وقانون االسرة القطري ،الفقه اإلسالميالسؤال الرئيس يف البحث هو: ما موقف 
  ؟ بني الزوجني التحكيم

 حتته عدد من األسئلة:ويةندرج 

وقانون األسرة  ،ما هي األحكام املتعلقة ببعث احلكمني يف الفقه اإلسالمي –أ 
 القطري؟

ما دور احلكمني يف الصلح أو التفريق بني الزوجني يف الفقه اإلسالمي، وقانون  –ب 
 ؟  األسرة القطري

يف ضوء الفقه  يف قطرإجراءات التحكيم اليت يقوم هبا القضاء األسري  ما -ج          
 ؟سرة القطرياإلسالمي وقانون األ

 أهمية البحث: .3

يتعلق املوضوع باستقرار أهم خاليا اجملتمع اإلسالمي، وكيفية احلفاظ على هذا  -أ 
االستقرار، باستةنفاد كل السبل املمكةنة لإلبقاء عليه، ومن هذه السبل؛ التحكيم بني الزوجني 

عليه صراحة يف القرآن الكرمي، يف سورة الةنساء،  امةنصوصً  لشقاق والضرر، وهو ما جاءحال ا
َقاَق بَ ْيةن ه َما فَابْ َعث وْا َحَكًما مِّْن أَهْ  يف قوله تعاىل: ْفت ْم ش  ل ه  َوَحَكًما مِّْن }َوإ ْن خ 
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. وعلى هنج الكتاب الكرمي؛ سةّنت كثري من القوانني العربية مواّد تقةنن [35 :لةنساء]اأَْهل َها{
التحكيم تلك، ومةنها القانون القطري احلديث، الذي ال يزال يفتقر للبحوث،  هبا مسألة

والدراسات الفقهية، والتأصيلية املقارنة، أسوة بالدراسات والبحوث املكثفة بشأن القوانني 
 يف كثري من موادها. العربية األخرى، واليت ق تلت حبثً ا

لة يف جمتمعاتةنا عامة، ويف دو  اإلحصاءات الغريبة اليت تتةناول معدالت الطالق  -ب 
ومعوقات مل تكن موجودة  ،، وما دخل على التحكيم بني الزوجني من تعقيداتقطر خاصة

يف السابق؛ كتفاوض الزوجني أثةناء التحكيم على عمل الزوجة من تركه، أو بقائها لرعاية 
 اصة على مواقعأو عمل حسابات خاألوالد، أو استقدام عدد من اخلدم من عدمه، 

إن مثة قضايا نوعية، غري تقليدية، مطروحة التواصل االجتماعي، وغري ذلك جيعلةنا نقول 
للتفاوض، وهي عبء على احلكمني، يف ضرورة اإلملام بأحكامها بالرجوع إىل الفقه املعاصر، 

 ويف كيفية التعامل معها بشكل جيعل الصلح قريًبا مأمواًل.

حكام الفقهية اخلاصة به، األ لوقوف علىاملوضوع؛ ل هذا مهية حبثاأل كان منلذا  
له، الستدراك ما عسى أن يكون  موقف قانون األسرة القطري مةنه، والتطبيق القضائي ومعرفة

 قد فاته، وربط مواده بقاعدته األصيلة يف الفقه اإلسالمي.

 أهداف البحث: .4

 يهدف البحث إىل حتقيق األهداف اآلتية:

   .قانون األسرة القطريم بني الزوجني، مقارنة باألحكام الفقهية للتحكيدراسة  -أ 

دراسة إجراءات التحكيم اليت يقوم هبا القضاء األسري يف قطر، وتقييمها يف  -ب
 ضوء الفقه اإلسالمي، وقانون األسرة القطري.

ج. الوصول من خالل ما سبق إىل بعض الةنتائج والتوصيات اليت من شأهنا أن 
 يق آثارها املةنشودة مةنها يف دولة قطر.سن من عملية التحكيم وحتقحت  

 فرضية البحث: .5

 يفرتض البحث:
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 هةناك نقاط متةنوعة من التباين، والتالقي، بني الفقه وقانون األسرة أنّ  -أ 
 من جهة، وبني قانون األسرة القطري والتطبيق القضائي له من جهة أخرى. القطري

فعالية موقف قانون األسرة  مثة جمال القرتاح ما من شأنه أن حيسن من أنّ  -ب 
 القطري يف جمال التحكيم.

 حدود البحث: .6 

 م.2006املوضوعية: الفقه اإلسالمي، وقانون األسرة القطري لسةنة 

 املكانية: الةنظام القضائي يف دولة قطر.

 منهج البحث:. 7

 المقارنالمنهج   - أ

 املقارنة بني األحكام الفقهية واملواد القانونية. 

 هج التطبيقي:المن -ب 

وذلك بتتبع التطبيقات القضائية ملوضوع التحكيم بني الزوجني يف حماكم األسرة 
 القضائية.

 الدراسات السابقة .8

أّن دراسة املواد  وجدت   قة بالقانون القطري؛بعد حبث واستقراء للدراسات املتعل
نون األسرة القطري، يف القانونية املذكورة واملتعلقة بالتحكيم بني الزوجني، والواردة يف قا

راد ذلك بدراسة موضوع اخللع والطالق للشقاق أو الضرر، ومقارنتها بالفقه اإلسالمي، وإف
، ومسامهة جديدة، تضاف إىل البحوث املتعلقة بالقانون القطري، ا بكرً مستقلة، يعد عماًل 

 واليت كان جلامعة قطر املوقرة الةنصيب األوفر مةنها.

إال أن يكون  -هبذه الصفة املذكورة  -ببحث هذا املوضوع ومل أقف على من سبقين 
على سبيل الذكر و ، ومت تةناوله يف عدة سطور أو صفحات معدودةا يف حبث، عةنصرً 

 واإلمجال.
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 أقسام: أربعةأما بالةنسبة للدراسات املشاهبة ملوضوع البحث، فعلى  

 القسم األول: دراسات متعلقة بالقانون القطري، وفيها دراستان:

 )الدراسة األولى: )األسرة في التشريع اإلسالمي 

دراسة مقارنة بين المذاهب الفقهية ، األسرة في التشريع اإلسالميالدسوقي: حممد، 
ه/ 1423، 2، )الدوحة: دار الثقافة، طومشروع القانون القطري لألحوال الشخصية

 م(.2002
مساحة ضيقة للحديث عن يف املبحث الثاين من الفصل الثاين من البحث؛ أفسح الباحث 

التفريق للضرر بسبب سوء العشرة، وذكر باختصار آراء الفقهاء يف ذلك، وحماولة القاضي 
ال  -عرب سطور معدودة  - اإلصالح بني الزوجني بإرسال حكمني، وذلك يف إشارة سريعة 

 تتضمن أية أحكام متعلقة مبوضوع التحكيم. 

 األسرة القطري( الدراسة الثانية: )فرق النكاح في قانون 

، فرق النكاح في قانون االسرة القطريي: حممد محد سامل بو شهاب آل سةنيد، املرّ  
 م.2009رسالة دكتوراه، اجلامعة األردنية، 

فرق الةنكاح بالطالق وبالَفسخ، لكن حديثه عن التحكيم جاء خمتصرًا يف  ل هذا البحثتةناو 
احلديث  -خمتصرًا غاية االختصار  –ورد أ التفريق للضرر والشقاق يف الفصل الرابع، حيث

عن مشروعية احلكمني، وشروط بعثهما، وموقف القاضي من تقرير احلكمني، وكل ذلك يف 
 حوايل عشر صفحات.

 والذي أضيفه يف حبثي ما يأيت: 

فات  -رمبا  –تأكيد على األحكام اليت ، والموضوع التحكيمبيان األحكام الفقهية يف  –أ 
  أن يأخذ هبا. املشرع القانوين

 دراسة املواد القانونية يف موضوع التحكيم، من قانون األسرة القطري. -ب
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اجلانب التطبيقي ملوضوع التحكيم يف قانون األسرة القطري، ويشتمل على مقرتحات  -ج  
 وتوصيات نافعة بإذن اهلل تعاىل.

افة مقرتحات وتوصيات ما يتعلق مبركز االستشارات العائلية، ودوره، وأهدافه، مع إض –د 
 تدعم هذا الدور.

 القسم الثاني: دراسات فقهية مقارنة بقوانين غير قطرية، وفيها دراستان:

 )الدراسة األولى: )عقد التحكيم في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي 

، عقد التحكيم في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعيالدوري: قحطان عبد الرمحن، 
، مشلت البحث يف هلة دكتورام(، وهي عبارة عن رسا2002، 1ط قان،)عمان، دار الفر 

، مث أخذت على ذلك مناذج تطبيقية معيةنة للدراسة من بيةنها منوذج التحكيم العامالتحكيم 
بني الزوجني حال الةنزاع، وذلك يف الفصل الثاين من الباب الثالث، واحلق أن الباحث توسع 

 قوانني عدة، ليس من بيةنها القانون القطري.ا بيف هذا الفصل، لكةنه جاء مقارنً 

  الدراسة الثانية: )التحكيم في الشقاق بين الزوجين في الفقه اإلسالمي دراسة
 مقارنة(

دراسة مقارنة  التحكيم في الشقاق بين الزوجين في الفقه اإلسالميسكيك: وائل طالل، 
 ، اجلامعةغري مةنشورة بقانون األحوال الشخصية الفلسطيين بقطاع غزة، رسالة ماجستري

والدراسة تقارن بني األحكام الفقهية يف موضوع  ،م2007سطني،اإلسالمية بغزة، فل
بالقانون  هتتمقطاع غزة، بيةنما هذه الدراسة التحكيم وبني القانون الفلسطيين املعمول به يف 

 .االقطري فقهياً وتطبيقيً 

 ات:القسم الثالث: دراسات فقهية خالصة، وفيها ثالث دراس

 (ريعة اإلسالميةالتحكيم في ضوء الش)ولى: الدراسة األ 
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، 1قدري: حممد حممود، التحكيم يف ضوء الشريعة اإلسالمية، )الرياض، دار الصميعي، ط
م(، وهي رسالة ماجستري، تةناول فيها الباحث التحكيم بني الزوجني يف 2009ه/1430

 حدود عشرين صفحة دراسة فقهية خالصة.

 ة: )التحكيم بين الزوجين في الفقه اإلسالمي(الدراسة الثاني 

غري  رسالة ماجستري ،التحكيم بين الزوجين في الفقه اإلسالميمةنصور: هبة أمحد،  
م. وقد اقتصرت هذه الدراسة على 2014جامعة الةنجاح يف نابلس، فلسطني،  ،مةنشورة

 اجلانب الفقهي، وليس فيها أي دراسة قانونية. 

 حكيم في النزاع بين الزوجين في الفقه اإلسالمي(الدراسة الثالثة: )الت 

جملة التحكيم في النزاع بين الزوجين في الفقه اإلسالمي، حشاش: مجال، 
، نابلس، فلسطني. وقد 2014، 28جامعة الةنجاح لألحباث )العلوم االنسانية( اجمللد 

 .نيةاقتصرت هذه الدراسة أيًضا على اجلانب الفقهي، ومل تتةناول أي جوانب قانو 
 :، وفيهاالرابع: دراسات نظرية تطبيقيةالقسم 

 )التحكيم بين الزوجين ودوره في االستقرار األسري( 
التحكيم بين الزوجين ودوره في االستقرار زكريا: زيةنب، ومعابدة: علي، 

  م.2015ه/1436، 2 ، العدد8جملة العلوم الشرعية، جامعة القصيم، اجمللد األسري، 
على شرحية اجتماعية يف حمكمة الستبانة اخلاصة بالبحث وقد طبق الباحثان ا

وحمكمة التةنفيذ الشرعي بعمان، وقد مت اختيار عيةنة قصدية لألزواج  ،القضايا الشرعية
 للتحكيم. االذين لديهم مشكالت مع زوجاهتم وخضعو 

 . خطة البحث9

 تمهيد في التعريف بالتحكيم وأهميته

 طلحات ذات الصلةالمبحث األول: تعريف التحكيم والمص

 ا واصطالحً  املطلب األول: تعريف التحكيم لغةً          
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 املطلب الثاين: مقارنة التعريف باملصطلحات ذات الصلة        

 المبحث الثاني: مشروعية التحكيم وفوائده

 بني الزوجني املطلب األول: مشروعية التحكيم         

 املطلب الثاين: فوائد التحكيم      

 قانون األسرة القطريتعلقة بالتحكيم في الفقه و صل األول: األحكام المالف

 المبحث األول: شروط الحكمين وطبيعة عملهما

 املطلب األول: شروط احلكمني        

 املطلب الثاين: طبيعة عمل احلكمني        

 وأسبابه وشروطه : حكمهبعث الحكمين المبحث الثاني:

 بعث احلكمني املطلب األول: حكم        

 املطلب الثاين: أسباب بعث احلكمني        

 املطلب الثالث: شروط بعث احلكمني        

 في بعث الحكمين وتوقيت ذلك له الحقالمبحث الثالث: من 

 : من له احلق يف بعث احلكمنياملطلب األول          

 املطلب الثاين: توقيت بعث احلكمني       

 لتحكيم وقراراته في الفقه والقانونا الثاني: مجلسالفصل 

 الفقه والقانون  التحكيم فيالمبحث األول: مجلس 

 املطلب األول: الرضا باحلكمني         

 املطلب الثاين: جملس التحكيم وآدابه       
 المبحث الثاني: اآلثار القانونية لقرار الحكمين في قانون األسرة القطري 

 القانونية لقرار احلكمني املطلب األول: اآلثار      
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 املطلب الثاين: السلطات القانونية للقاضي فيما يتعلق بالتحكيم      
 المبحث الثالث: التفريق بين الزوجين ودور التحكيم فيه

 املطلب األول: رأي الفقهاء يف التفريق للشقاق، وحده وضابطه     
 الزوجني املطلب الثاين: مسؤولية احلكمني عن التفريق بني      

 املطلب الثالث: نوع التفريق بني الزوجني بةناء على تقرير احلكمني   
 مراكز التحكيم العائلي في قطر في ضوء القانونالفصل الثالث: 

 المبحث األول: مركز االستشارات العائلية )وفاق(
 املطلب األول: التعريف مبكتب االستشارات العائلية

 ارات العائلية يف اإلصالح األسرياملطلب الثاين: دور مكتب االستش
 املطلب الثالث: مقابلة مسجلة مع استشاري أسري مبركز االستشارات العائلية

 املطلب الرابع: دراسة لتقارير استشارية من مركز االستشارات العائلية
 املطلب اخلامس: تقارير صحفية واستطالعات رأي

 المبحث الثاني: محكمة األسرة القطرية
 ول: مقابلة مسجلة مع حمكَّم لدى حمكمة األسرة القطرية املطلب األ

 املطلب الثاين: دراسة ألحكام قضائية بةناًء على تقرير احلكمني
 املطلب الثالث: مقابلة مسجلة مع القاضي الدكتور ثقيل الشمري

 اخلامتة 
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 تمهيــــــــــد
 التعريف بالتحكيم وأهميتهفي 

 ويشتمل على مبحثين:

 : تعريف التحكيم واملصطلحات ذات الصلة  املبحث األول

 املبحث الثاين: مشروعية التحكيم وفوائده

 المبحث األول: تعريف التحكيم والمصطلحات ذات الصلة

 وفيه مطلبان:

 تعريف التحكيم لغة واصطالًحا   املطلب األول:

 املطلب الثاين: الفرق بني التحكيم واملصطلحات ذات الصلة

 ف التحكيم لغة واصطالًحا:  تعري المطلب األول:

 وسيكون ذلك يف ثالث نقاط:

 أواًل: تعريف التحكيم لغة 

 ثانياً: تعريف التحكيم اصطالًحا 

 ثالثاً: تعريف التحكيم قانونًا

 أواًل: تعريف التحكيم لغة: 

مصدر قولك َحَكَم بيةنهم حَيْك م  أي قضى. وَحَكَم له وَحَكَم عليه. واحل ْكم  الُحْكُم: 
 .(1): احل كَمة من العلم. واحَلكيم : العامل  أيضاً 

                                                

، 4اجلوهري: أبو نصر إمساعيل، الصحاح، حتقيق: أمحد عبد الغفور، عطار، )بريوت، دار العلم، ط (1)
             . 5/1901م(، 1987ه/1407
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وقد حكم وقيل: احلكيم ذو احلكمة،  مبعىن احلاكم، وهو القاضي، واحلكم واحلكيم
 :ا؛ قال الةنمر بن تولبأي صار حكيمً 

 (1)كماا                     إذا أنت حاولت أن حتَ وأبغض بغيضك بغضا رويدً 

فوضت احلكم  :مت الرجل بالتشديدوحكَّ ، وحكمت بني القوم فصلت بيةنهم
 .(2)إليه

مسيت َحَكَمة  الدابة ، يقال مةنه: حكمت الدابة  احلكم : أصله املةنع ، وبذلك  
 وأحكمته : أخذت  على يده . قال جرير: هوأحكمتها. وحكمت السفي

 أََبين  حةنيفة أحك موا سفهاءكم                  إين أخاف عليكم أن أغضبا

، ومةنه احلاكم؛ ألنه ميةنع من ضاً[ من ذلك، ألهنا متةنع  من اجلهلمة ]أيكْ واحل   
  .(3)الظلم

 باملعاين اآلتية: –لغة  -يتضح من هذا أن التحكيم يأيت 
 القضاء  - 1
 احل كمة  – 2
 مة احَلكَ  – 3

 وكلها يشرتك يف املةنع:
  ةنع من الظلم.فالقضاء مي        
 متةنع من اجلهل. واحل كمة         

 .متةنع من اجلماح واحَلَكمة        

                                                

 .12/140ه(، 1414، 3ادر، طابن مةنظور: مجال الدين، لسان العرب، )بريوت: دار ص (1)

 .1/145ت(، .ط، د.الفيومي: أمحد بن حممد، املصباح املةنري يف غريب الشرح الكبري، )بريوت: املكتبة العلمية، د (2)

م(، 1986ه/1406، 2ابن فارس: جممل اللغة، حتقيق: زهري عبد احملسن سلطان، )بريوت: مؤسسة الرسالة، ط (3)
1/246. 
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والتحكيم يشمل كل هذه املعاين، ألنه يراد مةنه مةنع اجلهل يف اخلصومة، واجلماح يف العداوة، 
 والظلم يف احلقوق.

 :اثانياً: تعريف التحكيم اصطالحً 

عبارة عن تصيري غريه حاكما  ::" التحكيممن احلةنفية بقوله ه(978)ت  لقونويعرفه ا - 1
  .(1)"م يف حق ما بني اخلصمني كالقاضي يف حق كافة الةناسكَ فيكون احلَ 

( من جملة األحكام العدلية يف الفقه احلةنفي:" التحكيم هو عبارة 1790ويف املادة ) - 2
 .(2)هتما ودعوامها"اعن اختاذ اخلصمني حاكما برضامها؛ لفصل خصوم

رجالن إىل رجل حكماه ه( من احلةنابله بقوله:" إذا حتاكم 620وعرفه ابن قدامة )ت  - 3
 .(3)"بيةنهما ورضياه، وكان ممن يصلح للقضاء، فحكم بيةنهما

 ومل أجد تعريًفا للتحكيم عةند املالكية أو الشافعية.
     اين اآلتية:د أهنا يف جمملها، تدور حول املعجن، من خالل الةنظر يف التعريفات السابقة

 ، كما يف:ا يكون بإرادة اخلصوم ال غريهمأن التحكيم إمن – 1

 تعريف القونوي:" تصيري غريه حاكًما".

 جملة األحكام:" اختاذ اخلصمني آخر حاكًما". وتعريف
 ".حكَّماه بيةنهماوتعريف ابن قدامة:" 

يأيت وس إذا خاف عليهما الشقاق،طلب الزوجني للتحكيم العلماء من رأى أن للحاكم ومن 
من له احلق يف بعث  :األولل املبحث الثالث من الفص تفصيل ذلك إن شاء اهلل يف

 .احلكمني

                                                

عبد اهلل، أنيس الفقهاء يف تعريف االلفاظ املتداولة بني الفقهاء، حتقيق: حيي حسن مراد، )دار  القونوي: قاسم بن (1)
 .1/86م(، 2004ه/1424ط، .الكتب العلمية، د

 .1/365ت(، .ط، د.د نور حممد، نشر :جملة األحكام العدلية، حتقيق: جنيب هواويين، )كراتشي (2)

 .94/ 10م(، 1968ه/ 1388ط، .غين، )مكتبة القاهرة، دابن قدامة، موفق الدين املقدسي، امل (3)
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 طريف اخلصومة.برضا  التحكيم إمنا يكون أنّ  - 2
 ".اهيَ ض  اه بيةنهما ورَ مَ كَّ حَ كما يف تعريف ابن قدامة:" 

أن احملكمني هلم والية خاصة دون والية القضاء، لكن حلكمهما من قوة التةنفيذ ما  – 3
 للقاضي من ذلك.

م يف حق ما بني اخلصمني كالقاضي يف حق كافة كَ ن احلَ فيكو كما يف تعريف القونوي:" 
 ".الةناس

اآلثار القانونية  من الفصل الثاين: الثاين بحثاملبإذن اهلل يف  اقشةنَ ت   س ،وهذه مسألة خالفية 
 لقرار احلكمني.

 :التعريف المختار 

ا رة أن يكون جامعً األنسب للتحكيم من حيث شروط التعريف، وضرو  لعل التعريف
 هو التعريف اآليت:بني االصطالح الفقهي والقانوين، وجيمع ، امانعً 

أو أكثر  شخًصا – أو من له األمر -التحكيم بين الزوجين هو:" تولية الزوجين 
 للفصل في األمر المتنازع عليه". أهاًل 

 شرح مفردات التعريف وقيوده ●

 مني.بالقول الفقهي الذي أعطى الزوجني حق بعث احلك عماًل  تولية الزوجين:

ا من كون التولية أو التعيني للمحكمني أو أحدهم من قبل احرتازً  أو من له األمر:
 .كأهل الزوجني  ،أو غريه ،القاضي

ووضعها ، (رجلكلمة )  أفضل منوهي كلمة شخص تشمل الرجل واملرأة،   شخًصا:
لتدخل املرأة كحكم عةند من أجاز ذلك، ورجح الباحث أن يكون توليتها عةند  الباحث

 اجة إليها، وسيأيت احلديث عن ذلك الحقاً إن شاء اهلل يف شروط احَلَكمني.احل

 ا يف التعريف. ( ألنه سيكون دورً حكم) ( أفضل من كلمةوكلمة )شخص



 

 14 

ن كان العدد اثةنني : لكون احملكمني قد يكونوا أكثر من واحد ومن اثةنني. وإأو أكثر
ومن مَث فلفظة )أكثر(، ، ااحلكم واحدً لفقهاء أجاز أن يكون ، إال أن بعض ااهو الوارد نصً 

 تشمل األقوال الفقهية مجيعها.

 للشروط والضوابط اليت جتعله صاحلا للحكم بني اخلصوم. اي مستوفيً أ أهاًل:

( حىت ال يكون دورً  للفصل: شعر بإلزامية قرار ، وحىت ال ي  يف التعريف ا)ال للح ْكم 
 م.كَّ احملَ 

 ثالثًا: تعريف التحكيم قانونًا:

مل يتعرض قانون األسرة القطري لتعريف التحكيم عامة أو يف الشقاق بني الزوجني 
ض مل يتعر -املعمول به يف قانون املرافعات املدنية  -خاصة، وكذلك قانون التحكيم القطري 

 : ( من قانون املرافعات190)املادة  بةنصلكن من املمكن االستئةناس لتعريف التحكيم، 

حكيم يف نزاع معني بوثيقة حتكيم خاصة كما جيوز االتفاق )جيوز االتفاق على الت
 على التحكيم يف مجيع املةنازعات اليت تةنشأ من تةنفيذ عقد معني(. 

" طريق استثةنائي لفض اخلصومات، :وَعرََّفت حمكمة الةنقض املصرية التحكيم بأنه
ا مقصور حتمً ومن مث فهو  ؛قوامه اخلروج عن طريق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات

 .(1)على ما تةنصرف إرادة احملتكمني إىل عرضه على هيئة التحكيم"

 وجممل تعريفات أهل القانون للتحكيم يدور حول التعريف اآليت:

اتفاق على إحالة ما يةنشأ بني األفراد من الةنزاع خبصوص تةنفيذ عقد  ":التحكيم هو
د أو أكثر من األفراد يسمون معني أو على إحالة أي نزاع نشأ بيةنهم بالفعل، على واح

 .(2)"ليفصلوا يف الةنزاع املذكور بداًل من أن يفصل فيه القضاء املختص ؛حمكمني

                                                

 د.ط، أشرف حممد، التحكيم يف املةنازعات اإلدارية وآثاره القانونية، )األسكةندرية، دار الفكر اجلامعي، ( خليل:1)
 .39 - 38م(، ص2010

عمان، دار الفرقان  :دناألر الدوري: قحطان عبد الرمحن ، عقد التحكيم يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، ) (2)
 .22 - 21م(، ص2002 /ه1422، 1للةنشر، ط
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 وهبذا املعين يقرتب التعريف القانوين من التعريف الفقهي يف اشتماله على:

 الةنزاع أو اخلصومة.فض موضوع التحكيم: وهو  - 1

 حكيم.وهم اخلصوم، وهيئة التأطراف التحكيم:  - 2

  اتفاق اخلصمني على حسم الةنزاع بيةنهما بطريق التحكيم ال القضاء. – 3

 :المطلب الثاني: الفرق بين التحكيم والمصطلحات ذات الصلة

مها األكثر قربًا من مصطلح التحكيم بني الزوجني، ومها مصطلح  يوجد مصطلحان
لشدة الصحبة بيةنهما  القضاء، ومصطلح اإلصالح، واألخري أقرب إىل التحكيم من األول،

َقاَق بَ ْيةن ه َما فَابْ َعث وا َحَكًما م ْن أَْهل ه   ْفت ْم ش  يف آية بعث احلكمني، يف قوله تعاىل: }َوإ ْن خ 
ةنَ ه َما إ نَّ اللََّه َكاَن َعل يًما َخب ريًا { ]الةنس اء: َوَحَكًما م ْن أَْهل َها إ ْن ي ر يَدا إ ْصاَلًحا ي  َوفِّق  اللَّه  بَ ي ْ

، بشكل جيعل طلح التحكيم عامةتقرتب من مصف حات،غري ذلك من املصطل وأما[، 35
 . ذكرأوضح من أن ت   وبني التحكيم بني الزوجني الفروق بيةنها

 : الفرق بين التحكيم والقضاءأواًل 

 تعريف القضاء - 1

قضاًء: أي  - بالكسر –األقضية. وقضى يقضي  مع:واجل القضاء: معةناه احلكم.
 .(1)مَ كَ حَ 

 .(2): إلزام على الغري ببيةنة أو إقراراوالقضاء شرعً 
 

 الفروق بين التحكيم والقضاء - 2

                                                

، ه1420، 5ملكتبة العصرية، طا يق يوسف الشيخ حممد، )بريوت:الرازي: أبو بكر، خمتار الصحاح، حتق (1)
 .1/255(، م1999

 .1/84مرجع سابق،  أنيس الفقهاء، (2)
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 .(1)يقتصر على من يرضى حبكمه عةند فريق من العلماء مكَ أحدها: أن حكم احلَ 

 .الةنزاع إىل قاض آخر للةنقض لْ ضي ملزم ألطراف الةنزاع، مامل حي َ لكن حكم القا
شرتط رضا املتحاكمني إذا مل يكن أحدمها :"وإمنا يه(483)ت قال السرخسي 

 .(2)القاضي نفسه"

كالقصاص،   م أن حيكم فيهاكَ ليس من حق احلَ  والثاين: أن القاضي يقضي يف أمور        
 ي. ا يف كل قضية كالقاضواحلدود، فحكم احملكم ليس مطلقً 

وال حيكم يف  ا، وال يالعن بني الزوجني،:" وال يقيم احملكم حدً ه(799يقول ابن فرحون)ت
 .(3)أو والء" ،أو نسب ،أو عتاق ،أو طالق ،أو قذف ،قصاص

والثالث: عموم والية القاضي، فيتعدى احلكم الصادر عةنه، إىل غري املتخاصمني،  
 .(4)َكماخلطأ وما ماثل هذا، خبالف احلَ  كما يف القتل

 ثانياً: الفرق بين التحكيم واإلصالح

 تعريف اإلصالح - 1

 .(5)السلم، والصالح ضد الفساد ويعين ،الصُّلح ناإلصالح لغة م

عقد يرفع  "حكام العدلية، تعريف الصلح بأنه:( من جملة األ1531ورد يف املادة )
 .(6)الةنزاع بالرتاضي. ويةنعقد باإلجياب والقبول"

                                                

 .الثاين اخلاص برضا احلكمني ول، من الفصلول من املبحث األتفصيل ذلك يف املطب األ( 1)

، 3وت: املكتب اإلسالمي، ط) بري  الةنووي: حميي الدين، روضة الطالبني وعمدة املفتني، حتقيق: زهري الشاويش (2)
 .11/122 م(،1991ه /1412

 . 1/62ابن فرحون، تبصرة احلكام، مرجع سابق،  (3)

  . 51م(، ص1994ه/ 1415، 2م، ط.لبيان، دعثمان: حممد رأفت، الةنظام القضائي يف اإلسالم، )دار ا (4)

 .1/299م(، 2005ه/ 1426، 8الفريوزآبادي: جمد الدين، حتقيق مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، )ط (5)

 .1/297(، ، د.ط، د.تنور حممد نشر : جنيب هواويين، )كراتشي:جملة األحكام العدلية، حتقيق (6)
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ويف املوسوعة الكويتية، عرف الصلح شرًعا بأنه:" عقد به يرفع الةنزاع وتقطع اخلصومة 
 .(1)ني برتاضيهما"بني املتصاحل

. (2)وهو عقد مشروع مةندوب إليه؛ ألنه عقد يرتفع به التشاجر والتةنازع بني اخلصوم 
َما َأْن ي ْصل َحا قال تعاىل: } َوإ ن  اْمرَأٌَة َخاَفْت م ْن بَ ْعل َها ن ش وزًا َأْو إ ْعرَاًضا َفال ج ةَناَح َعَلْيه 

ةنَ ه َما ص ْلًحا َوالصُّْلح  َخي ٌْر{ ]ال  [.129ةنساء:بَ ي ْ

 ق بين التحكيم واإلصالحو الفر  - 2

مع التحكيم يف أن مقصودمها رفع الةنزاع بني املتخاصمني، وتقريب  يلتقي الصلح
أو الضياع،  ،أو التفكك ،وسالمتها من التشتت ،اآلراء، واحملافظة على استقرار األسرة

 ختفيف عن كاهل القضاء. -التحكيم واإلصالح  - وفيهما

 بني التحكيم واإلصالح:أما الفروق 

أو من يةنوب عةنهم، أما التحكيم فإن  ،فأحدها: أن الصلح يتم بني اخلصوم أنفسهم
وهذه مسألة  .(3)احَلَكَم فيه يقوم مبهمة القاضي، فيصدر احلكم، سواء رضي اخلصم أم أَب 

 اليكون ملزًما، ويف قانون األسرة القطري احلكمني ال قرار خالفية، حيث يرى آخرون أن 
وسيأيت تفصيل ذلك إن ، اها يف تقريرمهاأن يقرتح ماهل لكن إصدار األحكام انميلك احلكم

  . 4شاء اهلل
انيها: أن األطراف يف الصلح يتةنازل كل مةنهم عن جزء من حقوقه يف سبيل وث
ىل طرف ثالث إتحكيم فإن األطراف يفوضون أمرهم ىل حل الةنزاع القائم، أما الإالوصول 

 .(5)اخلالف القائم لصاحل أحد الطرفني بةناء على ما يقدمه من أدلة وبيةنات يتوىل أمر حل

                                                

 .1/144( ، د.ت2سوعة الفقهية الكويتية، )الكويت: دار السالسل، طاملو  ،وزارة األوقاف الكويتية (1)

 .24صعقد التحكيم، مرجع سابق، ، الدوري( 2)

 .32ص الدوري:( 3)

 الثاين، املبحث الثالث، املطلب الثاين: مسؤولية احلكمني عن التفريق بني الزوجني. ( يف الفصل4)

. رابط: 2018/2/17الفرق بني التحكيم والصلح، روجع يف  ( موقع االحتاد الدويل العريب للتحكيم الدويل،5)
http://www.aifa-eg.com/arbitration-distinguish.html 
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 مشروعية التحكيم وفوائدهالمبحث الثاني: 

 وفيه مطلبان:

 املطلب األول: مشروعية التحكيم بني الزوجني 

 املطلب الثاين: فوائد التحكيم

 المطلب األول: مشروعية التحكيم بين الزوجين

 ،آثار الصحابة ،السةنة ،بالقرآنبني الزوجني شروعية التحكيم استدل العلماء على م 
 واإلمجاع.

 : القرآن الكريم:أواًل 

َقاَق بَ ْيةن ه َما فَابْ َعث وا َحَكًما م ْن َأْهل ه  َوَحَكًما م ْن أَْهل َها   ْفت ْم ش  قال اهلل تعاىل: }َوإ ْن خ 
ةنَ ه َما  [.35{ ]الةنساء: َه َكاَن َعل يًما َخب ريًاإ نَّ اللَّ  إ ْن ي ر يَدا إ ْصاَلًحا ي  َوفِّق  اللَّه  بَ ي ْ

وجه الداللة: أن اآلية نصت صراحة على بعث حكمني، بقصد التحكيم بني 
 .(1)ي جاءت به كل التفاسري املعتمدةالزوجني، وهو املعىن الذ

 ثانياً: السنة النبوية:
 الموقف األول: تحكيم النبي صلى اهلل عليه وسلم ألبي بكر:

مسروق، عن عائشة، قالت: كان بيين وبني الةنيب صلى اهلل عليه وسلم كالم، فقال:  عن
  .(2)"قلت: نعم« ل بيين وبيةنك أباك؟عَ أجْ »فقلت: ال. فقال: « ل بيين وبيةنك عمر؟عَ أجْ »

                                                

، 2ط ،دار الكتب املصرية القاهرة:، حتقيق: أمحد أطفيش، )تفسري القرطيبانظر: القرطيب: حممد بن أمحد،  (1)
إن شاء اهلل يف مطلب: من له احلق يف بعث  وسيتعرض الباحث لذلك بالتفصيل .5/175 م(، 1964ه / 1384

 احلكمني.

احلسيين، )القاهرة، دار  ، املعجم األوسط، حتقيق: طارق حممد، عبد احملسنبن أيوب سليمان بن أمحد ( الطرباين:2)
ويف جممع «. . وفيه أنه مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال صاحل بن أيب األسود5/135ت(،.ط، د.احلرمني، د

 ، أنه ضعيف.4/196م( 1994 ئد للهيثمي، )القاهرة: مكتبة القدسي،الزوا
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، قال: جاء أبو بكر يستأذن على ، رضي اهلل عةنهويف رواية عن الةنعمان بن بشري
سمع عائشة وهي رافعة صوهتا على رسول اهلل صلى اهلل عليه الةنيب صلى اهلل عليه وسلم، ف

وسلم، فأذن له، فدخل، فقال: يا ابةنة أم رومان وتةناوهلا، أترفعني صوتك على رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم؟ قال: فحال الةنيب صلى اهلل عليه وسلم، بيةنه وبيةنها، قال: فلما خرج 

ين أين قد ح لت بني أال تر »يقول هلا يرتضاها:  جعل الةنيب صلى اهلل عليه وسلم، أبو بكر؛
، قال: مث جاء أبو بكر، فاستأذن عليه، فوجده يضاحكها، قال: فأذن له، «الرجل وبيةنك

 .(1)فدخل، فقال له أبو بكر: يا رسول اهلل أشركاين يف سلمكما، كما أشركتماين يف حربكما"

ا ما جلأ إليه الرسول صلى اهلل  يكن التحكيم بني الزوجني مشروعً مل وجه الداللة: لو
 عليه وسلم، بقصد رفع اخلالف بيةنه وبني زوجه أم املؤمةنني.

 الموقف الثاني: الخالف بين ثابت بن قيس وزوجته:

ثابت بن قيس بن  جاءت امرأة قال: –رضي اهلل عةنهما  –عن عبد اهلل بن عباس 
ما أنقم على ثابت يف دين  ،فقالت: يارسول اهلل –صلى اهلل عليه وسلم  –س إىل الةنيب مشا

:" فرتدين عليه -صلى اهلل عليه وسلم  –وال خلق، إال أين أكره الكفر، فقال رسول اهلل 
   .2حديقته؟" فقالت نعم، فردت عليه، وأمره ففارقها

م الةنيب صلى اهلل عليه وسلم يف الةنزاع بني ثابت بن قيس ستأنس حب كْ وجه الداللة: ي  
 ، على جواز التحكيم بني الزوجني.  اهلل بن أيب بن سلول وزوجته مجيلة بةنت عبد

 الموقف الثالث: الخالف بين بريرة وزوجها:
، فكاتبته ألجل األنصارة لرجل من مَ يرة كانت أَ ر  وخالصة الروايات يف ذلك أن بَ 

حريتها على تسعة أواق من الفضة، مث أصبحت حرة، لكةنها حتت عبد يقال له مغيث، ومع  

                                                

/ ه  1421، 1ون، )مؤسسة الرسالة، طعادل مرشد، وآخر و مسةند اإلمام أمحد، حتقيق: شعيب األرنؤوط  (1)
 .2901. وصححه االلباين يف السلسلة الصحيحة برقم 18394رقم احلديث  .30/341م(، 2001

، حتقيق: حممد زهري بن ناصر، 5276حه، كتاب الطالق،باب اخللع، رقم احلديث أخرجه البخاري يف صحي (2)
 .7/47ه(، 1422، 1م، دار طوق الةنجاة، ط.)د
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، كانت ال حتبه، رغم أن هلا مةنه الولد، فقررت أن تةنهي حياهتا الزوجية معه، وقد  اكونه عبدً 
كان، فاستشفع مغيث برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لرتجع إليه فأبت؛ كما يف احلديث 

ا يقال له مغيث، كأين أنظر إليه يرة كان عبدً ر  عن ابن عباس رضي اهلل عةنهما: إن زوج بَ 
يا  :"فقال الةنيب صلى اهلل عليه وسلم لعباس ،موعه تسيل على حليتهود ،يطوف خلفها يبكي

يرة مغيثا؟ فقال الةنيب صلى اهلل عليه ر  ومن بغض بَ  ،يرةر  عباس، أال تعجب من حب مغيث بَ 
، فإنه زوجك وأبو ولدك. قالت: يا رسول اهلل، تأمرين؟ : لو راجعت ه   -يرة( )أي لرَب   -وسلم 

  .(1): ال حاجة يل فيهقال: إمنا أنا أشفع. قالت

بدليل ال عالقة له باخلالفات  االستداللمن أن أفضل مبثل هذا الةنص،  واالستئةناس
موضوعةنا ية أمر بعيد عن الزوجية، إمنا يتعلق بعمومية التحكيم ال غري، مث يتعلق خبصوص

 اًل هذا، كمن يستدل بالتحكيم يف الةنزاع بني علي ومعاوية رضي اهلل عةنهما، ويرى ذلك دلي
من السةنة على جواز التحكيم بني الزوجني، والعلماء متةنازعون على التحكيم يف عمومه، ال 

 عليه بني الزوجني. 

 ثانياً: فعل الصحابة:

لكن ال  -رضي اهلل عةنهم  -حابة وقائع التحكيم من الكثرة مبكان يف عهد الص
 إال الدليل التايل: م موضوعةنا مةنهاخيد

رضي اهلل عةنه، مع كل واحد مةنهما فئام من الةناس،  إىل عليّ  وامرأةجاء رجل  
هل تدريان ما عليكما؟، " ا من أهلها، وقال للحكمني:ه وحكمً ا من أهلفأمرهم فبعثوا حكمً 

فيه ويل،  يّ ، فقالت املرأة: رضيت بكتاب اهلل مبا علَ «عليكما إن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا إنَّ 
كذبت واهلل حىت تقر مبثل الذي "  رضي اهلل عةنه: ي  وقال الرجل: أما الفرقة فال، فقال عل

 .(2)"أقرت به

                                                

 .4979، كتاب الطالق، باب شفاعة الةنيب صلى اهلل عليه وسلم يف زوج بريرة، رقم يف صحيحه البخاري أخرجه (1)

، 1: شعيب االرناؤوط وآخرون، )بريوت: مؤسسة الرسالة، طالدارقطين: أبو احلسن، سةنن الدارقطين، حتقيق (2)
، 1. وصححه عبد الرب يف االستذكار )دار إحياء الرتاث العريب، ط4/451 م(، باب املهر2004ه/ 1424
 .5/90م(، 2001/ ه1421
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أمرهم ببعث  –وهو من اخللفاء الراشدين  –وجه الداللة: أن علًيا رضي اهلل عةنه 
اهلل حكمني للتحكيم يف نزاع أو خصومة بني زوجني، والصحابة من أفقه الةناس لكتاب 

ذلك مشروعية التحكيم بني الزوجني يف ، فع لم من اا وفقهً تعاىل، وهم خري القرون علمً 
ل الصحابة الكرام، رضي اهلل اإلسالم بةنص القرآن، وبفعل الةنيب صلى اهلل عليه وسلم، وبفع

 .عةنهم

 ثالثاً: اإلجماع
إال من ثالثة  - بني الزوجني التحكيمفيما خيص  -ى ذكر اإلمجاع عثر علمل ي    

 مصادر وهي: 

األصل يف جواز التحكيم قوله  قوله:"ه( يف 483اإلمام السرخسي )ت  – 1
تعاىل: }فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصالحا يوفق اهلل بيةنهما{ 

 .(1)كانوا جممعني على جواز التحكيم"  -رضي اهلل عةنهم  -[، والصحابة 35]الةنساء: 

ماء نقل اتفاق العل :ه( يف بداية اجملتهد وهناية املقتصد595ابن رشد )ت  – 2
هلت اتفق العلماء على جواز بعث احلكمني إذا وقع التشاجر بني الزوجني؛ وج   ":بقوله

َقاَق بَ ْيةن ه َما  - (2)أعين: احملق من املبطل -أحواهلما يف التشاجر  ْفت ْم ش  لقوله تعاىل: }َوإ ْن خ 
ةنَ ه َما إ نَّ افَابْ َعث وا َحَكًما م ْن أَْهل ه  َوَحَكًما م ْن أَْهل َها إ ْن ي ر يَدا إ   للََّه َكاَن ْصاَلًحا ي  َوفِّق  اللَّه  بَ ي ْ

   ."[35]الةنساء: َعل يًما َخب ريًا{

آية بعث  :"عن بعض الفقهاء أنّ  ه(1299)تليل ح اجلصاحب مةن ونقل - 3
 .(3)"مة غري مةنسوخة، فالعمل هبا واجباحلكمني حمك

                                                

 .21/62(، 1993ه، 1414ط، .املبسوط، )بريوت: دار املعرفة، د، السرخسي: حممد بن أمحد (1)

ط، .د املقتصد، )القاهرة: دار احلديث، د: حممد بن أمحد، بداية اجملتهد وهنايةابن رش (2)
 .3/117م(،2004ه/1425

م(، 1989ه /1409ط، .( عليش: أبو عبد اهلل املالكي، مةنح اجلليل شرح خمتصر خليل، )بريوت: دار الفكر، د3)
3/548. 
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اإلمام كمبفهومه العام،   هذا، وقد نقل عدد من العلماء اإلمجاع على جواز التحكيم
، يف يهود بين قريظة -رضي اهلل عةنه  – ه( يف واقعة حتكيم سعد بن معاذ676الةنووي )ت
، وقد أمجع العلماء مور املسلمني ويف مهماهتم العظام:" فيه جواز التحكيم يف أافقال معقبً 

 .(1)…"احلجة عليهمومل خيالف فيه إال اخلوارج، فإهنم أنكروا على علّي التحكيم وأقام  ،عليه

من  وقع جلمع  –أي التحكيم  –ه(:".. ألنه 977)ت ويف مغين احملتاج للشربيين
 .(2). قال املاوردي فكان إمجاًعا"، ومل يةنكره أحدكبار الصحابة

 رابعا: المعقول

عيني من حيكم بيةنهما عةند ، فجاز هلما تاخلصمني هلما والية على نفسيهما - 1
 .(3)الية تستفاد من آحاد الةناس، ألن التحكيم و الةن زاع

التحكيم من العقود املتعارف عليها قبل اإلسالم، ومل يرد يف اإلسالم ما حيرمه،  - 2
 .(4)اإلباحة الةنافعة، شياءصل يف األو إذن مباح، ألن األفه

ا دفعً ، و عة على الةناس يف فصل أقضيتهمسَ   التحكيم؛ ألن فيهاحلاجة داعية إىل - 3
يان جمالس القضاء ، والرغبة عن غشاالبتعاد عن اخلصومة واللدد فيها، و عةلطول أمد املراف
 .(5)شق على الةناس احلضور إىل جملس احلكم فجاز التحكيم للحاجة، وألنه يَ حال اخلصومة

                                                

دار إحياء الرتاث العريب، بريوت: )، 1768قم ( صحيح مسلم بشرح الةنووي، باب جواز قتال من نقض العهد، بر 1)
 .12/92 ه (،1392، 2ط

 (،ت.ط، د.، ددار الفكر :الشربيين: حممد اخلطيب، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املةنهاج، )بريوت (2)
4/506. 

 .86ص ، اإلحكام .والقرايف:2/125 القرآن،أحكام . وابن العريب: 25ص ،معني األحكامالطرابلسي: ( 3)

 .110( الدوري، عقد التحكيم، مرجع سابق، ص 4)

( احمليميد: ناصر بن إبراهيم، الرقابة القضائية على التحكيم، موقع شبكة القانونيني العرب، روجع يف 5)
-http://www.law-arab.com/2015/03/Judicial-control-overرابط:  ،2018/2/17

arbitration.html 
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 المطلب الثاني: فوائد التحكيم
 حيقق التحكيم عدة فوائد، مةنها:

مما تفضحه عالنية اجللسات، احلفاظ على أسرار املتخاصمني بقدر أوىف كثريًا  – 1
 .(1)وسائر تطبيقات مبدأ العالنية يف احملاكمات القضائية

السرعة يف تةنفيذ احلكم الذي يصدر مةنه، مبا يقطع دابر األضرار اليت تةنشأ عن  – 2
عجز احملكوم هلم عن تةنفيذ األحكام الصادرة لصاحلهم بسبب تعدد درجات التقاضي، 

ية وغري العادية، وإشكاالت التةنفيذ، وما قد يقع من خطأ يف وقابلية احلكم للطعون العاد
 .(2)كليةاإلجراءات الشَ 

قال ابن العريب:" فال بد من نصب فاصل، فأمر الشرع بةنصب الوايل ليحسم قاعدة 
اهلرج، وأذن يف التحكيم ختفيًفا عةنه وعةنهم يف مشقة الرتافع لتتم املصلحتان، وحتصل 

 .(3)الفائدتان"
كثريًا ما خيلف وراءه    اخلصوم، خبالف القضاء الذيبال عداوة بنيدل العَ  - 3

ردوا اخلصوم حىت " وهذا ما قاله عمر رضي اهلل عةنه: ،واألحقاد بني املتةنازعني ،العداوة
. وذلك ألن كل طرف (4)"بني الةناس الضغائن ا، فإن فصل القضاء يورث بنييصطلحو 

ع اهلوة والفجوة، حىت يفرتقا يف الغالب، أو يبحث عن غةنم نفسه وغرم صاحبه، وبالتايل تتس
يرجعا مع مزيد تربص وعداء. وإىل ذلك يشري القرآن الكرمي عةند التحكيم يف الشقاق بني 

[. على قول من قال أن الضمري 35الزوجني }إ ْن ي ر يَدا إ ْصاَلًحا ي وفِّق  اهلل  بَيةنَ ه ما{ ]الةنساء:
وهذا تأويل من قالوا: إن  ه (:"1393)ت  بن عاشورايقول ريدا(، عائد إىل الزوجني، يف )ي

                                                

 .9/1709سالمي التابع ملةنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة، جملة جممع الفقه اإل (1)

 . 9/1709، نفسه املصدر  (2)

 . 2/125، أحكام القرآن :عريبال( ابن 3)

، د.ت(، 2الصةنعاين: أبو بكر عبد الرازق، املصةنف، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، )اهلةند، اجمللس العلمي، ط( 4)
ي عدة روايات لألثر، مث قال: وهذه الروايات مةنقطعة عن عمر، واهلل . ونقل البيهق15304، رقم احلديث 8/303

 .11362إىل  11360، حديث رقم 6/109أعلم. عن: البيهقي، السةنن الكربى، مرجع سابق، كتاب الصلح، 
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احلكمني يبعثهما الزوجان وكيلني عةنهما، أي إن يرد الزوجان من بعث احلكمني إصالح 
 .(1)أمرمها يوفق اهلل بيةنهما، مبعىن تيسري عود معاشرهتما إىل أحسن حاهلا"

دة تكاد ال االقتصاد يف املصروفات: ألن التحكيم ال يستدعي إال نفقات زهي – 4
من حنو الرسوم القضائية، وأجر  ،تذكر، يف جانب ما تستدعيه حالة الدعوى أمام احملاكم

 .(2)احملامي، وأجر اخلبري، ومصروفات استحضار الشهود، وغري ذلك

                                                

 .5/47م(، 1984ط، .د ابن عاشور: الطاهر، التحرير والتةنوير، )تونس: الدار التونسية للةنشر، (1)

 .33التحكيم، مرجع سابق، ص الدوري، عقد (2)
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الفصل األول: األحكام المتعلقة بالتحكيم في الفقه وقانون األسرة 
 القطري

ومن املخاطب  ،وعملهما ،واحلكمني ،قة بالتحكيمتةناول الفقهاء األحكام الشرعية املتعل
بني األحكام  وهذا الفصل يقارنببعثهما، وغري ذلك من األحكام املتعلقة بالتحكيم، 

 ،وحتليله ،يف حماولة إلنزال احلكم الفقهي على الةنص القانوين، مث دراسته ،والقانونية ،الفقهية
ن القانون أخذ بالراجح أو املرجوح، أو أومعرفة مدى موافقته للجانب الفقهي، وإن كان قد 

 أغفل أحكاًما فقهية مهمة يف باهبا مل يصيغها يف شكل مواد قانونية.
 ثالثة مباحث: الفصل يوف

 املبحث األول: شروط احلكمني وطبيعة عملهما 

 وأسبابه وشروطه : حكمهبعث احلكمنياملبحث الثاين: 

 وتوقيت ذلكاحلق يف بعث احلكمني املبحث الثالث: من له 

 المبحث األول: شروط الحكمين وطبيعة عملهما

 وفيه مطلبان:

 املطلب األول: شروط احلكمني

 املطلب الثاين: طبيعة عمل احلكمني

 المطلب األول: شروط الحكمين

 ويف ذلك مخسة شروط هي: 

 من األهلل: أن يكون الحكمان الشرط األو 
 هلمن اشتراط األأواًل: الحكمة 
َقاَق بَ ْيةن ه َما وهو الشرط الذ ْفت ْم ش  ي نصت عليه اآلية الكرمية يف قوله تعاىل:}َوإ ْن خ 

ةنَ ه َما إ نَّ  اللََّه َكاَن فَابْ َعث وا َحَكًما م ْن أَْهل ه  َوَحَكًما م ْن أَْهل َها إ ْن ي ر يَدا إ ْصاَلًحا ي  َوفِّق  اللَّه  بَ ي ْ
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وإمنا كان بعث  ه( يف الكشاف:"538)ت يقول الزخمشري [.35{ ]الةنساء: َعل يًما َخب ريًا
احلكمني من أهلهما، ألّن األقارب أعرف ببواطن األحوال، وأطلب للصالح، وإمنا تسكن 

ربز إليهم ما يف ضمائرمها من احلب، والبغض، وإرادة الصحبة إليهم نفوس الزوجني، ويَ 
 .(1)أن يطلعوا عليه"والفرقة، وموجبات ذلك ومقتضياته وما يزويانه عن األجانب وال حيبان 

:" لئال تسبق الظةنة إذا  ه( كون احلكمني من األهل بقوله370)تاجلصاصيعلل و  
كانا أجةنبيني بامليل إىل أحدمها، فإن كان أحدمها من قبله، واآلخر من قبلها؛ زالت الظةنة، 

 .(2)وتكلم كل واحد مةنهما عمن هو من قبله"

 شرط األهل في الفقه اإلسالمي: ثانًيا
ابْ َعث وا َحَكًما م ْن أَْهل ه  ف}ث احلكمني من األهل، لقوله تعاىل:العلماء على بع أمجع 
، واتفقوا كذلك على جواز بعث احلكمني من غري األهل [35م ْن أَْهل َها{ ]الةنساء:  َوَحَكًما

عةند عدم وجود األهل، أو مع وجودهم لكن تعذر بعثهم لعدم توافر شروط احلكمني 
  .(3)فيهم

وا حول بعث احلكمني من غري األهل مع وجود احلكمني املؤهلني من األهل، واختلف
 وتتوفر فيهما شروط احلكمني، وهذا هو حمل الةنزاع يف مسألة اشرتاط األهل يف احلكمني.

 يجوز بعث أجنبيين مع إمكان بعث حكمين من األهلال ول: القول األ  
كما صححه ابن تيمية يف   ،ةومقتضى قول اخلرقي من احلةنابل املالكية، وهو قول
:" بعث احلاكم أو من يقوم مقامه املالكي ه(1201الدردير)تقال . (4)الفتاوى الكربى

                                                

ه(، 1407، 3الزخمشري: أبو القاسم، الكشاف عن حقائق غوامض التةنزيل، )بريوت: دار الكتاب العريب، ط (1)
1/508. 

، 1اجلصاص: أبو بكر الرازي، أحكام القرآن، عبد السالم حممد علي شاهني، )بريوت، دار الكتب العلمية، ط (2)
 .2/239م(، 1994ه/1415

، 1صاص: أبو بكر الرازي، أحكام القرآن، عبد السالم حممد علي شاهني، )بريوت، دار الكتب العلمية، طاجل (3)
 .2/239م(، 1994ه/1415

، 1اجلصاص: أبو بكر الرازي، أحكام القرآن، عبد السالم حممد علي شاهني، )بريوت، دار الكتب العلمية، ط (4)
 .2/239م(، 1994ه/1415
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وال جيوز بعث أجةنبيني مع ا من أهلها )إن أمكن( ا من أهله وحكمً حكمني، حكمً 
    .(1)"اإلمكان
 األدلة اآلتية: وحجتهم

 .[35م ْن أَْهل َها{ ]الةنساء:  ا م ْن أَْهل ه  َوَحَكًماابْ َعث وا َحَكمً ف}وله تعاىل: عماًل بظاهر ق – 1
 .(2)قال ابن تيمية:" وهذا أصح فإنه نص القرآن"

 .(3)وأجيب بأن القرابة ليست شرطًا، واألمر لالستحباب، ولالرشاد
 .(4)الثقة باألهل، وزوال سوء الظن، خبالف األجةنيب – 2

 .(5)وأجيب بأن األجةنيب قد يكون أوىف من األهل
مطلوبة يف الةنكاح، وهو للجمع، فمن باب أوىل أن تطلب  –من األهل  –ألن الوالية  – 3

 .(6)للتحكيم، وهو للجمع والتفريق
وهو قول اجلمهور ، الحكمين األجنبيين مع وجود األهل القول الثاني: جواز بعث

احلكمان من  األوىل أن يكونمن احلةنفية، الشافعية، واحلةنابلة.  فذهب احلةنفية إىل أن:" 
 .(7)أهليهما كما ذكر اهلل تعاىل، وإمنا كان أوىل؛ ألهنما أخرب بباطن أمرمها، وأشفق عليهما"

                                                

 .2/344ت(، .ط، د.أمحد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، )دار الفكر، د الدسوقي: حممد بن (1)

، 1اجلصاص: أبو بكر الرازي، أحكام القرآن، عبد السالم حممد علي شاهني، )بريوت، دار الكتب العلمية، ط (2)
 .2/239م(، 1994ه/1415

، 1، )بريوت، دار الكتب العلمية، طاجلصاص: أبو بكر الرازي، أحكام القرآن، عبد السالم حممد علي شاهني (3)
 .2/239م(، 1994ه/1415

، 1اجلصاص: أبو بكر الرازي، أحكام القرآن، عبد السالم حممد علي شاهني، )بريوت، دار الكتب العلمية، ط (4)
 .2/239م(، 1994ه/1415

، 1الكتب العلمية، ط اجلصاص: أبو بكر الرازي، أحكام القرآن، عبد السالم حممد علي شاهني، )بريوت، دار (5)
 .2/239م(، 1994ه/1415

، 1اجلصاص: أبو بكر الرازي، أحكام القرآن، عبد السالم حممد علي شاهني، )بريوت، دار الكتب العلمية، ط (6)
 .2/239م(، 1994ه/1415

 .4/244ت(، .ط، د.ابن اهلمام: كمال الدين، فتح القدير، )دار الفكر، د (7)
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اخرتنا أن يكون احلكمان من أهل  :"من الشافعية ه(450)ت قال املاورديو 
 .(1)الزوجني، فإن كانا أجةنبيني جاز"

من أهلهما؛ ألمر اهلل احلةنابلة:" واألوىل أن يكونا  من ه( 620)تقال ابن قدامة و 
 .(2)تعاىل بذلك، وألهنما أشفق وأعلم باحلال، فإن كانا من غري أهلهما جاز"

 وحجتهم ما يأيت: 
 [35م ْن أَْهل َها{ ]الةنساء:  ابْ َعث وا َحَكًما م ْن أَْهل ه  َوَحَكًماف}عاىل:يف قوله تَ األمر  – 1

 غري األهل. ، فيجوز بعث احلكمني من3لألصلح واإلرشادلالستحباب، 
مر يفيد الوجوب، ما مل تكن قريةنة تفيد بأن ذلك خالف ظاهر اآلية، وأن األوأجيب 

 .4االستحباب
 ،هاشم بين من أحدمها، رضي اهلل عةنه عمر إىل فرتافعا اختصما، وزوجته رجاًل  أن وير   - 2

 فرجعا الزوجني، بني حكمني عفان بن وعثمانَ  ،عباس ابنَ  فبعث مشس، عبد بين من واآلخر
: }إ ْن ي ر يَدا إ ْصاَلًحا ي  َوفِّق  يقول اهلل فإن ،اهلل وجه قصدمتا ما: عمر هلما فقال يصلحا، ومل

ةنَ ه َما{  . 5"اللَّه  بَ ي ْ
 قبيلة بين مشس هي قبيلة أحد الزوجني، وليس مةنها أحد من احلكمني.وجه الداللة: 

 الراجح:

                                                

، 1محد )بريوت: دار الكتب العلمية، طأمعوض، عادل احلاوي الكبري، حتقيق: علي  املاوردي: أبو احلسن، (1)
 .9/605م(، 1999ه/ 1419

 .7/321ابن قدامة: موفق الدين، املغين،  (2)

 . 7/312بن قدامة، املغين، ( ا3)

م(، 1999ه/ 1420، 1الةنملة: عبد الكرمي، املهذب يف علم أصول الفقه املقارن، )الرياض: مكتبة الرشد، ط (4)
3/13. 

  ، ومل أجد له أصاًل.4/90. نقله عن جواهر األخبار هبامش البحر الزخار، 452الدوري، عقد التحكيم، ص (5)
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إذا مل يرض الزوجان بغريمها، فإن استوى الراجح واهلل أعلم أن بعث احلكمني يكون واجًبا 
األمر بالةنسبة للزوجني فيكون بعث احلكمني من األهل مستحًبا، وهو األوىل، وذلك ألن 

واختلفوا حول املدى الذي حيتاجه هذا الرضا،  الفقهاء أمجعوا على رضا الزوجني باحلكمني، 
 .فصل الثاين، املبحث األول()ال كما سيأيت تفصيله إن شاء اهلل يف مطلب: الرضا باحلكمني

   قانون األسرة القطري شرط األهل في: ثالثًا 

 130أجاز قانون األسرة القطري عدول القاضي عن األهل إىل غريهم، يف املادة  
اخلاصة بالتفريق للضرر، ونصها: )يعني القاضي حكمني من أهليهما ممن يتوسم فيهما 

 هما(.  القدرة على اإلصالح، وإال فمن غري أهلي

مل يسمح بالعدول إىل والواضح من نص القانون أنه قدم شرط األهل يف احلكمني، و 
تعذر وجود حكمني من األهل قادرين على اإلصالح، والقانون بذلك يعتمد  عةندغريهم إال 

القطري، من قانون األسرة  -رمسًيا  - رأي املذهب املالكي، وليس املذهب احلةنبلي املعتمد
وال جيوز بعث أجةنبيني مع اإلمكان"، وهو نفس املعىن املستفاد من  لدردير:"ا قولوقد تقدم 

 .130القانون يف املادة 

 القدرة على اإلصالح الشرط الثاني:

 شرط القدرة على اإلصالح في الفقه اإلسالمي أواًل: 
، ولكن ن ص على إرادة على شرط القدرة على اإلصالح القرآن الكرمي مل يةنص
ويتضمن شرط القدرة على اإلصالح من رأى أن ذلك خاص باحلكمني، اإلصالح عةند 

وهي شروط ، الكثري من الشروط الفقهية، ومن ذلك العقل، والبلوغ، والتكليف، والعدالة
 بني الفقهاء. متفق عليها

جاء عةند احلةنفية يف عموم شروط الوكالة:" فال يصح توكيل جمةنون، وصيب ال يعقل  
 .(1)مطلقا، وصيب يعقل"

                                                

ت(، .، د2ابن جنيم: زين الدين بن إبراهيم، البحر الرائق شرح كةنز الدقائق، )دار الكتاب اإلسالمي، ط( 1)
7/140. 
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 .(1):" ليس بةنصراين وال بعبد وال صيب وال امرأة وال سفيه"وجاء عةند املالكية

 .(2)...اهتداء إ ىَل اْلَمْقص ود من بعثهما َله " وجاء عةند الشافعية:" َويْشرَتط فيهَما

 .(3)وجاء عةند احلةنابلة:" فإن احلكمني ال يكونان إال عاقلني..."

   نون األسرة القطريقا شرط القدرة على اإلصالح فيثانًيا: 

ال و نص القانون على شرط القدرة على اإلصالح، ومل يةنص على إرادة اإلصالح، 
إن كانا قادرين على  اناحلكمو  ،ختتلف عن القدرة على اإلصالحأن إرادة اإلصالح  شك

فإن ذلك يؤثر سلًبا  -ك و ألحدمها اإلرادة الكافية يف ذللكن ليست لديهما أ -اإلصالح 
لكن قد يصعب على القاضي معرفة اإلرادة ألهنا أمر  ،صد من بعث احلكمنيعلى املق

لذا فمن املقرتح إضافة  م لو كان عداًل فإن الغالب عليه إرادة اإلصالح. كَ خفي، إال أن احلَ 
 صفة العدل للحكمني.

  :في قانون األسرة القطري 130نص المادة  

، وتعذر اإلصالح؛ يعني القاضي )إذا مل يثبت الضرر واستمر الشقاق بني الزوجني
حكمني من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة على اإلصالح، وإال فمن غري أهليهما، وحيدد 

 هلما مدة التحكيم(.

 المادة المقترحة:

)إذا مل يثبت الضرر واستمر الشقاق بني الزوجني، وتعذر اإلصالح؛ يعني القاضي 
ا القدرة على اإلصالح، وإال فمن غري أهليهما، من أهليهما ممن يتوسم فيهم عدلينحكمني 

 وحيدد هلما مدة التحكيم(.
 
 

                                                

 .2/268م(، 1994ه/1415، 1ب العلمية، ط( مالك بن أنس، املدونة، )دار الكت1)

 .2/434 ت(،.ط، د.دار الفكر، د )بريوت، ، اإلقةناع يف حل ألفاظ أيب شجاع،( الشربيين، مشس الدين2)

 . 7/321م(، 1968ه/1388)مكتبة القاهرة، املغين، ( ابن قدامة: موفق الدين، 3)
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 الشرط الثالث: الذكورة 

 أواًل: شرط الذكورة في الفقه اإلسالمي 
والذي ال  بالقضاء أو التحكيم مسألة اشتهر فيها اخلالف وق تلت حبثًا، املرأةعمل 
عمل  وقد اختلف الفقهاء حولء، التحكيم أخف وطأة على املرأة من القضاشك فيه أن 

 :ثالثة أقوال التحكيم علىب ةاملرأ
 جواز تحكيم المرأة:: األولالقول 

 واستدلوا مبا يأيت:وهو قول احلةنفية،  
 فعل الصحابة رضي اهلل عةنهم: - 1
رضي اهلل  -ا ولةنا ما روي أن عمر وعليً ...:"من احلةنفية ه(762زيلعي)تقال ال 

وألهنا حجة أصلية ال ضرورية،  ،ةنساء مع الرجال يف الةنكاح، والفرقةأجازا شهادة ال -عةنهما 
 .(1)واألصل فيها القبول"

إال فيما ال جتوز فيه شهادة املرأة،  ال تشرتط -عةند احلةنفية  – كورةالذُّ  – 2
يم املرأة فهم أن احلةنفية جييزون قضاء وحتكوشهادهتا ال جتوز يف احلدود والقصاص، ومن مث ي  

  .2بني الزوجني يف الةنزاع

 تحكيم المرأةالقول الثاني: عدم جواز 
، والشريازي 450)ت قال املاورديلحةنابلة. مذهب للشافعية، و وهو األصح عن ا ه( 

 سواء على القول بأهنما حكمان، أو وكيالن. فقال املاوردي الذكورة ه( باشرتاط476)ت
مها امرأة مل جيز... وإمنا :" أحدها أن يكونا رجلني فإن كانا أو أحدعن شروط احلكمني

                                                

 .4/209ه(، 1313، 1)القاهرة: املطبعة األمريية، طالزيلعي: فخر الدين، تبيني احلقائق شرح كةنز الدقائق،  (1)

م( 1986ه/1406، 2( انظر: الكاساين: عالء الدين، بدائع الصةنائع يف ترتيب الشرائع، )دار الكتب العلمية، ط2)
7/3 . 
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ا؛ ألهنما إن كانا حاكمني فالبد من اعتبار هذه على القولني معً  -الذكورة  -اعتربنا هذه 
الشروط يف احلاكم، وإن كانا وكيلني فقد اقرتن بوكالتهما والية اختيار احلاكم هلما، وال يصح 

 .(1)فيمن رد احلاكم إليه نظر إال أن يكون هبذه الصفات"
 -ل الةنيب ولةنا قو حلةنابلة فلم جييزوا حتكيم املرأة على كل حال، كما يف املغين:" أما ا

. وألن القاضي حيضر حمافل (2)«وا أمرهم امرأةما أفلح قوم ولُّ »:-صلى اهلل عليه وسلم 
اخلصوم والرجال، وحيتاج فيه إىل كمال الرأي، ومتام العقل، والفطةنة، واملرأة ناقصة العقل، 

 .(3)ليست أهال للحضور يف حمافل الرجال" قليلة الرأي،
 القول الثالث: جواز تحكيم المرأة بشرط رضا الزوجين:

فقالوا ببعث املرأة األميةنة، إذا رضي هبا الزوجان، واتفقا عليها، أو  ،فقهاء املالكية قولوهو 
من املالكية:"  ه(204)ت وأشهب ه(225)ت أصبغقال إذا أشكل األمر على احلكمني. 

أي إذا حكمت بني الزوجني برضامها ومن  .(4)َكما بيةنهما امرأة فحكمها ماض"إن حَ 
  ق َبلهما.

:" وأنكر أبو لبابة األميةنة، وقال: ال يقضى ه(1299قال ابن عليش املالكي)ت
 .(5)"الزوجان عليهاذلك إال أن يتفق ب

 الرأي الراجح: 

                                                

 .9/604مرجع سابق،  احلاوي الكبري،املاوردي، ( 1)

. 4425، رقم احلديث: 8/6ه وسلم إىل كسرى، ، باب كتاب الةنيب صلى اهلل عليأخرجه البخاري يف صحيحه( 2)
ونصه:" عن أيب بكرة، قال: لقد نفعين اهلل بكلمة مسعتها من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أيام اجلمل، بعد ما كدت 
أن أحلق بأصحاب اجلمل فأقاتل معهم، قال: ملا بلغ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن أهل فارس، قد ملكوا عليهم 

 «.لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»كسرى، قال: بةنت  

 .10/36ابن قدامة، املغين،  (3)

 .6/113، مرجع سابق، ( املواق: التاج واإلكليل4)

( املالكي: حممد بن عليش، فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك، )دار املعرفة، دط، دت(، 5)
2/18. 
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ا على ترتيبها يف الشهادة، ياسً أن يكون بعث احلكمني على ترتيب األولويات، ق لعل الراجح
يَدْين  م ْن ر َجال ك ْم فَإ ْن ملَْ َيك ونَا َرج َلنْي  فَ َرج ٌل َواْمرَأَتَان  مم َّنْ   يف قوله تعاىل:" }َواْسَتْشه د وا َشه 

[، فإذا مل جيد القاضي حكمني رجلني أهلني 282تَ ْرَضْوَن م َن الشَُّهَداء  { ]البقرة: 
الةنساء اآلهلة لذلك؛ فال بأس من حتكيم املرأة العاقلة  الرشيدة، واحدة للتحكيم، ووجد من 

بعث املرأة حال وجود الرجلني احلكمني األهلني لذلك، ألن اهلل تعاىل قدم فأكثر، لكن ال ت  
الرجال يف الشهادة وهي أدىن من احلكم، فالشاهد إمنا يسرد ما رأى أو مسع، أما احلكم 

كما يرى الباحث أنه إذا مل جيد القاضي إال   والتحقيق واالستةنباط،فيحتاج إىل إعمال العقل 
، فال بأس بأن بتداًء، فإن أعوزه احللحكًما واحًدا من الرجال وكان أهاًل، فيبعث وحده ا

يعيةنه القاضي باملرأة العاقلة الرشيدة، والفقهاء أجازوا إرسال الواحد، قال القرطيب 
ن اهلل سبحانه حكم يف الزىن بأربعة شهود، مث قد ه(:" وجيزئ إرسال الواحد؛ أل671)ت

إن اعرتفت  "إىل املرأة الزانية أ نيًسا وحده وقال له: ،صلى اهلل عليه وسلم ،أرسل الةنيب
  .(1)"فارمجها

   قانون األسرة القطري ثانًيا: شرط الذكورة في

املادة  كون احلكمني رجلني، وخاصة  -يف سائر مواده  -مل يشرتط القانون القطري 
 اليت نصت على بعث احلكمني حال استمرار الشقاق بني الزوجني. 130

  :في قانون األسرة القطري 130نص المادة 
)إذا مل يثبت الضرر واستمر الشقاق بني الزوجني، وتعذر اإلصالح؛ يعني القاضي 

وحيدد حكمني من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة على اإلصالح، وإال فمن غري أهليهما، 
 هلما مدة التحكيم(.

وهو ما ميكن تفسريه بأنه يرتك جمااًل لتحكيم املرأة يف الةنزاع بني الزوجني، والقانون 
يز حتكيم القطري إذ مل يشرتط الذكورة يف احلكمني؛ مما يعين أنه أخذ بالرأي الفقهي الذي جي

ليه، أو أن القانون أمهل الةنص أراد أن يرتك اجملال رحًبا أمام القاضي، فال ي َضّيق ع املرأة، أو

                                                

 .5/178( تفسري القرطيب، 1)
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وىل أن ي ةنص على ذلك ، لكن األَ ن غالب التحكيم يكون من الرجالأل على حتكيم املرأة
 حىت ال يكون القانون شديد اإلمجال.

 ( على الةنحو اآليت: 130ادخال تعديل على مادة القانون رقم )فمن املقرتح وعليه 

 :في قانون األسرة القطري 130المادة 

مل يثبت الضرر واستمر الشقاق بني الزوجني، وتعذر اإلصالح؛ يعني القاضي )إذا 
حكمني من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة على اإلصالح، وإال فمن غري أهليهما، وحيدد 

 هلما مدة التحكيم(.

 :المقترحة 130المادة 

لقاضي )إذا مل يثبت الضرر واستمر الشقاق بني الزوجني، وتعذر اإلصالح؛ يعني ا
القدرة على  توسم فيهمممن ي   - رشيدة عند الحاجة امرأة  و   - امن أهليهم عدلني حكمني

 ليهما، وحيدد هلما مدة التحكيم(.اإلصالح، وإال فمن غري أه

 الشرط الرابع: التعدد

 شرط التعدد في الفقه اإلسالميأواًل: 
 ل:على ثالثة أقوا احلكمني يف التعدد اشرتاط حول الفقهاء اختلف

 القول األول: وجوب التعدد 
ه(:" فال يكفي حكم واحد بل 1004)ت1لرمليا قال  .الشافعيةوهو األصح عن 

واستدلوا بأن  .(1)ال بد من اثةنني يةنظران يف أمرمها بعد اختالء حكم كل به ومعرفة ما عةنده"

                                                

نسبته إىل الرملة لفتوى. مد بن أمحد بن محزة، مشس الدين الرملي: فقيه الديار املصرية يف عصره، ومرجعها يف احم( 1)
)من قرى املةنوفية مبصر( ومولده، ووفاته بالقاهرة. ويَل إفتاء الشافعية. ومجع فتاوى أبيه. وصةنف شروحا وحواشي  

ابن رسالن وغاية املرام يف شرح شروط اإلمامة لوالده، وهناية  كثرية، مةنها: عمدة الرابح، وغاية البيان يف شرح زبد
احملتاج إىل شرح املةنهاج، وفتاوى مشس الدين الرملي. عن الزركلي: خري الدين، االعالم، )دار العلم للماليني، 

 .6/7م(، 2002، 15ط
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َقاَق بَ ْيةن ه َما فَاقوله تعاىل:بشرط التعدد مةنصوص عليه  ْفت ْم ش  بْ َعث وا َحَكًما م ْن َأْهل ه  }َوإ ْن خ 
ةنَ ه َما إ نَّ اللََّه َكاَن َعل يًما َخب ريًا{ ]الةنسا ء: َوَحَكًما م ْن أَْهل َها إ ْن ي ر يَدا إ ْصاَلًحا ي  َوفِّق  اللَّه  بَ ي ْ

 ( فيه داللة على العدد وهو اثةنان.ْهل ه  َوَحَكًما م ْن أَْهل َهاَحَكًما م ْن أَ ): [، فقوله تعاىل35
 القول الثاني: جواز إرسال الواحد:

زىء إرسال الواحد، ألن اهلل قال ابن العريب:" جي  وهو القول املعتمد عةند املالكية، 
إىل املرأة  –صلى اهلل عليه وسلم  -" أرسل الةنيب حكم يف الزنا بأربعة شهود، مث قدسبحانه 

 . 2نيًسا، وقال له: إن اعرتفت فارمجها"أ   ،الزانية
الرسول صلى اهلل عليه وسلم أرسل أنيًسا ألخذ االعرتاف وليس  وأجيب بأن

 .3األدلةللتحكيم، كما ان االعرتاف خيتلف عن الشهادة، فاالعرتاف سيد 
 الراجح:

فإن مل جيد   بةنص القرآن، وألن ذلك أوثق وأعدل.وجوب التعدد عماًل لعل الراجح هو 
 عث حكًما واحًدا. بَ  -وهو نادر  –القاضي حكمني 

 قانون األسرة القطري نًيا: شرط التعدد فيثا

(، حيث نص 132، 130ورد اشرتاط التعدد يف قانون األسرة القطري يف املادتني )
على حق  132على كوهنما حكمني، أي أكثر من واحد. ونص يف املادة  130يف املادة 

 القاضي يف أن يعني حكًما ثالثًا.

مل يثبت الضرر واستمر الشقاق بني  )إذا: في قانون األسرة القطري130المادة 
الزوجني، وتعذر اإلصالح يعني القاضي حكمني من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة على 

 اإلصالح، وإال فمن غري أهليهما، وحيدد هلما مدة التحكيم(.

                                                                                                                                       

عة أخرية عن الشاملة، شهاب الدين، هناية احملتاج إىل شرح املةنهاج، )بريوت، دار الفكر، طب الرملي: (1)
 .6/392م(، 1984ه/1404

 . 1/543( ابن العريب، أحكام القرآن، مرجع سابق، 2)

 . 507الدوري، عقد التحكيم، ص (3)
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 :في قانون األسرة القطري 132المادة 
ملادة السابقة، وإالَّ عنّي ألحكام ا ااد تقرير احلكمني إذا كان موافقً )للقاضي اعتم
 (.اا ثالثً ا، أو ضم إليهما حكمً مسبب للقيام مبهمة التحكيم جمددً حكمني غريمها بقرار 

على الةنحو  130( إىل نص املادة احث إضافة عبارة )أو حكًما واحًداويقرتح الب
 اآليت:

اضي )إذا مل يثبت الضرر واستمر الشقاق بني الزوجني، وتعذر اإلصالح؛ يعني الق
توسم ممن ي   -امرأة رشيدة عةند احلاجة و  -، أو حكًما واحًدا امن أهليهم عدلني حكمني

 ليهما، وحيدد هلما مدة التحكيم(.فيهم القدرة على اإلصالح، وإال فمن غري أه

 الشرط الخامس: أن يكونا فقيهين بأمور اإلصالح والتحكيم

 على قولني:هل االجتهاد، اختلف الفقهاء يف اشرتاط كون احلكمني فقيهني ومن أ
 القول األول: اشتراط الفقه واالجتهاد في الحكمين:

، وذهب إليه أيضا الشافعية يف أحد الوجهني، واحلةنابلة يف أحد املالكية وهو قول
 القولني.  

كان على   ذا حكم غري أهل احلكومة والرأي،ه(:" إ179إلمام مالك )تقال ا – 1
 .(1)غري وجه اإلصالح"

ه(:"وبطل حكم غري العدل....وحكم )سفيه( )و( 1230)ت2ل الدرديروقا - 2
 .(3)حكم )امرأة وغري فقيه بذلك( أي بأحكام الةنشوز"

                                                

 .2/368 ( املدونة،1)

وحفظ  1127سةنة  ر، ولد ببين عديالشهري بالدردي د العدوي املالكيالشيخ أمحد بن حممد بن أمحد بن أيب حام (2)
ورسالة يف  ،مالك ر دروس العلماء، وله مؤلفات مةنها شرح خمتصر خليل، أقرب املسالك ملذهبوحض القرآن،

ه. عن اجلربيت: عبد الرمحن حسن، تاريخ عجائب اآلثار يف 1230وغري ذلك، تويف سةنة  ،متشاهبات القرآن
 .2/33الرتاجم واالخبار، )بريوت: دار اجليل، دط، دت(، 

 .2/344 ( الدردير، الشرح الكبري،3)
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 ،واحلرية ،واإلسالم ،" ويشرتط يف احلكمني التكليفه(:977وقال الشربيين)ت - 3
 .(1)إىل املقصود ملا بعث إليه" واالهتداءوالعدالة، 
 .(2)أن يكونا عاملني باجلمع والتفريق" يشرتط ه(:"885وقال املرداوي)ت - 4

 شرائط من ذلك فإن ،فقيهني يكونا أن فوجب حاكمان، واحتجوا بأن احلكمني
 .(3)احلكم

 القول الثاني: عدم اشتراط الفقه واالجتهاد في الحكمين:
  .ينواحلةنابلة يف القول الثا ،، والشافعية يف الوجه اآلخراحلةنفية هو قولو 
وليعلما  ،ه( من احلةنفية:" واحلكمان إمنا بعثا للصلح861)ت اهلمام قال ابن - 1

فاحلكمان  ،فإذا مل يقبل أعلما احلاكم ليدفع ظلمه ،فيةنكرا عليه ظلمه ؛ظلم الظامل مةنهما
 .(4)إذا فوض األمر إليهما" ؛ومصلحان يف حال ،شاهدان يف حال

 جاز أال يكونا ى الوكيلني"وإن قلةنا: إهنما جيريان جمر  :(450)ت وقال املاوردي - 2
 .(5)؛ ألن وكالة العامة جائزة"من أهل االجتهاد

: "وإن كانا وكيلني جاز أن يكونا عاميني أو ه(620)ت  وقال ابن قدامة - 3
 .(6)عبدين ألن توكيلهما جائز"

إمنا دخال لإلصالح، وإعالم احلاكم باحلال، وهذا ال حيتاج واحتجوا بأن احلكمني 
 يهني.إىل كوهنما فق

                                                

 .3/261( الشربيين، مغين احملتاج، 1)

 .8/380( املرداوي، اإلنصاف، 2)

 .8/380( املرداوي، اإلنصاف، 3)

 .4/245ت( .ط، د.( ابن اهلمام: كمال الدين ، فتح القدير، )دار الفكر، د4)

 .9/1426ى، احلاوى الكبري، ( املاورد5)

 .3/139، ( الكايف يف فقه ابن حةنبل6)
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 :الترجيح 
الغالب على احلكمني يف إجراءات التقاضي احلالية أهنما يبعثان من قبل القاضي   

احلقوق بأحكام  لمٌ فالراجح ضرورة أن يبعث القاضي من عةنده ع   وعليه أو احملكمة،
أن يكون لدى احلكمني  -يف نظر الباحث  – والواجبات، بل إن األمر يتطلب اآلن

اصرة والةنوازل احلادثة يف شقاق الزوجني، فمثاًل لو كان الشقاق فقه يف القضايا املع
اجتماعية على األنرتنت، فما  مواقع تواصل بني الزوجني بسبب رغبة الزوجة يف عمل

ومل  ،وهل للزوج أن ميانع؟ أما إن توقف الشقاق على تدخل األهل ؟حكم ذلك
لف الزوجان كَ يث ال ي  يصل إىل دور القضاء، فال يكلف اهلل نفًسا إال وسعها، حب

أو جيتهد األهل يف بعث األصلح  ،البحث عن العامل أو الفقيه، ولكن جيتهدا
 .واألكثر عقاًل ومشورةً 

ومدى  ،وأسبابه ،والشقاق ،على طبيعة اخلالف رى فإن األمر يتوقفومن جهة أخ
سطحيته، فإن تبني للقاضي تعقد الةنزاع وتشابك األسباب، فمن الضروري  وأتعمقه 

 أن يبعث احلكمني الفقيهني.
يف دراسته التطبيقية إىل ضرورة حصول احملكَّمني على دورات  يتجهوالبحث 

 متخصصون يف قضايا األسرة. قضاة التحكيم، حياضر فيهامتخصصة يف 

 موقف قانون األسرة القطري

اكتفى قانون األسرة القطري باشرتاط كون احلكمني ممن يتوسم فيهما القاضي القدرة 
لى اإلصالح، وهو شرط جممل، يدخل فيه العلم واخلربة والفقه، لكن الباحث يرى أن ترك ع

أمور كثرية بال نص، ولتقدير القاضي وحده؛ قد يكون عيبا يف إحكام القانون وسلطتة على 
 القاضي ذاته، فالقاضي ال يكون مشرًعا، وإمنا عاماًل، وناظرًا، مبقتضى التشريع.

 توضيح واستدراك:

 : توضيح:أوالً 

من املالحظ أن قانون األسرة القطري مل ي فّصل يف شروط احلكمني بالقدر الكايف، 
 اآليت: اخلاصة بالتفريق للضرر على الةنحو 130ولكةنه تعرض لذلك من خالل املادة 
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إذا مل يثبت الضرر واستمر الشقاق بني الزوجني، وتعذر اإلصالح يعني القاضي حكمني  )
سم فيهما القدرة على اإلصالح، وإال فمن غري أهليهما، وحيدد هلما مدة من أهليهما ممن يتو 

 التحكيم(.
ودون  –أي أكثر من واحد  –فةنصت املادة القانونية على شرط كوهنما حكمني  

حتديد للجةنس مبا يرتك جمااًل لتحكيم املرأة، وأن يكونا من األهل، مث اشرتط القدرة على 
لك، مما يراه الباحث تقصريًا يف تةناول احلد األدىن من شروط اإلصالح. مث اكتفى القانون بذ

باالستةناد إىل مادة قانونية أخرى يف قانون األسرة  كمني، إال أنه ميكن دفع التقصرياحل
 ( ونصها:3) القطري، وهي املادة رقم

)فيما مل يرد بشأنه نص يف هذا القانون، يعمل بالرأي الراجح من املذهب احلةنبلي،  
تر احملكمة األخذ بغريه، ألسباب تبيةنها يف حكمها. وإذا مل يوجد رأي راجح يف ما مل 

املذهب احلةنبلي لواقعة مل يرد بشأهنا نص خاص يف هذا القانون، طبق القاضي ما يراه مالئماً 
من آراء املذاهب األربعة، وإذا تعذر ذلك، طبق القواعد الفقهية العامة يف الشريعة 

 اإلسالمية(
كن للقاضي االستةناد إىل هذه املادة يف حتري املزيد من شروط احلكمني مما وبذلك مي

 نص عليه مذهب اإلمام أمحد، أو غريه من املذاهب.
 ثانياً: استدراك:   

اخلاصة بقانون  122ذكر التحكيم بني الزوجني يف املادة  قانون األسرة القطري  
يف الورود من حيث ترتيب مواد  اخللع، ومل يذكر معها شروط احلكمني رغم أهنا أسبق
اخلاصة بالتفريق للضرر، وهي  130القانون، بيةنما نص على شروط للحكمني يف املادة 

متأخرة يف الورود، ومعلوم أن تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز، فإن كان القاضي يف 
، 130ملادة بعثه احلكمني للفصل يف قضايا اخللع سيحتاج إىل معايةنة شروط احلكمني يف ا

ع على صفات أو شروط احلكمني مبا يةناسبها، أو جعل مواد اخلل 122فأوىل أن تةنص املادة 
 تالية على مواد الشقاق والضرر.
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مبا  122ضرورة أن يةنص القانون على شروط للحكمني يف املادة ال فمنوعليه 
جته. والشروط يةناسب مقامها. ألن كال من املادتني حيتاج إىل ذكر الشروط مبا يةناسب حا

من املقرتح اخلاصة باخللع. وعليه ف 122قد ال تفي حباجة املادة  130املذكورة يف املادة 
 .اخلاصة بالتحكيم يف قضايا اخللع من قانون األسرة القطري 122 املادة تعديل

 :في قانون األسرة القطري 122المادة 
مبحاولة الصلح بني الزوجني )إذا مل يرتاض الزوجان على اخللع فعلى احملكمة القيام  

وتةندب لذلك حكمني ملباشرة مساعي الصلح خالل مدة ال جتاوز ستة أشهر، وإذا مل 
يتوصل احلكمان للصلح، وطلبت الزوجة املخالعة مقابل تةنازهلا عن مجيع حقوقها املالية 
 الشرعية، وردت عليه الصداق الذي أعطاه هلا، حكمت احملكمة بالتفريق بيةنهما(.

 المقترحة: 122دة الما
)إذا مل يرتاض الزوجان على اخللع فعلى احملكمة القيام مبحاولة الصلح بني الزوجني 

ممن  -يدة عند الحاجة امرأة رشو   - ، أو حكمًا واحداً عدلينةندب لذلك حكمني وت
ملباشرة مساعي الصلح خالل مدة ال جتاوز ستة أشهر،  القدرة على اإلصالح توسم فيهمتُ 

توصل احلكمان للصلح، وطلبت الزوجة املخالعة مقابل تةنازهلا عن مجيع حقوقها وإذا مل ي
 املالية الشرعية، وردت عليه الصداق الذي أعطاه هلا، حكمت احملكمة بالتفريق بيةنهما(.

 :المطلب الثاني: طبيعة عمل الحكمين 

عصمة الوال جيربان عليه، وذلك ألن ، (1)األصل يف احلكمني أن يرسال برضى الزوجني
لزوج واملال حق للمرأة، كما أن املقصد األول من عمل احلكمني هو التوفيق بني ايف يد 

الزوجني ما أمكن والسعي إلعادة احلياة بيةنهما، وعليهما حتري أسباب اخلالف والوقوف 
على ما يشكو مةنه كل من الزوجني من صاحبه؛ ألن اهلل تعاىل قال: }إ ْن ي ر يَدا إ ْصاَلًحا 

ةنَ ه َما{ ]الةنساء: فِّق  اللَّه  ب َ ي  وَ  ليس هو املقصود األول من التحكيم، وإمنا  فالتفريق [.35ي ْ
 .املقصود هو إصالح ذات البني بكل وجه ألجل األلفة وحسن العشرة

                                                

 . 8/380، عالء الدين، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ( املرداوي:1)
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 ،أهتواها أم ال ،ويقول له: أخربين مبا يف نفسك هاحلكم من أهل الزوج خيلو بإن "
ق بيين وبيةنها، وفرِّ  ،خذ يل مةنها ما استطعت ،جة يل فيهارادك؟ فإن قال: ال حاحىت أعلم م  

وال تفرق بيين  ،ها من مايل مبا شئتله الةنشوز. وإن قال: إين أهواها فأرض  بَ فيعرف أن من ق  
، فإن ؟ويقول هلا: أهتوين زوجك أم ال باملرأة،املرأة  ويل نه ليس بةناشز. وخيلعلم أوبيةنها، في  

ال  بلها. وإن قالت:علم أن الةنشوز من ق  ه من مايل ما أراد، في  وأعط ،قالت: فرق بيين وبيةنه
، علم أن الةنشوز ليس من قبلها. وحيسن إيلّ  ،على أن يزيد يف نفقيت ثَّهولكن ح   ،تفرق بيةنةنا

فذلك قوله  ، والةنهي،والزجر ،ظةقبالن عليه بالع  فإذا ظهر هلما الذي كان الةنشوز من قبله، ي  
 .(1)"أهله وحكما من أهلها ثوا حكما منتعاىل: )فابع

(، أوجب على احلكمني تقصي أسباب الشقاق وبذل 131والقانون يف املادة )
عليهما أن يقدما تقريرًا بةنتيجة مساعيهما متضمةًنا مدى .(2)اجلهد لإلصالح بني الزوجني

 لآلخر مشفوًعا برأيهما. –أو أحدمها  –إساءة كل من الزوجني 

 :131املادة 
قصي أسباب الشقاق وبذل اجلهد لإلصالح بني الزوجني. ويقدم )على احلكمني ت

جني أو أحدمها احلكمان إىل القاضي تقريرًا عن مساعيهما متضمةنًا مدى إساءة كل من الزو 
 برأيهما(. الآلخر مشفوعً 

 فالقانون بذلك أوجب على احلكمني أمرين:  

 بذل املساعي للصلح وبذل اجلهد فيه. :أحدمها 

مي تقرير هبذه املساعي وظروف ما جرى يف جلسات التحكيم، مث إبداء تقد :ثانيهما 
 رأيهما فيما شاهداه وما مسعاه يف جملس أو جمالس الصلح.

فإن  –ورأي احلكمني هةنا يكون على أساس ما جرى أمامهما يف جملس التحكيم   
 :(1)دى هذا أمرانومؤ  م التطليق فعليهما أن يبيةنا ذلك،رأيا التطليق أشارا إليه، وإن رأيا عد

                                                

 .5/176، ( القرطيب: مشس الدين، تفسري القرطيب، مرجع سابق1)

 .230م(، ص2010 اجلةندي: أمحد نصر، شرح قانون األسرة القطرية، )القاهرة: دار شتات للةنشر، دط، (2)
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إلثبات الضرر الذي تدعيه  اني وتعيني القاضي هلما ليس كافيً أواًل: اختيار احلكم
 الزوجة؛ ألن القانون محلهما أعمااًل كثرية واحتمال قيامهما مبا أسةند إليهما أو فشلهما قائم.

الثاين: اختيار احلكمني وتعيني القاضي هلما ال يغل سلطة القاضي عن الةنظر يف 
يعتمد  -أي القاضي  – فهو ،احلكمني من قبلأو ما صدر من قرارات  ،وضوع الةنزاعم

 قرارامها أو يعني غريمها أو يضم إليهما ثالثًا.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                       

 .231سرة القطرية، ( اجلةندي، شرح قانون األ1)
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 المبحث الثاني: بعث الحكمين: حكمه وأسبابه وشروطه  

 وفيه ثالثة مطالب:

 املطلب األول: حكم بعث احلكمني

 حلكمنياملطلب الثاين: أسباب بعث ا

 املطلب الثالث: شروط بعث احلكمني

 المطلب األول: حكم بعث الحكمين

 ونتةناول هذا احلكم يف الفقه مث يف القانون.

 أواًل: حكم بعث الحكمين في الفقه اإلسالمي 

واجب. وقال بعضهم:  فقال بعضهم: إنه اختلف الفقهاء يف حكم بعث احلكمني؛ 
واختلف الفقهاء حول حكم بعث احلكمني إىل  :"(1935قال رشيد رضا )ت  إنه مةندوب.

 .(1)فريقني، فريق يقول بوجوبه، وفريق يقول بةندبه"

 القول األول: وجوب بعث الحكمين 

والشافعية. فريى  ،وهو قول مجهور الفقهاء واملفسرين وقد نص عليه فقهاء املالكية
ن مهمة احلكمني إجياد حل وأمحد بن حةنبل يف إحدى الروايتني أ ،والشافعية يف قول ،املالكية

للشقاق الواقع بني الزوجني، فإن مت الصلح بيةنهما والتوفيق وإال فرقا بيةنهما. ألنه ال جيوز ترك 
زوجني نشب الشقاق بيةنهما وتعذر عليهما اإلصالح دون عالج، وال عالج بعد هذه 

 .(2)احملاوالت إال التفريق بيةنهما

اق أي اخلالف بعث القاضي وجوبا... فإن اشتد الشق :"ه(1004)ت الرملي قال 
 .(3)وهو من الفروض العامة على القاضي"

                                                

 .5/65(، 1990)اهليئة املصرية العامة للكتاب،  حممد رشيد، تفسري املةنار، ( رضا:1)

 .3/261مغين احملتاج و  .9/40 اخلرشي على خمتصر خليل،  .10/264، املغينابن قدامة، ( يةنظر: 2)

 .6/392( الرملي، هناية احملتاج، 3)
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على احلاكم بعث احلكمني إذا علم بالشقاق بني ه("543ويقول ابن العريب )ت
الزوجني حىت لو مل يرتافعا إليه؛ ألن ما يضيع من حقوق هلل أثةناء ما يةنتظر رفعهما إليه ال 

 .(1)جرب له"

"إذا اختلف الزوجان وخرجا إىل ما ال حيل من املشامتة  ه(:954)ت وقال احلطاب
والوثوب، كان على السلطان أن يبعث حكمني يةنظران يف أمرمها وإن مل يرتافعا ويطلبا ذلك 

  .(2)مةنه، وال حيل له أن يرتكهما على ما مها عليه من اإلمث وفساد الدين"

 أدلة القائلين بالوجوب ●

}فابعثوا َحَكًما م ْن أَْهل ه  َوَحَكًما م ْن أَْهل َها إ ْن ي ر يَدا قول احلق تعاىل:  الدليل األول:
ةنَ ه َماإ ْصاَلحً   [.35{ ]الةنساء: ا ي  َوفِّق  اللَّه  بَ ي ْ

قوله تعاىل )فابعثوا( أمر يدل على الوجوب، لعدم وجود قريةنة تصرفه  وجه الداللة:
 عن الوجوب إىل االستحباب.

حرير والتةنوير:" واآلية دالة على وجوب بعث ه( يف الت1393يقول ابن عاشور)ت
 .(3)احلكمني عةند نزاع الزوجني الةنزاع املستمر املعرب عةنه بالشقاق"

ه(:" وظاهر األمر أن هذا التحكيم 1354ويف تفسري املةنار لرشيد رضا )ت 
 واجب".

فإن اشتد الشقاق بعث القاضي حكمًا من أهله وحكمًا من  ": (1570وقال الشربيين )ت
وإن خفتم شقاق بيةنهما{، واخلطاب فيها للحكام وقيل لها ليةنظر يف أمرمها... اآلية }هأ

 .(4)لألولياء والبعث واجب"

                                                

 .1/427( ابن العريب، أحكام القرآن، 1)

 .4/17م(، 1992ه/ 1421، 3ب اجلليل يف شرح خمتصر خليل، )دار الفكر، ط( احلطاب: مشس الدين، مواه2)

 .5/46م(، 1984 د.ط، ( ابن عاشور: حممد الطاهر، التحرير والتةنوير، )تونس: الدار التونسية للةنشر،3)

 .3/261( الشربيين، مغين احملتاج، 4)



 

 45 

من واجب القاضي دفع املظامل، وما مل يتم الواجب إال به فهو  الدليل الثاني:
 واجب.

يقول الشافعي يف األم:" فإذا ارتفع الزوجان املخوف شقاقهما إىل احلاكم؛ فحق 
ليه أن يبعث حكما من أهله، وحكما من أهلها، من أهل القةناعة، والعقل؛ ليكشفا ع

 .(1)أمرمها، ويصلحا بيةنهما إن قدرا"

ه(:" على السلطان أن يبعث حكمني 897جاء يف التاج واإلكليل للعبدري)ت
ن يةنظران يف أمرمها، وإن مل يرتفعا ويطلبا ذلك مةنه فال حيل أن يرتكهما على ما مها عليه م

 .(2)املآمث وفساد الدين"

 القول الثاني: استحباب بعث الحكمين

قال  وهو قول الروياين، ذكره الةنووي يف روضة الطالبني:" للشافعية، 3وهو وجه
. قال (5): يستحب"4البغوي: عليه بعثهما، وظاهره الوجوب، وحجته اآلية. وقال الروياين

 .(6)لبعث غري الروياين"األذرعي:" ومل أر من حكى عن الشافعي استحباب ا

ومل يقف الباحث على كالم للحةنفية يف بعث احلكمني سواء بالوجوب أو 
 االستحباب.

                                                

 .5/208 م(،1990ه /410 ط،.الشافعي: حممد بن إدريس، األم، )بريوت، دار املعرفة، د (1)

  .5/264 (،م1994ه/ 1416، 1، )بريوت، دار الكتب العلمية، طواإلكليليوسف، التاج العبدري: حممد بن  (2)

وخيرجوهنا على أصوله،  وجه مفرد أوجه، وتعين يف املذهب الشافعي أقوال أصحاب الشافعي املةنتسبني ملذهبه،( 3)
 .  1/65 عن الةنووي، اجملموع شرح املهذب، ها.ويستةنبطوهنا من قواعده، وجيتهدون يف بعض

يف بلدة رويان من أعمال ه، 425القاضي أبو احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل الطربي الشافعي، ولد سةنة ( 4)
 أعالم سري الدين، مشس: الذهيب عنه. 501وقتل سةنة  وصةنف التصانيف الباهرة،يف الفقه، برع  طربستان،

 .262 – 19/261 الةنبالء،

 .7/371( الةنووي: روضة الطالبني، 5)

، أسىن املطالب يف شرح روض الطالب، )دار الكتاب ه(926األنصاري )ت زكريا بن حممد بن زكريا :السةنيكي( 6)
 .3/240ت(، .د ط،.اإلسالمي، د
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 أدلة القائلين باالستحباب ●

إن األصل يف األمر االستحباب.وهو مذهب بعض الشافعية، وكثري من  :. قالوا1
 .(2)واختاره بعض الفقهاء ،(1)املعتزيل املعتزلة، مةنهم أبو هاشم

 .(3)ظهور األمر بالبعث يف اآلية لإلرشاد. 2

. أن بعث احلكمني من األمور الدنيوية اليت ال يظهر إرادة الوجوب مةنه سبحانه 3
 .(4)وتعاىل فيها

 الترجيح - 

 وجوب بعث احلكمني لوجوه عدة: الراجح

األمر يف اآلية الكرمية )فابعثوا(، وأنه يفيد الوجوب، كما هو الراجح يف األصل  - 1
 .(5)د مجهور االصولينيعةن

ودفع الضرر عن ، على أمل أن ي ثمر التحكيم مجًعا مبعروف أو تسرحًيا بإحسان - 2
 الزوجني واجب، وما ال يةندفع الضرر إال به فهو واجب.

، وكون أحدمها مل  (6)وإلزامه الزوجني بقبول التحكيم ،رضي اهلل عةنه ،يّ أثر عل   - 3
استمرار الشقاق. وأنه ملا تصاحلا مل ي لزما بالتحكيم. واهلل  يعرتض؛ لفهمه أن ذلك ال ي رد مع

 تعاىل أعلم.

                                                

، ونقله عن: حممد حسن، جواهر الكالم يف شرح شرائع اإلسالم .433الدوري: عقد التحكيم، مرجع سابق، ص (1)
 م(.1992، 4)بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، ط

ونقله عن: حممد حسن، جواهر الكالم يف شرح شرائع اإلسالم،  .433الدوري: عقد التحكيم، مرجع سابق، ص (2)
 م(.1992، 4)بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، ط

الكالم يف شرح شرائع اإلسالم،  ونقله عن: حممد حسن، جواهر .433الدوري: عقد التحكيم، مرجع سابق، ص (3)
 م(.1992، 4)بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، ط

 .433( الدوري، عقد التحكيم، ص4)

 .16/1ت(، .ط، د.( انظر: السرخسي: حممد بن أمحد، أصول السرخسي، )بريوت: دار املعرفة، د5)

 .4/451 املهر ( سبق خترجيه، الدارقطين، باب6)
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 ثانيا: بعث الحكمين في قانون األسرة القطري

أو يعيةنهما حال استمرار قطري على أن يبعث القاضي حكمني، نص قانون األسرة ال
 فريق للضرر.اخلاصة بالت 130اخلاصة باخللع، واملادة  122الشقاق بني الزوجني يف املادة 

:" إذا مل يرتاض الزوجان على اخللع فعلى احملكمة القيام مبحاولة 122نص املادة 
الصلح بني الزوجني وتةندب لذلك حكمني ملباشرة مساعي الصلح خالل مدة ال جتاوز ستة 
أشهر، وإذا مل يتوصل احلكمان للصلح، وطلبت الزوجة املخالعة مقابل تةنازهلا عن مجيع 

ة الشرعية، وردت عليه الصداق الذي أعطاه هلا، حكمت احملكمة بالتفريق حقوقها املالي
 بيةنهما".

:" إذا مل يثبت الضرر واستمر الشقاق بني الزوجني، وتعذر اإلصالح يعني 130نص املادة 
القاضي حكمني من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة على اإلصالح، وإال فمن غري 

 كيم".أهليهما، وحيدد هلما مدة التح

ذلك حيمل على الوجوب ال اجلواز، وعليه  ويفهم من صيغة القانون يف املادتني، أن
إذ أوجب على القاضي بعث احلكمني إذا اشتد الشقاق  ؛ن القانون القطري أخذ بالراجحفإ

 بني الزوجني.

 المطلب الثاني: أسباب بعث الحكمين

ا لبعث احلكمني، وذلك جعل اهلل سبحانه وتعاىل خوف الشقاق بني الزوجني سببً  
َقاَق بَ ْيةن ه َما فَابْ َعث وا َحَكًما م ْن َأْهل ه  َوَحَكًما م ْن يف قوله تعاىل: ْفت ْم ش  َأْهل َها إ ْن ي ر يَدا  }َوإ ْن خ 

ةنَ ه َما إ نَّ   [. 35{ ]الةنساء: اللََّه َكاَن َعل يًما َخب ريًاإ ْصاَلًحا ي  َوفِّق  اللَّه  بَ ي ْ

احلكمني بعبارات متقاربة، فقالوا ببعث هاء، واملفسرون أسباب بعث وقد تةناول الفق
  :احلكمني
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،"ومشاقة كل واحد مةنهما صاحبه، وهو إتيانه (1)" إذا كان الةنفور من الزوجني"- 1
 .(2)ما يشق عليه من األمور"

" نشوز الزوجة وتركها أداء حق اهلل عليها الذي ألزمها اهلل لزوجها. وأما من - 2
 .(3)فرتك ه إمساكها باملعروف أو تسرحيها بإحسان" الزوج،

"إذا خرجا يف املشاقة إىل قبيح األفعال، من التضارب، وإىل قبيح األقوال من - 3
املشامتة. وهو يف معىن قول الشافعي رمحه اهلل:" وصارا من القول والفعل إىل ما ال حيل هلما، 

 . (4)حكًما من أهلها"وال حيسن، ومتاديا؛ بعث اإلمام حكًما من أهله و 
ومن األسباب املعاصرة اختالف الزوجني على خروج الزوجة للعمل، واستكمال 
دراستها، وعمل مواقع تواصل أو حسابات خاصة على األنرتنت، وتكوين جمموعات أو 

 االشرتاك فيها...اخل

 أسباب بعث الحكمين في قانون األسرة القطري ●

ت الضرر واستمر الشقاق بني الزوجني، وتعذر :" إذا مل يثب130 نص املادةجاء يف 
اإلصالح يعني القاضي حكمني من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة على اإلصالح، وإال 

 فمن غري أهليهما، وحيدد هلما مدة التحكيم". 

 ويؤخذ من نص المادة أن أسباب بعث الحكمين تنحصر في سببين:

 استمرار الشقاق بني الزوجني. - 1

 ذر اإلصالحتع - 2

أن بعث احلكمني إمنا يكون حال استمرار على قانون األسرة القطري يةنص إذن ف   
ومازال مستمراً، وبعث احلكمني اآلن ليس  أن الشقاق وقع يعيناستمرار الشقاق و الشقاق، 

                                                

 .2/259القرآن العظيم، ( ابن كثري: تفسري 1)

 .8/318( الطربي: حممد بن جرير، جامع البيان يف تأويل القرآن، 2)

 .8/319( الطربي، جامع البيان، 3)

 .9/601املاوردي، احلاوي الكبري،  (4)
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بيةنما اآلية الكرمية تةنص على  خلوف وقوع الشقاق، بل لعالج الشقاق احلاصل بالفعل.
 على الةنحو اآليت: 130لذا من املقرتح تعديل املادة ق ووقوعه، خوف حصول الشقا

 :في قانون األسرة القطري 130المادة  ●

)إذا مل يثبت الضرر واستمر الشقاق بني الزوجني، وتعذر اإلصالح يعني القاضي 
حكمني من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة على اإلصالح، وإال فمن غري أهليهما، وحيدد 

 التحكيم(.هلما مدة 

 المقترحة:المادة  ●

 يعني القاضيوخيف الشقاق بين الزوجين أو استمراره؛ إذا مل يثبت الضرر )
 –أو حكًما واحًدا  من أهليهما عدلني حكمني –أو للفصل يف الةنزاع بيةنهما لإلصالح 

القدرة على اإلصالح، وإال فمن غري أهليهما،  توسم فيهمممن ي   -وامرأة رشيدة عةند احلاجة 
 وحيدد هلما مدة التحكيم(.

 المطلب الثالث: شروط بعث الحكمين 

  الشرط األول: أن يكون اإلضرار من الزوج للزوجة:
لو رجعةنا إىل كتب الفقه؛ فإن املالكية جعلوا إضرار أحد الطرفني باآلخر؛ سبًبا 

وهو ما ، وعليه فإذا ما تضرر الزوج من زوجته فمن حقه أن يطلب التفريق، (1)لطلب التفريق
خيتلف عن حق التطليق، ألن األول ال يتحمل الزوج فيه تبعات الطالق إذا استطاع أن 

 يثبت تضرره. 

دعوى الضرر ال تقبل إال  نص على أن( 130قانون األسرة القطري يف املادة ) لكن
ماذا لو كان الضرر واقع على الزوج، ويريد رفع الةنزاع إىل القاضي طلباً فة، من الزوج

 ح أو للتحكيم؟! لإلصال

                                                

ه/ 1412، 3دار الفكر، طبريوت: ( انظر: احلطاب: مشس الدين، مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل، )1)
 .4/16م(، 1992
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: ملاذا يلجأ الزوج إىل القضاء، وبيده أن بتساؤلقد جييب البعض على هذا السؤال 
 يطلق، خالف الزوجة، فليس بيدها ان تطلق فتفارق؟

لكيال تضيع حقوقه فترك الرجل الطالق وجلوؤه إىل التقاضي؛ واجلواب هو أن 
، ولقةناعته أيضا أنه ، من مؤخر ونفقةقانونًا ا والبواجبات ال تَ ْلَزمه  شرعً  ، ولئال ي لزمالشرعية

كيال تضيع لإىل القضاء؛  وتلجأرتك املرأة املخالعة كما تا يف الضرر،  متضرر وليس متسببً 
لكل  فالشرع فرض  حقوقها الشرعية باخللع، ولقةناعتها أهنا متضررة، ال متسببة يف الضرر.

ا على حقوقه الشرعية، ي حفاظً أن يلجأ للتقاض ملتضررعلى الطرف او  حقوق وواجبات،
أعطى املرأة حق التضرر من  قانون األسرة القطرياملرأة. لكن ويستوي يف ذلك الرجل و 

الرجل، ومل يعط الرجل حق التضرر من املرأة، والقرآن نص على إمكانية وقوع الشقاق من 
يس)مةنها(، الطرفني ال من طرف الزوج وحده، يف قوله تعاىل )وإن خفتم شقاق بيةنهما(، ول

مث إن الرجل قد يريد اللجوء للقضاء ألجل اإلصالح، وحفاظًا على األسرة من الضياع، 
داوات، وهذه وتلك قد هتون فليس كل جلوء إىل القضاء هدفه تعزيز اخلصومات، وتأجيج الع

 .بالتحكيم الرشيد السديد
على الزوج من والقانونيون يف غزة فلسطني انتبهوا هلذه املسألة، وأن مثة ظلم يقع 

قصر حق التضرر على الزوجة وحدها، فسارعوا إىل تعديل القانون ليصبح من حق الزوجني 
بلت أول قضية تضرر من زوج ضد زوجته، ق   م؛2016التضرر ال الزوجة وحدها، ففي عام 

فتش العام للمحاكم عضو احملكمة العليا الشرعية، وامل - سعيد أبو اجلبني الدكتور أكدو 
ا حيق مبوجبه للزوج رفع قضية "تفريق ا قضائيً أن القضاء الشرعي أصدر تعميمً  - بغزةالشرعية 

حقوقه. وأوضح أن التعميم  وإعطائهللضرر من الشقاق والةنزاع"، ضد زوجته إلنصاف الرجل 
يعمل على ختفيف املشاكل األسرية بني األزواج، من خالل حلها بطريقة شرعية صحيحة، 

للزوجني مًعا". وقال إن "اخلالفات احلاصلة بني الزوجني يتم عرضها على معتربًا إياه "مةنصًفا 
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يتم تقدير املبلغ  احلكمني، ومها بدورمها يقرران نسبة اإلساءة الصادرة من الزوجني، وبةناء عليه
 .)1(ااملفروض عليهم

 :على الةنحو اآليت (129املادة القانونية رقم )ل تعدي فمن املقرتحوعليه 

 :ي قانون األسرة القطريف 129المادة  ●

)للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة 
 ملثلها(.

 المقترحة: 129المادة  ●

قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام  حد الزوجينأل) 
 العشرة ملثله(.

 :الشرط الثاني: عدم إثبات الضرر
 :يف قانون األسرة القطري 130 املادةكما يف 

يعني القاضي  ؛)إذا مل يثبت الضرر واستمر الشقاق بني الزوجني، وتعذر اإلصالح
حكمني من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة على اإلصالح، وإال فمن غري أهليهما، وحيدد 

 هلما مدة التحكيم(.
ن يتحمل املسؤولية واملفرتض أ -أن الطرف الواقع مةنه الضرر  ويعين هذا الشرط

جمهول، فيقضي القاضي بالتحكيم للوقوف على ذلك. أما إذا ع لم الضرر  -القانونية عةنه 
ف أن من رأى أنه ال خال (2)القاضي بالتفريق. لكن من العلماءوتعذر اإلصالح فيحكم 
ما، بيةنهالقاضي مل يفرق  -مبعىن ثبوت الضرر من الزوج  – زوجته الزوج لو أقر باإلساءة إىل

                                                

، رابط: 2018/2/14، روجع يف 2016/3/1( موقع الكرامة برس، حيق للزوج املعةنف تطليق زوجته، يف 1)
http://www.karamapress.com/arabic/?Action=PrintNews&ID=171766 

  .1/624 م(2004ه/1425)الرياض،  ( أحباث هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية،2)
   حمدودة جلةنة وتضم 1971 عام تأسست السعودية يف حكومية إسالمية ديةنية هيئة هي السعودية العلماء كبار  هيئةو 

. الفتاوى باصدار خمولة وهي السعودية، الديار مفيت هو ورئيسها متعددة، فقهية مدارس مندين تهاجمل فقهاءمن ال
 .الشيخ آل اهلل عبد بن العزيز عبد الشيخ حاليا يرأسها
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مبعىن ثبوت  – على طالقها قبل حتكيم احلكمني، وكذلك لو أقرت املرأة بالةنشوزومل جيربه 
 .-أي قبل التحكيم  -مل جيربها احلاكم على خلع، وال على رد مهرها  -الضرر من الزوجة 

أن يتعامل مع ثبوت الضرر بشكل فيه مراعاة أكثر لطبيعة  -يف رأيي  – القانونب وحريٌ 
خالف أو نزاع يف شركة صةناعية أو مؤسسة   الزوج والزوجة، فهما ليسا طريفنيالعالقة ب

 حتقيقاهلل  يريد له، كائن واحد، و ي، بل حنن أمام أسرةجتارية، سيأخذ املتضرر حقه وميض
ضاء على اخلصومة الق -أيضا  - جيبعودة احلق لصاحبه، لكن  جيب ؛والرمحة، نعم ،املودة

سه عن فرصة شخص مهزوم يبحث لةنف أنه خسر معركة، وأنهزوج ال يشعر البأ الةنفسية،
حلحلة اخلصومة، وإعادة املودة والرمحة، مع إعادة احلق مث فإن من و  .انتقام يف جولة أخرى

وأحكام  ،وأدلة إثبات ،؛ ألن القاضي يتعامل مع وقائعكيمال يكون إال بالتح -للمتضرر
عتربة، حتتاج معاجلة ال تقل عن معاجلة جمردة. بيةنما التحكيم يتعامل مع عواطف بشرية م

احلقوق املادية، معتربًا شعور الزوج بأن زوجته اليت اختارها، ورمبا أحبها، وعاش معها أوقاتًا 
سيما إن كان من أهل الوجاهة  احملاكم،طيبة، هي نفسها اليت أتت به اآلن إىل ساحات 

 أن يتكيف -أ والظلم من جانبه وإن أقر باخلط -االجتماعية، وأنه قد يكون من الصعوبة 
فال ميةنحها حقوقها املعةنوية، وإن صار سخيا يف مةنحها  ؛شعوريًا مع زوجته داخل بيت واحد

 حقوقها املادية. 
هذا ال يعاجل من قبل القاضي وهو يةنظر إلثبات الضرر من عدمه، فإن ثبت  فمثل

وخرج  -هو حق هلا و  -على الزوج ما هو مستحق عليه، خرجت الزوجة مةنتشية بالفوز 
لكن الةنتيجة أنةنا صرنا أمام كيان مهدد  -الم بالطبع وهو من ي   -الزوج وهو جمروح الكربياء 

األسرة. وما حلق هذا الكيان من جراح نفسية ال يعاجل مبشرط  داخل تلك نفسًيا ومعةنويًا
تبار، فةنقدم القضاء، بل باحتواء التحكيم. وكل هذا وأكثر مةنه، يةنبغي أن يؤخذ يف عني االع

التحكيم على القضاء، كما قدمه اهلل تعاىل يف كتابه، وقبل وقوع الشقاق، وذهاب التوقري، 
 واالحرتام بني الزوجني.

)إذا مل  من قانون األسرة القطري، ونصها: 130 املقرتح تعديل املادة نوعليه فم 
حكمني من  يثبت الضرر واستمر الشقاق بني الزوجني، وتعذر اإلصالح يعني القاضي
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أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة على اإلصالح، وإال فمن غري أهليهما، وحيدد هلما مدة 
 التحكيم(.

 المادة المقترحة: 
، وخيف الشقاق بني الزوجني أو إذا لم يثبت الضرر، أو ثبت وأمكن إصالحه) 

 من أهليهما عدلني حكمني –لإلصالح أو للفصل يف الةنزاع بيةنهما  استمراره؛ يعني القاضي
توسم فيهم القدرة على اإلصالح، وإال ممن ي   -وامرأة رشيدة عةند احلاجة  –أو حكًما واحًدا 

 فمن غري أهليهما، وحيدد هلما مدة التحكيم(.

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 54 

 في بعث الحكمين وتوقيت ذلك له الحقالمبحث الثالث: من 

 وفيه مطلبان:

 نيمن له احلق يف بعث احلكم األول:املطلب 

 املطلب الثاين: توقيت بعث احلكمني

 ن له الحق في بعث الحكمينم   األول:المطلب 
 هل الزوجان من يبعث احلكمني؟ 

 أم هو القاضي؟
 أم أهل الزوجني؟

 أم عامة املسلمني؟
 هذا ما حياول هذا املطلب اإلجابة عةنه.

 أواًل: في الفقه اإلسالمي
هم للمخاَطب ببعث احلكمني يف اختلفت أقوال الفقهاء يف ذلك على حسب تفسري 

َقاَق بَ ْيةن ه َما فَابْ َعث وا َحَكًما م ْن أَْهل ه  َوَحَكًما م ْن أَْهل َها إ ْن ي ر يَدا }تعاىل: قوله  ْفت ْم ش  َوإ ْن خ 
ةنَ ه َما إ نَّ اللََّه َكاَن َعل يًما َخب ريًا{ ]الةنساء:   [.35إ ْصاَلًحا ي  َوفِّق  اللَّه  بَ ي ْ

 : الخطاب لألمراء:القول األول
 لقولوعلى هذا ا .(1)فجمهور العلماء على أن املخاطب بذلك هم احلكام واألمراء

   .ألن القاضي معني من قبل السلطانفإن القاضي يةنوب عن السلطان يف بعث احلكمني؛ 

 :الخطاب للزوجينالقول الثاني: 

                                                

 .175/ 5 حكام القرآن،الدين، اجلامع أل ( القرطيب: مشس1)
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 قوله: ه(127)ت  (2)دي. ونَقل عن الس(1)ونسبه ابن العريب للسدي وابن عباس والشافعي
الرجل واملرأة إذا ضرهبا فشاقته، تقول املرأة حلكمها: قد وليتك أمري وحايل كذا؛  "خياطب

 .(3)ويبعث الرجل حكما من أهله ويقول له: حايل كذا"

 :الخطاب لكل صالٍح من األمة القول الثالث:
 من محله ألن اخلطاب القرآين: "خطاب عام للجميع، وليس محله على البعض أوىل

على البقية، فوجب محله على الكل، فعلى هذا يكون أمرًا آلحاد األمة سواء وجد اإلمام، أم 
مل يوجد، فللصاحلني أن يبعثوا حكما من أهله، وحكما من أهلها لإلصالح، وألن هذا 

 .(4)جيري جمرى دفع الضرر، ولكل أحد أن يقوم به"
 نونًا؟لكن السؤال: ما مدى إمكانية تطبيق ذلك قا 

معلوم أن القاضي ال يعلم بالةنزاع بني الزوجني قبل رفع الةنزاع إليه، ومن مث فالقاضي 
يف العرف القانوين احلايل، واملعروف يف الدساتري القانونية العصرية، ال يةناط به بعث احلكمني 

ط بالقاضي الشقاق، والذي يةنا قبل رفع الةنزاع إليه، وغالًبا ال يرتفع الةنزاع إليه إال بعد وقوع
أن يبدأ ببعث احلكمني، وهو معذور فيما سبق بعث احلكمني من تطور للشقاق بني  هةنا

 الزوجني.

ا ببعث يكون خماطبً  -إذن  -والسؤال: إذا كان الواقع كما وصفه الباحث؛ فمن 
 احلكمني قبل حصول الشقاق؟

أهل هم  -وفق ظروف وأعراف جمتمعاتةنا اآلن  -يرى الباحث أن املخاطب بذلك 
ال القاضي، وهو املعمول به حقيقة يف كثري من جمتمعات  -أو الزوجان نفسامها  ،الزوجني

                                                

 .1/538 العريب: أبو بكر، أحكام القرآن،( ابن 1)

ونقله عن: حممد حسن، جواهر الكالم يف شرح شرائع اإلسالم،  .433الدوري: عقد التحكيم، مرجع سابق، ص (2)
 م(.1992، 4)بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، ط

 .1/538( ابن العريب، أحكام القرآن، 3)

( الةنعماين: سراج الدين، اللباب يف علوم الكتاب، حتقيق: عادل أمحد، وعلي معوض، )بريوت: دار الكتب 4)
 .6/368م(، 1998ه/1419، 1العلمية، ط
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؛ ففي بعض قرى الريف حيتكم الزوجان حلكمني عرفيني، وَيكتب احلكمان (1)الريف والبدو
وصل األمر إىل القضاء، ميكن ألحد الزوجني االستشهاد بةنتيجة  تقريرًا مبا توصال إليه ، فإذا

يم العريف، ويأخذ به القاضي كشهادة، وعليه يرى الباحث عدم إغفال التحكيم التحك
العريف، وأن ميارس اجملتمع دورًا إجيابًيا يف ذلك، وأن يكون ذلك معتربًا قانونًا إذا ما وصل 

  اخلالف إىل ساحة احملاكم.

 قانون األسرة القطري ثانًيأ: من يبعث الحكمين في 

 اصة باخللع من قانون األسرة القطري:( اخل122) ورد يف امل ادة

القيام مبحاولة الصلح بني الزوجني  المحكمة)إذا مل يرتاض الزوجان على اخللع فعلى 
وتةندب لذلك حكمني ملباشرة مساعي الصلح خالل مدة ال جتاوز ستة أشهر، وإذا مل 

ها املالية يتوصل احلكمان للصلح، وطلبت الزوجة املخالعة مقابل تةنازهلا عن مجيع حقوق
 الشرعية، وردت عليه الصداق الذي أعطاه هلا، حكمت احملكمة بالتفريق بيةنهما(.

 ( اخلاصة بالتفريق للضرر والشقاق من قانون األسرة القطري:130) وورد يف امل ادة

 القاضي )إذا مل يثبت الضرر واستمر الشقاق بني الزوجني، وتعذر اإلصالح يعني
سم فيهما القدرة على اإلصالح، وإال فمن غري أهليهما، وحيدد حكمني من أهليهما ممن يتو 

 هلما مدة التحكيم(.

 وى أن الباعث للحكمني هاخلاصة باخللع نصت عل 122ومن املالحظ أن املادة 
 130احملكمة، وعربت عن ذلك بكلمة )تةندب(، وجاء األمر أكثر ختصيصا يف املادة 

اضي هو صاحب احلق يف بعث احلكمني، وعربت اخلاصة بالتفريق للضرر؛ لتةنص على أن الق
عن ذلك بكلمة )يعني(، فهل مثة فرق بني احملكمة والقاضي، أو الةندب والتعيني، كما ورد 

 مبواد القانون؟

بني هذه األلفاظ من حيث املعىن املقصود قانونًا وتطبيًقا،  اجوهريً  اأنه ال فرقً احلقيقة  
ة، طاملا كان املعىن املقصود واحًدا، فاألمر َيصدر وإن كان األنسب الثبات على صيغة واحد

                                                

 ( مل يتمكن الباحث من توثيق ذلك لعدم وجود وثائق خاصة بالتحكيم العريف يف احملاكم.1)
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من احملكمة من خالل القاضي، والقاضي جزء من احملكمة، فإذا أصدر أمرًا أو حكًما فهو 
صادر من احملكمة، وعليه فال يوجد اختالف من حيث املعىن بني القاضي واحملكمة، وال بني 

 الةندب والتعيني يف مواد القانون.

قانون حصر احلق يف بعث احلكمني يف احملكمة أو القاضي، وهو ما واحلاصل أن ال
يعتربه الباحث طبيعًيا وبديهًيا ألنه حصر قانوين، ال يكون إال بعد رفع اخلالف بني الزوجني 
إىل سدة القضاء، وما قبل وصول اخلالف إىل سدة القضاء قد يعاجل يف الوقت احلاضر يف 

للحكمني من غري  أو العادات االجتماعية، فيجوز اللجوءنطاق العرف الشرعي أو التقاليد، 
احلكم الوحيد مبثابة قاضي صلح مىت قبل الطرفان  أويكون احلكمان طريق احملكمة، و 

والةنصح؛ مل يكن له إال ذاك. ومع كمه وأنزال رأيه على االستشارة حبكمه، وإن مل يقبال حب
صفه دلياًل مسانًدا يف الدعوى، حكمة بو ليه التحكيم العريف للمإذلك يصح تقدمي ما انتهى 

-يف كافة األحوال  -جيوز للمحكمة يت تأخذ احملكمة مبا شاءت مةنه، و حد أدلتها الأو 
 أو الستيضاح جوانبه. ،استدعاء احلكم ملةناقشته يف التقرير

 المطلب الثاني: توقيت بعث الحكمين

 أوًل: توقيت بعث الحكمين في الفقه اإلسالمي
حلكمني يف الفقه اإلسالمي ليس حمددًا برفع اخلصومة، بل قد يكون توقيت بعث ا 

من حق القاضي أو احلاكم بعث احلكمني قبل ذلك إذا تةناهى إىل علمه وقوع الشقاق 
 أو اجلريان وحنوه. ،أو األهل ،والضرر بني الزوجني، وذلك عن طريق الشهود

ني الشقاق لزمه أن ه(:" إذا علم اإلمام من حال الزوج543يقول ابن العريب)ت
وال يةنتظر ارتفاعهما؛ ألن ما يضيع من حقوق اهلل أثةناء ما يةنتظر  ،يبعث إليهما حكمني
 .(1)رفعهما إليه ال جرب له"

كما أن الفقه اإلسالمي أعطى احلق ألهل الزوجني وآلحاد األمة برفع اخلصومة بني 
تخاصما ول للتحكيم وإن مل يالزوجني إىل القاضي. وعليه قد يطلب القاضي من الزوجني املث

                                                

 .1/543بق، حكام القرآن، مرجع ساأابن العريب:  (1)
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فمن حق الزوج أو الزوجة  يف قوله تعاىل)فابعثوا( جاء مطلًقا وليس خاًصا، ألمرألن اعةنده؛ 
طلب التحكيم بالتةنسيق مع القاضي، ومن حق األهل أن يطلبوا التحكيم إذا خافوا الشقاق 

 .بني الزوجني، ويطلب القاضي الزوجني للتحكيم، وحنو ذلك

، هل للقاضي أن يبعث احلكمني قبل وقوع الشقاق، أم مسألة أخرىهذه مسألة، و 
  البد من وقوع الشقاق جلواز بعثه للحكمني؟ 

القرآن الكرمي يةنص على بعث احلكمني مبجرد اخلوف من وقوع الشقاق، أي قبل 
َقاَق بَ ْيةن ه َما فَابْ َعث وا حَ  ْفت ْم ش  َكًما م ْن َأْهل ه  وقوع الشقاق بني الزوجني. قال تعاىل: }َوإ ْن خ 

ةنَ ه َما إ نَّ  { ]الةنساء: اللََّه َكاَن َعل يًما َخب ريًاَوَحَكًما م ْن أَْهل َها إ ْن ي ر يَدا إ ْصاَلًحا ي  َوفِّق  اللَّه  بَ ي ْ
35 .]   

ترى أن بعث احلكمني إمنا يكون بعد خروج الزوجني عن حدود اآلراء الفقهية  لكن معظم 
 شامتة واملةنابذة، ومن أمثلة ذلك:اللياقة بيةنهما إىل امل

ه(:" )فإن اشتد الشقاق( أي اخلالف )بعث القاضي( 1004)ت الرملي قال - 1
 .(1)وجوبا.. ألنه من باب دفع الظالمات، وهو من الفروض العامة على القاضي )حكما( "

َقاَق  ْفت ْم ش  [، ومل 35{ ]الةنساء: بَ ْيةن ه َما فَابْ َعث وا َحَكًماقلت: قال اهلل تعاىل: }َوإ ْن خ 
 يقل: فإن اشتد الشقاق بيةنهما فابعثوا حكما.

 ما ال حيل من " إذا اختلف الزوجان، وخرجا إىل ه(954وقال احلطاب )ت - 2
؛ كان على السلطان أن يبعث حكمني يةنظران يف أمرمها، وإن مل يرتافعا، ويطلبا ذلك املشامتة

 .(2)ه من اإلمث، وفساد الدين"مةنه، وال حيل له أن يرتكهما على ما مها علي

 قلت: قد وجل الزوجان يف الشقاق ولوًجا عظيًما باملشامتة والوثوب.
فهل ي بعث احلكمان خلوف والسؤال: إذا ت رك الةنزاع إىل وقوع التةنابذ والتشامت، 

 الشقاق؟ أم لرفع الشقاق؟ 

                                                

 .6/392( الرملي: هناية احملتاج، مرجع سابق، 1)

 .4/16م(، 1992، 3( احلطاب: مشس الدين، مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل، )دار الفكر، ط2)
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إرادة الةنزاع يف  مل كالم سادتةنا الفقهاء على البدلية، من حيث أن حن –إذن  –األوىل  
 كالمهم وأهنم عرّبوا عةنه بالشقاق، وهبذا يستقيم كالمهم مع الةنص بال تعارض.

 ثانًيا: توقيت بعث الحكمين في قانون األسرة القطري ●

املفهوم من صيغة القانون القطري أنه ال جيوز للقاضي بعث احلكمني قبل وقوع 
القانون القطري توقيت بعث  ربطقد مة إليه كما ذ كر آنفاً. و الشقاق، فضاًل عن املخاص

احلكمني برفع املرأة خصومتها مع زوجها إىل القاضي، وأما قبل ذلك فال بعث للحكمني، 
ألن القاضي ال ميكةنه معرفة اخلصومة من جهة، ومل َيسن له القانون بعث احلكمني بدون 

 شكاية من جهة أخرى.

 رة القطري:من قانون األس 130 ،122وقد جتلى ذلك يف املادتني 

:" إذا مل يرتاض الزوجان على اخللع فعلى احملكمة القيام مبحاولة 122نص املادة 
الصلح بني الزوجني وتةندب لذلك حكمني ملباشرة مساعي الصلح خالل مدة ال جتاوز ستة 
أشهر، وإذا مل يتوصل احلكمان للصلح، وطلبت الزوجة املخالعة مقابل تةنازهلا عن مجيع 

الشرعية، وردت عليه الصداق الذي أعطاه هلا، حكمت احملكمة بالتفريق  حقوقها املالية
 بيةنهما".

إذا مل يثبت الضرر واستمر الشقاق بني الزوجني، وتعذر  ":130نص املادة 
اإلصالح يعني القاضي حكمني من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة على اإلصالح، وإال 

 يم".فمن غري أهليهما، وحيدد هلما مدة التحك

ومسألة أخرى: القانون يةنص على أن القاضي ال يبعث احلكمني حال ثبوت الضرر 
من الزوج، بل حيكم بيةنهما بةناء على حيثيات الثبوت، فإن أصر الزوج على حاله من 
اإلضرار والظلم، فرق القاضي بيةنهما. وبذلك فالتوقيت الدقيق لبعث احلكمني، ليس قبل 

واحدة، والثانية؛ أن القاضي حال رفع الةنزاع إليه ال يبعثهما  رفع الةنزاع إىل القاضي، هذه 
، وبذلك يكون صالح، بل حيكم بيةنهما بال حتكيمكذلك حال ثبوت الضرر، وفشل اإل

التفريق بني الزوجني حال ثبوت  -وهو وإن كان قواًل للفقهاء ، اا جدً متأخرً   بعث احلكمني
اآليات اليت نصت على التحكيم،  صدإال أن هذا يتعارض مع مق –الضرر وفشل الصلح 
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مما ال جيد القاضي معه الوقت الكايف؛ النشغاله بالفصل يف قضايا واجلمع،  ،هو اإلصالحو 
؛ مما جيد معه العجلة يف الفصل ، وقد يكون ضيًقاأخرى كثرية، مرتبٌط إجنازها بوقت حمدد

 والةنظر.

 ، وتذكرة  مبيثاق  ب مودة  ف توتر ، وترغيختفي على -غالًبا  -إذن احلكمان أقدر   
؛ اجتمع بل رفع الةنزاع للمةنصة بعث احلكمني ق، فإن كان ، وعليه تعاهدابه الزوجان غليظ 

من فور رفع  اناحلكمأن ي بعث  فمن األصلحكان يف أيامةنا احلاضرة، من الصعوبة مب القانونية
 الةنزاع مستقرًا بني يدي القاضي.
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 ه في الفقه والقانونمجلس التحكيم وقرارات: الفصل الثاني
ال يتم احلديث عن التحكيم بدون التعرض جمللس التحكيم الذي جيمع اخلصوم 

وفيه تدور حماوالت احلكمني للصلح وفض الةنزاع، أو الفصل بني الزوجني واحمَلكَّمني، 
 بإحسان ومعروف، وكذلك معرفة مراحل التحكيم وتقرير احلكمني، واآلثار القانونية لذلك.      

 ثالثة مباحث: الفصل ويف

 الفقه والقانون جملس التحكيم يفاملبحث األول: 

 املبحث الثاين: صفة قرار احلكمني ودوره يف الفقه والقانون 

 املبحث الثالث: التفريق بني الزوجني ودور التحكيم فيه

   في الفقه والقانونالمبحث األول: مجلس التحكيم 

 وفيه مطلبان 

 باحلكمنياملطلب األول: الرضا  

   املطلب الثاين: جملس التحكيم وآدابه

 المطلب األول: الرضا بالحكمين 

 أواًل: رضا الحكمين في الفقه اإلسالمي
القاضي،  مني املبعوثني من قبل احلاكم، أورضا الزوجني باحلكعلى الفقهاء  اتفق

 على أقوال: واختلفوا يف املدى الذي يةنتهي عةنده هذا الرضا

هو اشتراط الرضا بالحكمين منذ تعيينهما إلى االنتهاء من القول األول: و 
يقول ابن . احلةنابلةواألصح عةند وهو قول مجهور الفقهاء من احلةنفية، والشافعية، التحكيم. 
مني أن يرجع ما مل حيكم عليهما ألنه مقلَّد من كِّ ه(:" ولكل واحد من احملَ 861اهلمام )ت

زله قبل أن حيكم، كما أن للسلطان أن يعزل القاضي جهتهما؛ إذ مها املوليان له؛ فلهما ع
قبل أن حيكم، ولو حكم قبل عزله نفذ، وعزله بعد ذلك ال يبطله، فكذا هذا، وإذا نفذ 



 

 62 

حكمه لزمهما لصدور حكمه عن والية كاملة عليهما ... وبعدما مت الصلح ليس لواحد أن 
 .)1("يرجع

ما أن يقضيا إال برضا فليس هلوكيالن عن الزوجني،  ودليل هؤالء أن احلكمني 
قال الشافعية:" والوكيل مأذون ليس حبكم...والبضع حق الزوج، واملال حق . الزوجني

الزوجة، ومها رشيدان، فال يوىل عليهما؛ وألن الطالق ال يدخل حتت الوالية إال يف املوىل، 
ةنابلة، وروايتان عن احل ،(2)وهو خارج عن القياس؛ فيشرتط رضامها ببعث احلكمني "

ه(:" اعلم أن الصحيح من املذهب: أن 885)تأصحهما أهنما وكيالن. قال املرداوي 
احلكمني وكيالن عن الزوجني. ال ي رسالن إال برضامها وتوكيلهما. فإن امتةنعا من التوكيل؛ مل 

  .(3)جيربا عليه"

م ، فإذا ما باشرا التحكيالقول الثاني: يشترط رضا الزوجين قبل تعيين الحكمين
فرضامها غري معترب، وهو قول مالك وأصحابه:" لو حكما بيةنهما رجاًل فأقاما البيةنة عةنده، مث 

قال ابن القاسم: أرى أن  -أي ظهر ألحد الزوجني أن يرجع  -بدا ألحدمها قبل أن حيكم 
 .(4)وجيوز حكمه" -أي احلكم  -يقضي 

كم ال الوكالة وال ه(:" املشهور أن احلكمني طريقهما احل1101)ت5يرشْ ويقول اخلَ 
الشهادة، ولو كانا من جهة الزوجني، فإذا حكما بطالق ولو خلًعا نفذ، وال حيتاج إىل 

 .(6)مراجعة حاكم البلد، وال إىل رضا الزوجني"
 القول الراجح:

                                                

 .3/317 ( ابن اهلمام: فتح القدير،1)

 .4/429( الشربيين، مغين احملتاج، مرجع سابق، 2)

 .8/380اجح من اخلالف، مرجع سابق، ( املرداوي، اإلنصاف يف معرفة الر 3)

 .8/116( املواق املالكي: حممد بن يوسف، التاج واإلكليل ملختصر خليل، 4)

هلا أبو خراش ( حممد بن عبد اهلل اخلراشي املالكي أبو عبد اهلل: أول من توىل مشيخة األزهر، نسبته إىل قرية يقال 5)
كتبه )الشرح الكبري على منت خليل( يف فقه املالكية، والشرح الصغري أقام وتويف بالقاهرة، من   ،)من البحرية، مبصر(

 .241 – 6/240ه. عن الزركلي، األعالم، مرجع سابق، 1101يف الزيتونة، على منت خليل أيًضا، ت ويف سةنة 
 .4/9مرجع سابق،  ( اخلرشي، شرح خمتصر خليل،6)
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مني أو أن رضا الزوجني مطلوب قبل تعيني احلكمني، وأنه ليس هلما رد احلكالراجح 
ما خيالف املصلحة واحلكمة، فريفع الزوجان أو  -أي احلكمني  - أحدمها إال إذا بدا مةنهما

أحدمها األمر للقاضي، وللقاضي تبديل احلكم مىت ما رأى ذلك أجنع وأصلح؛ ألن اهلل تعاىل 
ةنَ ه َما{ ]الةنساء:  [، فعلى قول من قال إن املراد بذلك 3قال:}إ ْن ي ر يَدا إ ْصاَلًحا ي  َوفِّق  اللَّه  بَ ي ْ

إن بدا ما خيالف إرادة اإلصالح، كأن يكون الغالب على توجه احلكمني أو احلكمني، ف
نتيجة، أو ال يعريا اإلصالح أحدمها إرادة التفريق، أو الرغبة يف االنتهاء من التحكيم بأي 

 ، فللمتخاصمني أو أحدمها رد احلكم، ويفصل يف ذلك القاضي.بااًل 

 قانون األسرة القطري: رضا الحكمين في اثانيً 

قانون األسرة القطري مل يةنص على اشرتاط رضا احلكمني قبل أو بعد التعيني، لكةنه 
شدد على احلكمني بضرورة بذل اجلهد املطلوب لإلصالح، وأعطى احلق للقاضي يف تغيري 
احلكمني أو رد تقريرمها أو تعيني ثالث، ولعل القانون أخذ بقول من قال إن احلكمني 

ال حاجة لرضا الزوجني. ويرى الباحث أن مسألة الرضا ضرورية حاكمان ال وكيلني، ومن مث ف
 لتعاون الزوجني مع احلكمني، وعليه يرى ضرورة إدراج عبارة يف القانون تفيد ذلك.

 :130المادة 

)إذا مل يثبت الضرر واستمر الشقاق بني الزوجني، وتعذر اإلصالح؛ يعني القاضي 
على اإلصالح، وإال فمن غري أهليهما، وحيدد  حكمني من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة

 هلما مدة التحكيم(.

 :المقترحة 130المادة 

)إذا مل يثبت الضرر واستمر الشقاق بني الزوجني، وتعذر اإلصالح؛ يعني القاضي  
بال حكمني من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة على اإلصالح، وإال فمن غري أهليهما 

 ا مدة التحكيم(.  وحيدد هلم ،اعتراض مسبب
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 المطلب الثاني: مجلس التحكيم وآدابه 

 مراحل مجلس التحكيمأواًل: 

، ويسري وفق قواعد ومراحل هتدف مرتًباجملس التحكيم جيب أن يكون مةنظًما و 
باألساس للوفاق بني الزوجني املتةنازعني، ولذا جيب على احلكمني أن يدونا كل ما جيري يف 

أي شيء من الطرفني من شأنه التأثري يف تقرير احلكمني انتهاًء، جملس التحكيم، ومالحظة 
إجراءات تقسيم  -جمتهًدا  -وبالرجوع إىل كتب التفسري والفقه اإلسالمي ميكن للباحث 

 جملس التحكيم إىل عدة مراحل، على الةنحو اآليت:

 المرحلة األولى: اإلستماع للزوجين ومعرفة الناشز منهما:
 اه من اآلخر، وما يعتب عليه فيه،مع احلكمان لكل طرف، ملعرفة شكو يف هذه املرحلة يست

ة إن كانت ترغب يف استمرار احلياة الزوجية أم ال، ويسأل احلكم الزوج  احلكم املرأ ويسأل
احلكم جيب أن يكون ناقاًل أميةنا لألقوال واألفعال واإلحياءات، ولو نظرة احتقار أو  كذلك، و 

فاحلكم من أهل الزوج ، يقول القرطيب:" مة تعين نية سوء مبيتةأو ابتسا كيد من طرف آلخر،
ويل املرأة وخيلو  ؟..ك أهتواها أم ال حىت أعلم مرادكويقول له: أخربين مبا يف نفس بهخيلو 
فذلك قوله تعاىل: }فَابْ َعث وا َحَكًما م ْن أَْهل ه  َوَحَكًما  ؟ويقول هلا: أهتوين زوجك أم ال، باملرأة

ةنَ ه َما إ نَّ م ْن أَْهل    .(1)"[35{ ]الةنساء: اللََّه َكاَن َعل يًما َخب ريًاَها إ ْن ي ر يَدا إ ْصاَلًحا ي  َوفِّق  اللَّه  بَ ي ْ

 المرحلة الثانية: التعرف على أسباب الشقاق بين الزوجين

مما ال شك فيه أن الشقاق بني الزوجني ال يأيت من فراغ، وال يأيت من غري سبب،   
ن قيمة هذا السبب، وكونه تافًها ال يربر حصول الشقاق، أو كان جديرًا بإجياد بغض الةنظر ع

، يف الغالب الشقاق، ومعرفة أسباب الشقاق بني الزوجني مهمة جًدا، وهي مفتاح احلل
ملعرفة أسباب  منيلذا يأيت دور احلك ح؛اخلطوة األوىل للوصول إىل اإلصالتشكل عادة و 

هلما الحقًا معاجلة هذه األسباب معاجلة سليمة، وحامسة، الشقاق بني الزوجني، ليتسىن 
أن يبحث معه أسباب الشقاق  -كٌل مع صاحبه   -ا على احلكمني باإلصالح إن أمكن. لذ

                                                

 .5/176مرجع سابق،  أحكام القرآن، ،( القرطيب1)
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جو من الود واحلرص الشديد على مصلحته وهتوين هلذه األسباب، وأن يف برفق، ولطف، 
 .(1)زوجيةاملصلحة احلقيقية يف دوام األسرة، واستمرار احلياة ال

 المرحلة الثالثة: تحديد المسؤول عن الشقاق

مث حيددان مسؤولية كل واحد مًعا،  أسباب الشقاق ن، ويبحثاكالمهاجيتمع احلكمان  
له  اليبيةن ان لكل طرف، مث يعودتسبب فيه مةنهمال، واملمن الزوجني عن الشقاق الذي حص

وإزالة هذا الشقاق، طاعة هلل  مدى مسؤوليته يف حصول الشقاق، وما جيب عليه شرعا لرفع
 .(2)رب العاملني، وحفظًا لرابطة الزواج من االنقطاع

 محاولة اإلصالح والجمع :رابعةالمرحلة ال

جني ما أمكن والسعي إلعادة املقصد األول من عمل احلكمني هو التوفيق بني الزو 
قصود هو إصالح ذات هو املقصود األول من التحكيم، وإمنا املليس الطالق ف بيةنهما، وئامال

ألن اهلل تعاىل قال: }إ ْن ي ر يَدا إ ْصاَلًحا ي  َوفِّق   البني بكل وجه ألجل األلفة وحسن العشرة.
ةنَ ه َما{ ]الةنساء:   [. 35اللَّه  بَ ي ْ

 :(3) عدة وجوه {إن يريدا}قوله تعاىل:ويف  
ما هو  األول: إن يرد احلكمان إصالًحا يوفق اهلل بني احلكمني؛ حىت يتفقا على

 خري.
 الثاين: إن يرد احلكمان إصالًحا يوفق اهلل بني الزوجني.

 الثالث: إن يرد الزوجان إصالًحا يوفق اهلل بني الزوجني.
 الرابع: إن يرد الزوجان إصالًحا يوفق اهلل بني احلكمني حىت يعمال بالصالح.

                                                

جملة كلية اآلداب، جامعة  يد، ياسر صائب، حكم التحكيم يف إصالح نشوز الزوجني يف الفقه اإلسالمي،( خورش1)
. رابط: 323، ص103بغداد، العدد

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=83614 

 املرجع السابق نفسه. (2)

 .10/75(، 1420، 3اث العريب، ط( الرازي: فخر الدين، التفسري الكبري، )بريوت: دار احياء الرت 3)
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ود الضمري يف )يريدا( هو املعىن الثاين، فيع ،تعززه اآلثارالذي ، و واملعىن املةناسب لآلية
 على احلكمني، ويعود الضمري يف )بيةنهما( على الزوجني.

تبدأ برتغيب الزوجني يف التصاحل، وندهبما للتوافق، وتذكري كل  اإلصالحومرحلة 
وأهنم على تربية األوالد وتعليمهم ومستقبلهم،  السيئمةنهما حبق اآلخر عليه، وأثر الفرقة 

  صرب كل طرف على اآلخر، وحتمله،ذنب، وأن هلم حًقا يف ضحية االفرتاق، دون سيكونون
إليقاظ مشاعر  أولزوجني يف تةنمية اخلري بيةنهما، ل انال ميةنع أن يكذب احلكمو  ،ومداراته

احلب اليت خبت بفعل قسوة اخلالف، ومرارة اجلفاء، وربَّ كلمة طيبة ذكَّرت الطرفني جبميل 
اخلصام؛ كما يف احلديث، عن أمساء بةنت يزيد العهد بيةنهما، فأسرعا لةنبذ اخلالف وطرد 

دث الرجل  قالت: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:" ال حيل الكذب إال يف ثالث: حي 
 .(1)امرأته لريضيها، والكذب يف احلرب، والكذب ليصلح بني الةناس "

األجر را الزوجة حبق الزوج يف أن تصرب عليه، وأن هلا كِّ كما حيسن باحلكمني أن ي ذَ   
. كما يف احلديث غبها يف التسامحالعظيم يف ذلك، وَيذك را من األحاديث، والةنصوص، ما ير 

إذا صلت املرأة " رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: عن عبد الرمحن بن عوف، قال: قال
مخسها، وصامت شهرها، وحصةنت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل هلا: ادخلي اجلةنة من أي 

  .(2)"أبواب اجلةنة شئت

وعن بشري بن يسار، عن احلصني بن حمصن، أن عمة له أتت الةنيب صلى اهلل عليه 
أذات زوج " ل هلا الةنيب صلى اهلل عليه وسلم:وسلم يف حاجة، ففرغت من حاجتها، فقا

فانظري "قالت: ما آلوه إال ما عجزت عةنه، قال:  "كيف أنت له؟"  نعم، قال: قالت: "أنت؟
 .(3)"تك وناركأين أنت مةنه، فإمنا هو جةن

                                                

صححه األلباين يف و ، 1939حديث رقم، كتاب الصلة، باب ما جاء يف إصالح ذات البني، ( سةنن الرتمذي،  1)
 السلسلة الصحيحة، دون قوله لريضيها. 

.  وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري، حديث 1661، رقم احلديث: 3/199 ( أخرجه أمحد يف املسةند،2)
 .660م رق

. وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري، حديث 19003، حديث رقم 31/341، ( أخرجه أمحد يف املسةند3)
 .1509رقم 
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  ةنبغي حماسبة الزوجة على كل شيء،كم  الزوَج بأن الكمال هلل وحده، وال يويذّكر احلَ 
إن املرأة خلقت من ضلع، وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها، " وبقوله صلى اهلل عليه وسلم:

 شارحا للحديث: "كأن فيه رمزًا إىل -رمحه اهلل  -. وبقول ابن حجر (1)فدارها تعش هبا"
التقومي بر ْفق؛ حبيث ال يبالغ فيه فيكسر، وال يرتكه فيستمر على عَوجه ... ويف احلديث 
الةنْدب إىل املداراة؛ الستمالة الةنف وس، وتألُّف الق ل وب، وفيه سياسة الةنِّساء بأْخذ العْفو 

غىن لإلنسان مةنهنَّ، والصرْب على عوجهنَّ، وأنَّ َمن رام تْقوميهن فاته االنتفاع هبن، مع أنه ال 
ه، فكأنَّه قال: االستمتاع هبا ال يتم إال  عن امرأة يْسكن إليها، ويستعني هبا على معاش 

  .(2)بالصرْب عليها"

للزوجني أن الشيطان ال يفرح بشيء كفرحه هبدم احلياة الزوجية،  احلكمان رك  ذْ ويَ 
، مث يبعث سراياه، وبقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:" إن إبليس يضع عرشه على املاء

فأدناهم مةنه مةنزلة أعظمهم فتةنة، جييء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صةنعت 
شيئا، قال مث جييء أحدهم فيقول: ما تركته حىت فرقت بيةنه وبني امرأته، قال: فيدنيه مةنه 

تع من األمهية مبكان متلذا  .(3)"فيلتزمه" ويقول: نعم أنت " قال األعمش: أراه قال: 
الجتماع، وقوة التأثري، وفهم ، مع اإلملام بشيء من علم الةنفس واواحلكمةاحلكمني بالعلم 

   ة.الةنفسية البشري

 :المرحلة الرابعة: تعذر اإلصالح واجتماع الحكمين لوضع التقرير

، فعةندما عتقت بريرة وكان زوجها املرجوةاإلصالح بالةنتائج  ال تايت دائًما حماوالت 
ت فراقه؛ حيث حيق لأَلَمة إذا ع تقت وهي حتت زوج عبد أن تفارقه إذا أرادت، عبًدا اختار 

                                                

. وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري، حديث 20093، حديث رقم 33/283، ( أخرجه أمحد يف املسةند1)
 .1944رقم 

ه(، 1379ط، .د حممد فؤاد عبد الباقي )بريوت: دار املعرفة،( العسقالين: ابن حجر، فتح الباري، حتقيق: 2)
9/254. 

، حديث رقم 4/2167 ( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب صفة القيامة واجلةنة والةنار، باب حتريش الشيطان،3)
2813. 
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فكان زوج بريرة متعلًقا هبا، وهي ال تريده، وجعل يطوف خلفها يبكي، ودموعه تسيل على 
 حليته يف طرق املديةنة، يتوسل إليها أن تعود إليه، وطلب شفاعة الةنيب عليه الصالة والسالم، 

ابن عباس رضي اهلل عةنهما، أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث،  هلل عبد ايف حديث  كما
كأين أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على حليته، فقال الةنيب صلى اهلل عليه 

فقال  "يا عباس، أال تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثا؟!" وسلم لعباس: 
 "إمنا أنا أشفع" قالت: يا رسول اهلل تأمرين؟ قال: "تهلو راجع" الةنيب صلى اهلل عليه وسلم:

 .(1)قالت: ال حاجة يل فيه"

قريرمها متهيدا لرفعه إىل فإن استحال اإلصالح بني الزوجني، اجتمع احلكمان لوضع ت
كل  مةنهما، مع  لقاءات الموجز ات الزوجني، و أن يشتمل التقرير على بيان جيبو ، القاضي

تقييم احلكمني لتلك اإلدالءات، ومضمون اللقاءات معهما حبضور  وما قااله وأدليا به، و
احلكمني، وموجز ببيان ما مت من نقاش بني احلكمني، وكيف مت التوصل للةنتيجة الواردة 

 .(2)اليت بةنيت عليها تلك الةنتيجة لسةنداتبالتقرير، وما هي ا

ال يتحيز بطبيعة اخلالف وأسبابه، و  البعض جيب على احلكمني مصارحة بعضهماو 
آخر، وأن يضمةنا التقرير كافة املعلومات املتوفرة لديهما، مع تشخيصهما ا لطرف دون أحدمه

 وجيب أن جييب التقرير على عدة أسئلة مهمة، وهي:  ،و املتعةنت من جهتهللمتسبب أ

هي سبب  ملشاكلوهل هذه ا كل جدية؟ أو مشاكل عابرة معتادة؟هل هةناك مشا 
وهل هةناك فرصة حقيقية  شاكل أخرى قد تكون أكرب وأعمق؟الشقاق؟ أم أهنا واجهة مل

هل لديهما أوالد أم ال؟ وما ا ميؤوس من إصالحه؟ و إلصالح احلال بيةنهما؟ أم أن وضعهم
ية، والةنفقة، هو األثر الذي سيصيب األوالد بسبب االستمرار أو االنفصال على صعيد الرتب

                                                

 ،7/48 ( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الطالق، باب شفاعة الةنيب صلى اهلل عليه وسلم يف زوج بريرة،1)
 .5283حديث رقم 

م 2018/1/14عبد اهلادي، التحكيم بني الزوجني يف الشريعة والقانون، مصدر سابق، روجع بتاريخ  :نا( مخد2)
 .http://sklawyer.blogspot.qa/2011/04/blog-post_16.htmlرابط: 
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متديد مةناسًبا؛ من إعادة احملاولة، أو  يانهن ما ير مث يقرتح احلكما، (1)غريهاواحلالة الةنفسية، و 
    .فرتة التحكيم، أو االفرتاق

قال القرطيب:" فإن  فإذا جاء التقرير خمتلًفا من احلكمني ال يؤخذ برأي كليهما، 
اختلف احلكمان مل يةنفذ قوهلما، ومل يلزم من ذلك شيء إال ما اجتمعا عليه. وكذلك كل 
حكمني حكما يف أمر، فإن حكم أحدمها بالفرقة ومل حيكم هبا اآلخر، أو حكم أحدمها 

ومعىن ذلك أن اختالف احلكمني يف التقرير  .(2)مبال وأب اآلخر؛ فليس بشيء حىت يتفقا"
 ن يعمل به ويستةند إليه.صله، فإن اجتمع عليه كان للقاضي أطل التقرير من أيب

 القطري مراحل التحكيم في قانون األسرة

نص قانون األسرة القطري على أن يبذل احلكمان وسعهما يف اإلصالح، وأن 
   اآلتية: يضمةنا التقرير ما جرى يف جلسات التحكيم، وذلك يف املواد

  :131املادة  

حلكمني تقصي أسباب الشقاق وبذل اجلهد لإلصالح بني الزوجني. ويقدم على ا
احلكمان إىل القاضي تقريرًا عن مساعيهما متضمةنًا مدى إساءة كل من الزوجني أو أحدمها 

 لآلخر مشفوعاً برأيهما.
 :132املادة 

 للقاضي اعتماد تقرير احلكمني إذا كان موافقًا ألحكام املادة السابقة، وإالَّ عنّي 
 حكمني غريمها بقرار مسبب للقيام مبهمة التحكيم جمدداً، أو ضم إليهما حكمًا ثالثاً.

 :133املادة        
إىل تقرير احلكمني إذا تعذر الصلح واستمر  اللقاضي أن حيكم بالتفريق استةنادً 

الشقاق بني الزوجني. فإن مل يقدم احلكمان تقريرمها وثبت استحكام اخلالف بني الزوجني، 
 فيحكم بالتفريق بيةنهما.

                                                

 املصدر السابق نفسه.مخدان، ( 1)

 .177/5، مرجع سابق، ، أحكام القرآن( القرطيب2)
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مواد القانون خلت من ذكر تصرف  مةناسب  للقاضي إذا اختلف واملالحظ أن 
احلكمان، إال إذا تعمدنا أن نفهم كونه يضم ثالثًا إليهما، راجعا يف بعض أسبابه إىل 

لذا من املقرتح تعديل املادة ليكون واضًحا؛ اختالفهما، واألوىل أن يةنص القانون على ذلك 
 :يتالةنحو اآل على (132)

 :في قانون األسرة القطري 132المادة 
للقاضي اعتماد تقرير احلكمني إذا كان موافقًا ألحكام املادة السابقة، وإالَّ عنّي )

 .(اا ثالثً و ضم إليهما حكمً ، أامسبب للقيام مبهمة التحكيم جمددً حكمني غريمها بقرار 
 المقترحة: 132المادة 

ألحكام املادة السابقة، وإالَّ عنّي  ار احلكمني إذا كان موافقً اد تقريللقاضي اعتم
عةند  اا ثالثً ا، أو ضم إليهما حكمً مسبب للقيام مبهمة التحكيم جمددً حكمني غريمها بقرار 

 اختالفهما.
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 في قانون األسرة القطري القانونية لقرار الحكميناآلثار  المبحث الثاني: 
 مر مرتوك لتقدير القاضي؟أم أن األ   من الةناحية القانونية؟هل لقرار احلكمني تأثري

 يتوقع من هذا املبحث اجلواب عن ذلك.
 وفيه مطلبان

 : اآلثار القانونية لقرار احلكمنيولاملطلب األ

  السلطات القانونية للقاضي فيما يتعلق بالتحكيم: ايناملطلب الث

  : اآلثار القانونية لقرار الحكمين ولالمطلب األ

يصةنف بأنه مكلف بأداء خدمة عامة إن كان تةنصيبه من  -بصفة قانونية  -احَلَكم 
قبل احملكمة، وإن كان خمتارًا من قبل الزوجني فال حيمل هذه الصفة، ولكن لو قبال به بوصفه 
قاضي صلح؛ فإنه بالرغم من نفاذ حكمه؛ لكةنه ال حيمل صفة املوظف العام، وال املكلف 

ذا كان معتمًدا من جهة رمسية بأنه حكم، كما يعتمد املأذونون لعقود خبدمة عامة، إال إ
الزواج؛ ألنه لكي يكتسب الشخص صفة املوظف العام؛ جيب أن يكون موظًفا لدى الدولة، 

من قبل جهة رمسية هلا احلق  ةنتدبًاخدمة عامة؛ يتحتم أن يكون مولكي يكون مكلًفا بأداء 
 .(1)حه هذه الصفة ليحق له العمل مبقتضاهايف تةنصيبه، أو يكون القانون قد مةن

فإن قانون األسرة القطري جعل للقاضي ونية لقرار احلكمني؛ أما بالةنسبة لآلثار القان
فإنه يتخذ  الة استةناد القاضي لقرار احلكمني؛قبول تقرير احلكمني من عدمه، ويف حيف ق احل
يةنتبه له القاضي، فإن للمتضرر أن  ملرمها، ويف حالة وجود خطأمن تقري كم املةناسب بأثر  احل  

وما بين عليه من ح كم  للقاضي، كما هو  ،رد تقرير احلكمنييلجأ حملكمة التمييز، اليت قد تَ 
 ل يف الدراسة التطبيقية لبعض األحكام القضائية الصادرة عن حمكمة التمييز القطرية.مفصَّ 

                                                

 ،2018/1/10روجع بتاريخ مصدر سابق،  ن، عبد اهلادي، التحكيم بني الزوجني يف الشريعة والقانون،ادمخ (1)

 http://sklawyer.blogspot.qa/2011/04/blog-post_16.htmlرابط:  
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مدى أثره يف عمل القاضي املتعلقة بتقرير احلكمني، و وقد جاءت املواد القانونية  
 على الةنحو اآليت:

  :131املادة  
مدى إساءة كل من  اعن مساعيهما متضمةنً  ا)ويقدم احلكمان إىل القاضي تقريرً 

 برأيهما(.  امشفوعً  ،أو أحدمها لآلخر ،الزوجني
 :132املادة 

عنّي ألحكام املادة السابقة، وإالَّ  ااد تقرير احلكمني إذا كان موافقً )للقاضي اعتم
 ا.(ا ثالثً ، أو ضم إليهما حكمً احكمني غريمها بقرار مسبَّب للقيام مبهمة التحكيم جمددً 

 :133املادة 
إىل تقرير احلكمني إذا تعذر الصلح واستمر  اللقاضي أن حيكم بالتفريق استةنادً )

  الشقاق بني الزوجني(.

  السلطات القانونية للقاضي فيما يتعلق بالتحكيم : انيالمطلب الث

لقاضي عدة صالحيات متعلقة بالتحكيم بني الزوجني تتلخص االقانون القطري  مةنح
 يف اآليت:

 القاضي هو من يبعث الحكمينأوال: 

 ونصها: 130كما ورد يف املادة 

)إذا مل يثبت الضرر واستمر الشقاق بني الزوجني، وتعذر اإلصالح يعني القاضي 
 على اإلصالح، وإال فمن غري أهليهما(. حكمني من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة

 ثانيا: القاضي هو الذي يحدد مدة التحكيم

 نفسها: 130كما ورد يف املادة 

)يعني القاضي حكمني من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة على اإلصالح، وإال 
 .فمن غري أهليهما، وحيدد هلما مدة التحكيم(
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 الحكمين من مفصاًل  القاضي يتسلم تقريًرا ثالثاً:

 :131كما ورد يف املادة 

 مدى إساءة كل من اا عن مساعيهما متضمةنً ويقدم احلكمان إىل القاضي تقريرً )
 برأيهما(. االزوجني أو أحدمها لآلخر مشفوعً 

 : للقاضي حق اعتماد التقرير أو رفضهرابًعا

 :132كما يف املادة 

املادة السابقة، وإالَّ عنّي )للقاضي اعتماد تقرير احلكمني إذا كان موافقًا ألحكام 
 حكمني غريمها(.

 ثالثٍ  : للقاضي حق إعادة التحكيم، وبعث حكمٍ خامًسا

 نفسها:  132كما يف املادة 

تحكيم جمدداً، أو ضم )...وإالَّ عنّي حكمني غريمها بقرار مسبب للقيام مبهمة ال
 (.اا ثالثً إليهما حكمً 

 : الحكم بالتفريق من حق القاضي وحدهدًساسا

 :133كما يف املادة 

)للقاضي أن حيكم بالتفريق استةنادًا إىل تقرير احلكمني إذا تعذر الصلح واستمر 
 الشقاق بني الزوجني(.

 : القاضي هو من يقدر المستح ق على المسيءسابًعا

 :134كما يف املادة 

ها أو أكثرها من )إذا رأى القاضي التفريق بني الزوجني للشقاق وكانت اإلساءة كل  
لزوجة، فيفرق بيةنهما مبال يقدره القاضي بعد االطالع على تقرير احلكمني، وإذا كانت ا

 اإلساءة كلها أو أكثرها من الزوج، أو كانت مةنهما أو جهل احلال، فيفرق بيةنهما بال مال(.
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 العوض بين الزوجين يقدر هو من : القاضيثامًنا

 :135كما يف املادة 

بعوض واختلفا يف مقدار العوض، فعلى القاضي أن )إذا اتفق الزوجان على الفرقة 
 (.يصلح بيةنهما، فإن عجز واستحكم اخلالف، حكم بالتفريق بيةنهما على عوض يقدره
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 المبحث الثالث: التفريق بين الزوجين ودور التحكيم فيه
 هل للحكمني دور يف التفريق بني الزوجني؟ وما نوع هذا التفريق؟

 ثالثة مطالب:وفيه ول هذا املبحث اإلجابة عةنه، هذا ما حيا
 املطلب األول: رأي الفقهاء يف التفريق للشقاق، وحده وضابطه

 املطلب الثاين: مسؤولية احلكمني عن التفريق بني الزوجني
 املطلب الثالث: نوع التفريق بني الزوجني بةناء على تقرير احلكمني

 لشقاق، وحده وضابطه.المطلب األول: رأي الفقهاء في التفريق ل
 :أوال: رأي الفقهاء يف التفريق للشقاق

التفريق للشقاق أو للضرر مهما كان شديًدا؛  3واحلةنابلة، 2والشافعية، 1مل جيز احلةنفية 
القاضي، واحلكم  ألن دفع الضرر عن الزوجة ميكن بغري الطالق، عن طريق رفع األمر إىل

التفريق للشقاق أو  5ةوأجاز املالكي  .4هبا على الرجل بالتأديب حىت يرجع عن اإلضرار
ا للةنزاع، وحىت ال تصبح احلياة الزوجية جحيًما وبالًء، ولقوله عليه الصالة للضرر، مةنعً 

. وبةناء عليه ترفع املرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو 6«ال ضرر وال ضرار»والسالم: 
ر فضت دعواها، فإن كررت  صحة دعواها، طلقها مةنه، وإن عجزت عن إثبات الضرر

                                                

 .7/25ابن جنيم، البحر الرائق،  (1)
 .4/429الشربيين، مغين احملتاج،  (2)

 ،1دار العبيكان، ط م،.شي على خمتصر اخلرقي، )دالزرك الزركشي: مشس الدين، شرح (3)

 .5/352م(، 1993ه/1413
 .9/7060الزحيلي: وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلته،  (4)

 .2/345الدردير، الشرح الكبري،  (5)
سةنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، كتاب األحكام، باب من بىن يف حقه ما يضر جباره، )دار إحياء  (6)
 . وقال األلباين: صحيح.2340، حديث رقم: 2/784ت(، .ط، د.كتب العربية، دال
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االدعاء؛ بعث القاضي حكمني: حكًما من أهلها وحكًما من أهل الزوج، لفعل األصلح من 
مجع وصلح، أو تفريق بعوض، أو دونه، لقوله تعاىل: }وإن خفتم شقاق بيةنهما، فابعثوا 

 . 1[4/ 35حكماً من أهله وحكماً من أهلها{ ]الةنساء:
 فريقثانيا: حد الشقاق الموجب للت

 تعريف الشقاق بين الزوجين - 1

الشقاق:" العدواة بني فريقني واخلالف بني اثةنني، مسي ذلك شقاقا ألن كل فريق من فرقيت  
العدواة قصد شقا أي ناحية غري شق صاحبه. وشق أمره يشقه شقا فانشق: انفرق وتبدد 

 .2وهو مةنه"اختالفا. وشق فالن العصا أي فارق اجلماعة، وشق عصا الطاعة فانشقت 

َمْكر  اللَّْيل  َوالةن ََّهار {  كقوله تعاىل }َبلْ   وأضيف الشقاق إىل الظرف الجرائه جمرى املفعول به؛
واخلطاب لالمراء واحلاكم. والضمري يف قوله: )بيةنهما(، للزوجني؛ ألنه قد تقدم ، [33]سبأ: 

 3.ذكر ما يدل عليهما، وهو ذكر الرجال والةنساء

أحدمها: ألن كل واحد مةنهما قد فعل ما شق  ا؛ تأويالن: الزوجني شقاقً ويف تسمية الةنزاع بني
 4.والثاين: ألن كل واحد مةنهما قد صار يف شق بالعداوة واملبايةنة على صاحبه.

تدل على أهنما « شقاق بيةنهما»فكلمة ه( يف خواطره:" 1419الشعراوي)ت يقول الشيخ
 5.«شقاقاً »بعد بني االثةنني يكون التحما بالزواج وصارا شيئاً واحداً، فأي شيء ي

                                                

 .9/7060 ي: وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلته،الزحيل  (1)

 .10/183ابن مةنظور، لسان العرب، مادة شقق،  (2)

 .16/452الةنووي، اجملموع شرح املهذب،  (3)
 .9/601املاوردي، احلاوي الكبري،  (4)
 .4/2203مد متويل، خواطر حول القرآن الكرمي، الشعراوي: حم (5)
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 حدود الشقاق - 2

 حدود الشقاق في الفقه اإلسالمي ●
لذا  بني الزوجني لبةناء أسرة مستقرة، ،والرمحة ،من مقاصد الشريعة اإلسالمية حتقيق املودة

حرص اإلسالم على سالمة العالقة بني الزوجني، وتصفية األجواء بيةنهما، وعدم الشطط 
عن حدود االعتدال يف  -يف معاملته لزوجته  -خيرج الزوج صومة، " فال واملغاالة يف اخل

الغضب؛ كأن خيرج يف ضرهبا عما قرره الفقهاء، فإهنم اتفقوا على أن ضرب الزوجة يكون 
ضرب تأديب، كما يضرب الصبيان على الذنب غري مربح، وال مدمن وال مزمن، ويفرق 

     . 1"ع املخوفةعلى بدهنا، ويتقي الوجه، وشبهه من املواض
؛ وهو ما ال جيوز شرعا؛ كهجرها بال موجب شرعي، التطليق على الزوج بالضرر " وللزوجة

وضرهبا كذلك، وسبها وسب أبيها، حنو يا بةنت الكلب، يا بةنت الكافر، يا بةنت امللعون،  
كما يقع كثريًا من رعاع الةناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق، كما هو ظاهر، 

ئها يف دبرها، ال مبةنعها من محام، وفرجة، وتأديبها على ترك صالة، أو تسر ، أو تزوج وكوط
 2.عليها"

 حدود الشقاق في القانون ●
)يعترب  ومةنها:املوجب للتفريق، بعبارات موجزة، نصت بعض القوانني على ماهية الشقاق 

األخالق أو خمل ب ،أو سلوك مشني ،ا لطلب التطليق كل تصرف من الزوجضررا مربرً 

                                                

 .2/334. الكاساين، بدائع الصةنائع، 5/209 البهويت، كشف القةناع، (1)

 .2/345الدردير، الشرح الكبري،  (2)
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جتعلها غري قادرة على االستمرار يف العالقة  ،أو معةنوية ،يلحق بالزوجة إساءة مادية ،احلميدة
 1 .الزوجية(

 موقف القانون القطري بخصوص الشقاق الموجب للتفريق ●
مل ي فصِّل قانون األسرة القطري يف صفات الشقاق وماهيته، وهو ما يرى الباحث خالفه؛ 

ماهية الشقاق، ولو بعبارات موجزة وحامسة، فرمبا كادت الزوجة من ضرورة التفصيل يف 
وحنو ذلك، ، ت، أو عدم اصطحاهبا إىل األسواقلزوجها ملةنعها من اخلروج مىت شاء

والعكس، فقد يكيد الزوج لزوجته لعدم طاعته يف معصية هلل تعاىل، أو العتزازها بأهلها، أو 
 تعليمها...وحنوه.

من اجملاالت الرحبة اليت يصول الشقاق فيها وجيول، بفعل  -ني بني الزوج -وحظوظ الةنفس 
فتةنشأ املعارك الةنفسية  -ومهي يف رأي الباحث  -الرغبات الةنفسية يف حتقيق انتصار نفسي 

من لذا  القاتلة للزوجني، وكالمها يدور مع املعركة خاسرًا راحته، وسعادته، وَتطَيّبه بوقته.
دد ماهية الشقاق وحدوده وضوابطه، فإن جاء الةنزاع بني إضافة مادة مستقلة حت املقرتح

على إصالح ما  -جربًا -الزوجني أدىن مرتبة مما وصفه القانون للعدالة، أ جرب الطرف املعتدي 
 أفسد، وقدمت العدالة احبار سفيةنة األسرة ق دًما، على التفريق والشتات.

 المادة المقترحة لتحديد ماهية الشقاق الموجب للتفريق
)يعترب شقاقًا موجًبا للتفريق؛ كل نزاع  بني الزوجني صار مستحكًما، وي هدد األمَن الةنفسي أو 

 البدين ألحدمها على األقل(.

                                                

  15/1، روجع يف 2004/2/3، مدونة األسرة، صادر يف 99املادة  70.03القانون املغريب رقم    (1)

 رابط:   ،م2018

LuONfC4PIl6oYE6GqDJ3w1https://docs.google.com/document/d/

/edit#8ooAZwktu646mIGbyGjcgt   

https://docs.google.com/document/d/1w3GqDJ6oYE6PIl4LuONfCmIGbyGjcgt646ooAZwktu8/edit
https://docs.google.com/document/d/1w3GqDJ6oYE6PIl4LuONfCmIGbyGjcgt646ooAZwktu8/edit


 

 79 

على أن تشرح هذه املادة يف ملحق خاص هبا، ويتضمن الشرح أمثلة للشقاق الذي جييز 
بًا للتطليق هلذا طلب الفرقة، )ومن أمثلة الضرر الىت شهدهتا ساحات احملاكم وكانت سب

السبب ادعاء الزوج أن زوجته على عالقة بغريه، وتعاطى الزوج املخدرات، وارتكاب 
الفحشاء، وإفشاء الزوج لسر أو أسرار خاصة بزوجته، وإتيان الزوجة ىف غري موضع احلرث، 
 وحترير احملاضر ضدها، ورفع الدعاوى الكيدية، وابتزاز أمواهلا ومصاغها، وتراخيه عمًدا ىف

الدخول هبا، وقيامه بالتدليس على الزوجة، وإيهامها أنه ذا مةنصب مرموق مث تبني أنه حمتال، 
وصدور العديد من األحكام القضائية ضده ىف جرائم خملة بالشرف، وكذا طردها من مسكن 
الزوجية، وتعدد الدعاوى املقامة بيةنهما، واهتامها بارتكاب اجلرائم ومةنها السرقة، وتبديد 

 .1هتا(مةنقوال

 المطلب الثاني: مسؤولية الحكمين عن التفريق بين الزوجين
لزًما؟ أم أهنما هل للحكمني احلق يف التفريق بني الزوجني؟ وهل يكون ذلك ممبعىن 

 القضاء؟ وأومعرفة الةناشز مةنهما، ال للحكم  ،والصلحمبعوثان للتحكيم، 
 أواًل: في الفقه اإلسالمي

ا على أن قوهلما يف اجلمع بيةنهما نافذ بغري توكيل من ه(:" وأمجعو 595قال ابن رشد)ت
.  "واختلفوا يف تفريق احلكمني بيةنهما إذا اتفقا على ذلك هل حيتاج إىل إذن من (2)الزوجني"

 . (3)الزوج أو ال حيتاج إىل ذلك؟"
  واخلالف بعد حتقيقه فيه ثالثة أقوال:

                                                

رابط:  ،2018/1/28موقع احملامني العرب، التطليق للضرر والشقاق بني الزوجني، روجع يف  (1)
http://www.arab-lawyers.com/2016/12/06شرعي/-/حمامي 

 .3/117( ابن رشد: بداية اجملتهد، 2)

 .3/117( املصدر نفسه، 3)
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 هو قول احلةنفية، واألصح عنو ن الحك م ين وكيالِن عن الزَّوجين، إ: ولالقول األ
إىل أن مهمة احلكمني اإلصالح ال غري،  (1)ذهب احلةنفيةف احلةنابلة.االصح عن الشافعية، و 

فإذا جنحا فيه فبها ونعمت، وإال تركا الزوجني على حاهلما ليتغلبا على نزاعهما بةنفسيهما، 
 التفريق بني الزوجني، إما باملصاحلة، أو بالصرب، أو بالطالق، أو باملخالعة، وليس للحكمني

إال أن يفوض الزوجان إليهما ذلك، فإن فوضامها بالتفريق بعد العجز عن التوفيق، كانا 
 وكيلني عةنهما يف ذلك، وجاز هلما التفريق بيةنهما هبذه الوكالة.

ه(:" وألن احلكم عةندنا إمنا يصلح فقط وليس له 970قال ابن جنيم احلةنفي)ت 
ه(:" وأختار لإلمام أن يسأل الزوجني 204. وقال الشافعي )ت(2)إيقاع الطالق فهو وكيل"

ه(: "اعلم أن 885. وقال املرداوي احلةنبلي)ت(3)أن يرتاضيا باحلكمني ويوكالمها معا"
 .(4)الصحيح من املذهب: أن احلكمني وكيالن عن الزوجني"

 أدلة القول األول: ●

[.   35ه  َوَحَكًما م ْن أَْهل َها{ ]الةنساء: قول اهلل تعاىل: }فَابْ َعث وا َحَكًما م ْن أَْهل   - 1
ثوا رجال وجه الداللة: أن الذي من أهله وكيل له، والذي من أهلها وكيل هلا، كأنه قال: فابع

فهذا يدل على بطالن قول من يقول: إن للحكمني أن جيمعا إن  ،من قبله ورجال من قبلها
 .(5)شاءا وإن شاءا فرقا بغري أمرمها

، وهذا صرف للفظ 6، ومل يسمهما وكيلنيكمنيبأن اهلل تعاىل مسامها حوأجيب عليه 
 .7احلكمني عن ظاهره

                                                

 .7/25ت(، .، د2)بريوت: دار الكتاب اإلسالمي، ط البحر الرائق، ،( ابن جنيم، زين الدين1)

 .7/25 ، البحر الرائق،( ابن جنيم2)

 .5/208إدريس، األم، ( الشافعي: حممد بن 3)

 .8/380( املرداوي: عالء الدين، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، 4)

 .2/239( اجلصاص، أحكام القرآن، 5)

 .5/173ابن القيم، زاد املعاد،  (6)

 .5/47بن عاشور: الطاهر، التحرير والتةنوير، ( ا7)



 

 81 

ةنَ ه َم{ ]الةنساء:  - 2  [.35قوله تعاىل:" }إ ْن ي ر يَدا إ ْصاَلًحا ي  َوفِّق  اللَّه  بَ ي ْ

وجه الداللة: أن اهلل تعاىل ملا ذكر احلكمني، مل يضف إليهما إال اإلصالح، وهذا 
 .(1)ون ما وراء اإلصالح غري مفوض إليهمايقتضي أن يك

روى ابن عييةنة عن ابن سريين قال: أتى عليًّا رجٌل وامرأته، فقال علي : ما شأن  - 3
قاق، قال: ابعثوا حَكًما من أهله وحكًما من أهلها إن يريدا إصالًحا  هذين؟ قالوا: بيةنهما ش 

: هل تدريان ما عليك ما؟ عليكما إن رأيتما أن جتمعا: أن جتمعا، يوفِّق  اهلل بيةنهما؛ فقال عليُّ
يت  بكتاب اهلل، فقال الرجل: أما الف رقة  فال،  وإن رأيتما أن تفرِّقا: أن تفرِّقا، فقالت املرأة: رض 

 .(2)فقال علي : كذبَت، واهلل ال تةنفلت مين حىت تقرَّ كما أقرَّتْ 

هلل حىت تقر مبثل الذي للزوج" كذبت وا -رضي اهلل عةنه  -قول علّي  وجه الداللة:
ولو كان يلزمه طالق بأمر احلاكم، أو تفويض املرأة؛ لقال قال  عةنه الشافعي:"  أقرت به"؛ 

. لكن الشافعي قال عن هذا (3)ا"مر احلكمني أن حيكما مبا رأيله ال أبايل أقررت أم سكت وأ
ن شاء اهلل يف أدلة . وسيأيت إ(4)يف هذا احلديث لكل واحد من القولني دليل":" نفسه الدليل

 القول الثاين.

، ومها رشيدان، فال الزوجة حق الزوج، واملال حق -العصمة  – ألن البضع - 4
 .(5)جيوز لغريمها التصرف فيه إال بوكالة مةنهما، أو والية عليهما

 ،هلما أن جيمعا وأن يفرِّقا، وهو قول مالك نهما حاكماِن،إالقول الثاني: 
ه(:" وذلك أحسن ما مسعت من أهل العلم أن احلكمني 179تقال مالك) ،(6)وأصحابه

  .(1)جيوز قوهلما بني الرجل وامرأته يف الفرقة واالجتماع"

                                                

 .10/74( الرازي، التفسري الكبري، 1)

. وصححه ابن عبد الرب يف االستذكار، 3778، حديث رقم 4/451احلسن، سةنن الدارقطين، ( الدارقطين: أبو 2)
 . 1192حديث رقم  ، كتاب الطالق، باب ما جاء يف احلكمني،182/6

 .5/125الشافعي، األم،   (3)

 .10/74( الرازي، التفسري الكبري، 4)

 .7/320( ابن قدامة، املغين، 5)

 .3/117( ابن رشد، بداية اجملتهد، 6)
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 أدلة القول الثاني: 

 [.35قول اهلل تعاىل: }فَابْ َعث وا َحَكًما م ْن أَْهل ه  َوَحَكًما م ْن أَْهل َها{ ]الةنساء:  - 1

باحلكمني. يقول ابن القيم:" والعجب كل  تسمية اهلل تعاىل هلما وجه الداللة:
العجب ممن يقول مها وكيالن ال حاكمان، واهلل تعاىل قد نصبهما حكمني، وجعل نصبهما 

  .(2)إىل غري الزوجني، ولو كانا وكيلني، لقال: فليبعث وكيال من أهله ولتبعث وكيال من أهلها"
وحده التطليق ال إىل  حق الزوج، فله -العصمة  – البضع : بل وكيالن ألنوأجيب

 .3غريه، كما أن املال حق الزوجة، فلها وحدها حق اخللع

والباعث على :" هذا اجلواب عةند احلةنفية بقولهعلى  ه(1393ابن عاشور )ت ورد
تأويله عةند أيب حةنيفة: أن األصل أن التطليق بيد الزوج، فلو رأى احلكمان التطليق عليه وهو  

األصل؛ فاقتضى تأويل معىن احلكمني، وهذا تأويل بعيد؛ ألن كاره؛ كان ذلك خمالفة لدليل 
 .(4)التطليق ال يطرد كونه بيد الزوج؛ فإن القاضي ي طَلِّق عةند وجود سبب يقتضيه"

استدل أصحاب هذا الرأي بذات األثر الذي روي عن اإلمام عليٍّ كرم اهلل  - 2
من غري أن يكون  -ضي اهلل عةنه ر  -وجهه؛ حيث قالوا: إن احلَكمني قد بعثهما اإلمام علي 

للزوجني أمٌر يف ذلك وال هنٌي، كما أهنما لو كانا وكيلني مل يق ْل هلما: أتدريان  ما عليكما؟ 
ه( حاكًيا وجه الداللة:" وأما دليل القول 606إمنا يقول: أتدريان مَب وكلتما؟ وقال الرازي )ت

ه: كذبت، أي لست مبةنصف يف دعواك الثاين: أن الزوج ملا مل يرض توقف علي ، ومعىن قول
 .(5)حيث مل تفعل ما فعلت هي"

                                                                                                                                       

ه  / 1406ط، .( مالك بن أنس، املوطأ، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، )بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، د1)
 .2/584م(، 1985

 .5/173( ابن القيم، زاد املعاد، 2)

 .7/320بن قدامة، املغين، ا( 3)

 .5/47  ،ابن عاشور: الطاهر، التحرير والتةنوير (4)

 .10/74لكبري، ( الرازي، التفسري ا5)
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الوكيل ال يسمى حكما يف لغة القرآن، وال يف لسان الشارع وال يف العرف العام  - 3
 .(1)وال اخلاص. واحلكم من له والية احلكم واإللزام وليس للوكيل شيء من ذلك

ما أن يفرقا. وهو قول احلسن هلما أن جيمعا وليس هلالقول الثالث: أهنما حاكمان  
وقتادة:" إمنا يبعث احلكمان ليصلحا ويشهدا على الظامل بظلمه. وأما الفرقة، فليست يف 

 .(2)أيديهما ومل ميلَّكا ذلك"
ةنَ ه َم{ ]الةنساء: }إ ْن ي ر يَدا إ ْصاَلًحا ي  َوفِّق   :بقول اهلل تعاىلواستدلوا كذلك   [.35اللَّه  بَ ي ْ

 ا حاكمان يف اإلصالح، فحكمهما ملزم فيه، ال يف غريه.وجه الداللة: أهنمو 

 الرأي الراجح: 

أن احلَكمني  هلما وضع خاص  يف الشريعة  -واهلل تعاىل أعلم  -لعل الراجح 
اإلسالمية، فما مها بالوكيلني وال بالقاضيني احلاكمني، بل مها أهل للتحكيم والصلح، ال 

صاحلة واملةناقشة، فإن رأيا اإلصالح واجلمع بني الزَّوجني،  للح كم والقضاء؛ فدورمها اإلقةناع وامل
 وكذلك إن رأيا التفريق، فال يقع إال برضا الزوجني، واهلل تعاىل أعلم.برضا الزوجني، كان 

 القانون القطري ثانياً: مسؤولية الحكمين عن التفريق بين الزوجين في 

كيلني وال حكمني، إمنا مها الواضح من نص القانون القطري أنه جعل احملكمني ال و 
مبعوثان لإلصالح ابتداًء، وإال فلمعرفة الةناشز مةنهما الذي يتعني عليه احلق لصاحبه، مث 

 ، ونصها:130ه، كما هو واضح يف املادة ئيرفعان بذلك كتابًا للقاضي ليحكم يف ضو 

)على احلكمني تقصي أسباب الشقاق، وبذل اجلهد لإلصالح بني الزوجني. ويقدم 
كمان إىل القاضي تقريراً عن مساعيهما؛ متضمةًنا مدى إساءة كل من الزوجني أو أحدمها احل

 لآلخر، مشفوًعا برأيهما(.

ا ثالثًا، وسواء القاضي وحده، حىت بعد أن يبعث حكمً من حق  التفريق يكون وبذل
 :133يف املادة كما دم له تقرير من عدمه،  ق  

                                                

 .5/173( ابن القيم، زاد املعاد، 1)

 .8/322( الطربي: جامع البيان، 2)
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 تقرير احلكمني إذا تعذر الصلح واستمر )للقاضي أن حيكم بالتفريق استةناًدا إىل
الشقاق بني الزوجني. فإن مل يقدم احلكمان تقريرمها وثبت استحكام اخلالف بني الزوجني، 

 ا(.فيحكم بالتفريق بيةنهم

 المطلب الثالث: نوع التفريق بين الزوجين بناء على تقرير الحكمين

مني، فالسؤال: هل يكون سواء طلق احلكمان أو طلق القاضي بةناء على تقرير احلك
التفريق بطلقة واحدة فيكون طالقًا رجعًيا، أم يكون طالقًا بائةًنا؟ وهل بيةنونته ال متةنع من 
جتديد عقد الزواج، أي بيةنونة كربى؟، أم تكون مبةنزلة الثالث املانعة من جتديد عقد الزواج، 

 ومعها ال حيل أحدمها لآلخر إال بعد أن تةنكح زوًجا غريه؟ 
 عدد الطلقات أواًل:

 على قولني: تلف الفقهاء يف عدد الطلقاتاخ
  :: التفريق بطلقة بائنةاألولالقول 

ا، وال أهنا واحدة بائةنة ال رجعة فيه ؛الشافعيةوقول  ؛من رأي املالكية 1الظاهرهو و 
ة، كما أن احلكمني طالق الواحدة هو طالق السةنّ  . واستدلوا بأنيلزم الزوجان أكثر من ذلك

خال ملصلحة الزوجني، وليست الزيادة على واحدة من مصلحتهما؛ فقال مالك:" ..ال إمنا د
يكون هلما أن خيرجاها من يده بغري طالق السةنة، وهي واحدة ال رجعة له فيها؛ ألن ما فوق 
واحدة خطأ، وليس بالصواب، وليس مبصلح  هلما أمًرا واحلكمان إمنا يدخالن من أمر الزوج 

:" ال يةنفذ ما زاد على ه(1201)ت. وقال الشيخ الدردير(2)هلما" والزوجة فيما يصلح
واحدة؛ ألن الزائد خارج عن معىن اإلصالح الذي ب عثا إليه فللزوج رد الزائد، وتلزم الواحدة 
إن اختلفا يف العدد؛ بأن أوقع أحدمها واحدة، والثاين اثةنتني، أو ثالثًا، التفاقهما على 

                                                

كشف   ،اهر من املذهب. عن ابن فرحونيطلق الظاهر فيما ليس فيه نص، ويراد به الظاهر من الدليل، أو الظ (1)
 .97 – 96(، ص1999، 1)دار الغرب اإلسالمي، ط صطلح ابن احلاجب،الةنقاب احلاجب من م

 .2/268( املدونة لإلمام مالك، 2)
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ا أو يفرقا بطلقة إن عسر ويصلحا بيةنهم :"ه(977)ت، وقال الشربيين(1)الواحدة"
 .(2)"اإلصالح

 الثاني: التفريق بطلقة رجعية:القول 
ث حبي ؛واحدة رجعيةطلقة أهنا  إىل يف احكام القرآن ه(504الكيا اهلراسي)تذهب 

إذا استمرت حكام القرآن:"... قد يقول القائل: يقول يف أ .ا بني الزوجنييبقى العقد قائمً 
ة، فال وجه لتبقية اخلصومة ناشبة بيةنهما، فاشتباه احلال يف ذلك، كاشتباه احلال يف الوحش

املتبايعني إذا ختالفا. وهذا بعيد؛ فإهنما إذا ختالفا فال يتصور بقاء العقد على نعت االختالف 
ليكون العقد على وضعني متضادين،...وها هةنا ال شيء يوجب مةنع بقاء العقد، وخلاًل يف 

 .(3)قد، إمنا يظهر من أحدمها ظلم فيدفعه احلاكم فأما فسخ الةنكاح فال"معىن الع

 نوع الفرقةثانًيا: 
 : طالق بائناألولالقول 

املالكية إىل أن التفريق للشقاق طالق بائن. قال الشيخ  ذهب 
 -ويقع بائةًنا ولو مل يكن خلًعا  -أي احلكمني  -ونفذ طالقهما  ...:"ه(1201)تالدردير

وإن مل يرض الزوجان به بعد إيقاعه، وأما قبله فلهما اإلقالع وإن مل  - عوض بأن كان بال
 -يرض احلاكم به، وهذا إذا كانا مقامني من جهة احلاكم، بل ولو كانا مقامني من جهتهما 

ويف تعليل البيةنونة عةند  ،(4) "ألن طريقهما احلكم ال الوكالة وال الشهادة -أي الزوجني 
بالفراق  -أي احلكمني  -:" إذا حكما معلاًل البيةنونة ه(543العريب)تابن قال  .املالكية

فكل طالق يةنفذه احلاكم فإنه بائن.  ...مها كلي، واآلخر معةنويفإنه بائن لوجهني: أحد
والثاين: أن املعىن الذي ألجله وقع الطالق هو الشقاق، ولو شرعت فيه الرجعة لعاد 

                                                

 .2/345( الشرح الكبري للشيخ الدردير، 1)

 .4/428( الشربيين: اخلطيب، مغين احملتاج، 2)

الكيا اهلراسي: أبو احلسن الطربي، أحكام القرآن، حتقيق: موسى حممد علي، عزة عبد عطية، )بريوت: دار  (3)
 .2/452ه (،  1405، 2الكتب العلمية، ط

 .2/344رح الكبري للشيخ الدردير، ( الش4)
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       . (1)ك يفيد شيئا؛ فامتةنعت الرجعة ألجله"الشقاق، كما كان أول دفعة، فلم يكن ذل
 القول الثاني: طالق رجعي

إىل أهنما إن فرقا خبلع فطالق بائن ، وإن فرقا بطالق  (3)واحلةنابلة (2)ذهب الشافعية
. وسبق قول الكيا اهلراسي مبا يفيد أنه طالق رجعي وال يكون ، أي طالق رجعيفهو طالق

 بائةًنا.
أن تكون طلقة واحدة بائةنة، من باب إعطاء الفرصة لعودة الزوجني  واحلكمة تقتضي      

من جديد بعقد جديد، قبل احلاجة ألن تةنكح زوًجا غريه. فهذا وسط بني الطالق الرجعي، 
رج  والطالق البائن بيةنونة كربى. واإلسالم دين الوسطية، فالطالق البائن بيةنونة صغرى خي 

امليثاق، ولعل ابتعادمها عن بعضهما لعدة شهور يعيد  الزوجني من الشقاق، وال يقطع عةنهما
إليهما رشدمها، والتفكر يف أن أقل اخلسائر إمنا يف عودهتما الستئةناف احلياة معا؛ خاصة لو  
كان بيةنهما أوالد فهذا أدعى إىل االحتكام إىل العقل، وتغليب لغة املصلحة يف حال جفاف 

حبار، وليست كل البيوت تبىن على احلب املشاعر والعواطف، فتستمر السفيةنة يف اإل
 .والعاطفة، وكم من زوجني تسابا وتشامتا، فلما تباعدا؛ صار كٌل جيتهد يف الرجوع لصاحبه

 موقف قانون األسرة القطري ●

القاضي فهي فسخ، وذلك يف  نص قانون األسرة القطري على أن كل فرقة يوقعها 
جعًيا إال الطالق املكمِّل للثالث والطالق . كما نص على أن كل طالق يقع ر (101) املادة

 . 112املادة رقم  قانون أنه بائن أو فسخ"، وذلك يفقبل الدخول، وما نص عليه يف هذا ال

 :101نص املادة 

 )تقع الفرقة بني الزوجني:
 بإرادة الزوج، وتسمى طالقاً.- 1

                                                

 .1/542( ابن العريب، أحكام القرآن، 1)

 .10/11( املاوردي: احلاوي يف فقه الشافعي، 2)

، 2( جمد الدين: ابن تيمية، احملرر يف الفقه على مذهب أمحد بن حةنبل، )الرياض: مكتبة املعارف، ط3)
 .2/45م(، 1984ه/1404
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 برتاضي الزوجني، وتسمى خمالعة.- 2
 حبكم القضاء، وتسمى فسخاً.- 3
 بوفاة أحد الزوجني(.- 4

 :112نص املادة 

)كل طالق يقع رجعيًا إال الطالق املكمل للثالث والطالق قبل الدخول، وما نص 
 عليه يف هذا القانون أنه بائن أو فسخ(.

وعليه فالقانون صريح يف أن الفرقة اليت يوقعها القاضي تعد فسخا بائةنا. )والبائن 
 لكربى فال تكون إال بالةنص عليها.حيمل على البيةنونة الصغرى، أما ا

وهبذا فإن قانون األسرة القطري أخذ بأوسط األمور يف التفريق بني الزوجني، ويدخل 
فيه التفريق للشقاق، وهو ما رجحه الباحث من ضرورة التوسط بني الطالق الرجعي، 

كل    والطالق البائن بيةنونة كربى، وذلك بطلقة بائةنة تستوجب عقًدا جديًدا عةند رجوع
 لصاحبه.
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 مراكز التحكيم العائلي في قطر في ضوء القانونالفصل الثالث: 
يتةناول هذا الفصل الدراسة التطبيقية على التحكيم يف قانون األسرة القطري من 

، وحمكمة األسرة القطرية، وعدد من األحكام ستشارات العائلية )وفاق(مركز االخالل   
 .الصادرة عن حمكمة التمييز

 :على مبحثنيالفصل ويشتمل 

 ستشارات العائلية )وفاق(املبحث األول: مركز اال
 املبحث الثاين: حمكمة األسرة القطرية

 ستشارات العائلية )وفاق(المبحث األول: مركز اال 

 مطالب: مخسةوفيه 

 التعريف مبكتب االستشارات العائليةاملطلب األول: 

 العائلية يف اإلصالح األسرياملطلب الثاين: دور مركز االستشارات 

 املطلب الثالث: مقابلة مسجلة مع استشاري أسري مبركز االستشارات العائلية
 املطلب الرابع: دراسة لتقارير من مركز االستشارات        

 املطلب اخلامس: تقارير صحفية واستطالعات رأي

 التعريف بمكتب االستشارات العائلية  المطلب األول:

 تان:ويف ذلك نقط

 أواًل: قرار النشأة والبروتوكول

 تتمتع عام، نفع ذات خاصة قطرية مؤسسة هومركز االستشارات العائلية )وفاق( 
ةنة لس( 21) رقم بقانون املرسوم ألحكام وختضع مستقلة، مالية وذمة معةنوية، بشخصية
م، وتعديالته بشأن املؤسسات اخلاصة ذات الةنفع العام، ويةنضوي حتت مظلة 2006

 .م2013 عام مةنذ ملؤسسة القطرية للعمل االجتماعيا
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 بةنت موزا) الشيخة مسو من قرار مبوجب م2002 نوفمرب 13 يف املركز تأسس
م، متوجها إىل 2003 أغسطس 24 يف املتعددة اجملانية خدماته تقدمي يف انطلق وقد ،(ناصر

لغات والشرائح العمرية، من كافة األسر، واألفراد يف اجملتمع مبختلف األطياف الثقافية...وال
مواطةنني ومقيمني على أرض دولة قطر، ويعترب املركز األول من نوعه يف دولة قطر، ويؤدي 
رسالته االجتماعية من خالل جمموعة مؤهلة من االستشاريني، واملرشدين املتخصصني من 

                                           .(1)ذوي اخلربة والكفاءة

 ا: أهداف المركزثانيً 

 الهدف العام:  - 1 
احلد من التفكك ابط األسرية، و يهدف املركز إىل املسامهة يف تقوية الزواج، والرو 

 .األسري
 األهداف االستراتيجية: -2
 حث الشباب على الزواج وتقوية أواصر الروابط األسرية. -أ

 تعميق ثقافة الوالدية املسؤولة. -ب
 للطالق على املطلقني، واملطلقات، واألبةناء يف اجملتمع.تقليل اآلثار السلبية  -ج
 بةناء وتطوير القدرات املؤسسية. -د         

 المطلب الثاني: دور مركز االستشارات العائلية في اإلصالح األسري

 خدمة اإلصالح األسري: -1

تتم هذه اخلدمة عرب قسم اإلصالح األسري التابع إلدارة االستشارات، وتقدم 
ء كل ما من شأنه تسوية املةنازعات، والقيام بأعمال الوساطة، وبذل جهود اإلصالح للعمال

بني األطراف املتةنازعة، وذلك مبوجب الدعاوى احملالة من احملاكم املختصة إىل املركز، أو من 

                                                

، رابط: 2017/12/14وفاق(، مراجعة يف مركز االستشارات العائلية ) (1)
http://www.wifaq.org.qa/ar-qa/About%20Us/Pages/default.aspx 
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الفئات املستقبلة بشكل ودي، أو احملالة من اجلهات ذات الصلة، وذلك للمسامهة يف 
 .(1)اجملتمع، وتشجيع التعامل اإلجيايب بني أطراف العالقة الزوجية، واألسريةاستقرار األسر يف 

 خدمة قضايا محكمة األسرة: -2

يتم تقدمي هذه اخلدمة عرب فرع املركز يف حمكمة األسرة، والذي يعد حلقة وصل بني 
ا، و حمكمة األسرة ومبىن املركز الرئيسي فيما حيال إليه من دعاوى أسرية باختالف أنواعه

 اإلجراءات مجيع واستةنفاد( الشرعية – القانونية – االجتماعية) اخلدمات كافة  بتقدمي ي عىن
 املركز جهود ومتابعة املركز، إىل املوجهة وخماطباهتا احملكمة، من احملالة الدعاوى لتلقي الشكلية

دمي لك األحكام من خالل التقارير واملخاطبات املرفوعة من املركز، وتقت تةنفيذ يف
االستفسارات، واالستيضاحات، للمراجعني بشكل مباشر، فضاًل عن اإلشراف على مهام 

 .(2)معايةنة املساكن، ورفع التقارير الالزمة بشأهنا مبوجب التكاليف املوجهة من حمكمة األسرة

 المطلب الثالث: مقابلة مسجلة مع استشاري أسري بمركز االستشارات العائلية

 التعريف:  ●

 مود أبو العالدكتور حم

مستشار قانوين أسري مبركز االستشارات العائلية، ومعتمد كمحكم أسري )سابق( 
 م باجمللس األعلى للقضاء. 2006مةنذ عام 

 مركز االستشارات العائلية بالوسيل مكان المقابلة: ●

 م، الساعة العاشرة صباًحا.  2018من فرباير  28 تاريخ ووقت المقابلة: ●

 نص الحوار: ●

نزاع بين زوجين، هل يذهبان للمحكمة أوال أم لمركز االستشارات  : حصل1س
 العائلية؟

                                                

 ( املرجع السابق نفسه.1)

 ( موقع مركز االستشارات العائلية، املصدر السابق نفسه.2)
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ج: هةناك اتفاق بني اجمللس األعلى للقضاء ومركز االستشارات العائلية على إحالة 
املركز جهوده ملركز مبحكمة األسرة. حبيث يبذل الدعاوى اليت تقام أمام احملكمة إىل فرع ا

اع يف الفرتة ما بني رفع الدعوى وبني اجللسة احملددة، وتكون اإلصالحية، وجهود تسوية الةنز 
 عادة بعد شهر أو أربعني يوًما من تاريخ إحالة الدعوى إىل املركز.

 : ما دور فرع مركز االستشارات العائلية في محكمة األسرة؟2س

ج: يعد فرع املركز مبحكمة األسرة مهزة الوصل بني احملكمة واملركز الرئيس 
ات العائلية، فتحال الدعاوى جبميع أنواعها، سواء كانت طالق، أو خلع، أو لالستشار 

طاعة، أو نفقات، أو حضانة، أو غريها؛ حملاولة تسوية أو حل الةنزاع وديًا، قبل الدخول يف 
 صراع أمام القضاء.

  : أحيلت قضية نزاع بين زوجين للشقاق على فرع المركز بمحكمة األسرة.3س
 القضية؟  كيف التعامل مع هذه

ج: قضايا الشقاق هي أهم القضايا اليت حتال إىل املركز، وهي يف األساس تكون 
للضرر، مث تتحول للشقاق فيما بعد، ألنه وفق القوانني العربية عموًما، تقيم املرأة دعواها 

إثبات الضرر، لكون ما حيدث بني الزوجني أمور  -غالًبا  -بداعي الضرر، مث ال تستطيع 
ن كان القانون وضع ميزة مهمة جًدا وهي شهادة التسامع، كأن حيكى الزوج ألحد سرية، وإ

أقاربه، أو حتكي الزوجة لبعض قريباهتا...اخل، فتتحول القضية يف حال عدم إثبات الضرر إىل 
شقاق. فإذا وجد القاضي الشقاق مستمرًا، بعد أن حياول بةنفسه اإلصالح، أحاهلا إىل 

  أواًل، مث إعطاء فرتة زمةنية لإلصالح.احلكمني، معذرة إىل اهلل

 وعمل بةنص القرآن. -

 نعم، تطبيًقا للةنص القرآين أواًل، مث الةنص القانوين. -

 : اآلن القضية بين يدي الحكمين، كيف يتعامالن معها؟4س

ج: ستجد يف مركز االستشارات العائلية مستشارين أسريني متخصصني يف مجيع 
مسمًى واحًدا، وهو  نتماعيني، ونفسيني. ولكةنهم حيملو جالتخصصات: قانونيني، شرعيني، ا
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)املستشار األسري(، فتحال الدعوى إىل املستشار األسري، ويبدأ يف مقابلة األطراف، 
 الطرف املدعي أواًل، مث الطرف املدعى عليه.

 على حدة؟ كلٌ  -

نعم، لكن بعض األشخاص يأتون أحيانًا وهم شبه متفقني، لكن األصل أن كاًل  -
مةنية بني املقابالت حدة، مث يسمع هلذا ويسمع لذاك، وحياول أن جيعل فرتة ز على 

ن حيدث تغري يف الرأي، أو كما قال اهلل تعاىل: }َلَعلَّ اللََّه حي ْد ث  بَ ْعَد أوبعضها، لعل 
 [.1َذل َك أَْمرًا{ ]الطالق: 

عهم يف فمن جانبةنا؛ نبدأ العمل، ونسأل عن أسباب اخلالفات، وبعد ذلك رمبا جنم -
لقاءات مشرتكة، وقد حيتاج األمر إىل تدخالت متخصصة من بعض األقسام، كأن 
يالحظ املرشد بعض العوارض الةنفسية، أو االجتماعية، وقد يكون هةناك مشاكل يف 
الشرطة أو مؤسسة أخرى، فيحتاج املرشد إلشراك شخص آخر معه من ختصص 

ألشياء أو األمور اخلاصة، وقد آخر، وقد تطلب الزوجة امرأة حتكي معها يف بعض ا
يصل العدد إىل ثالثة مستشارين، وتسمى جلةنة، ويشرتكوا يف حالة واحدة، مع حماولة 
التباين يف التخصصات، حبيث يكون لكل وجهة نظره، فإما أنةنا نستطيع اإلصالح 
خالل املدة املقررة، أو نطلب متديد املدة ؛ إذا وجدنا أن بوادر إصالح قد بدأت يف 

 ظهور.ال

 إذا استطعتم اإلصالح بين الزوجين، فهل ينتهي دور القاضي عندئٍذ؟: 5س 

 ؛ ال يةنتهي دور القاضي، يف الةنهاية البد أن نرسل للقاضي. ج: ال

إذا استطعةنا أن نصلح بني الزوجني، نرسل بذلك للقاضي وفق اتفاق معني بني 
 ية للشطب.الزوجني، أو وفق طلب من املدعي أنه لن حيضر، ويرتك القض

وتوجد اسرتاتيجية عمل ال تستخدم إال يف حاالت ضيقة جًدا، كاستحكام الةنفور 
بني الزوجني أو وجود خيانات زوجية، أو اهتامات شديدة قد تؤثر على األسرة ككل، وعلى 
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َْعر وف  أَْو َتْسر   يٌح األبةناء، وهي اسرتاتيجية الطالق الةناجح، كما قال اهلل تعاىل: }فَإ ْمَساٌك مب 
{ ]البقرة:  [، حبيث نتجةنب آثار ما بعد الطالق، على األسرة وعلى األبةناء، 229ب إ ْحَسان 

كفضائح وانتقام واهتامات متبادلة قد ال تتوقف عةند القضاة، بل ستستمر الةنفرة، فةنحاول 
 إهناءها بشكل حمرتم وأديب، ونرسل للقضاة باالتفاق الذي مت التوصل إليه.

محدد لتقرير الحكمين؟ بحيث يحتوي على بنود أو : هل يوجد نموذج 6س
 عناصر محددة؟

ج: ال، التقرير يكتب على ورق أبيض، لكن عليه شعار املركز. ويوجد حكمان 
 آخران باحملكمة.

 : ما الفرق بين عملكم وعمل الحكمين في المحكمة؟7س

معيةنة، ج: ال فرق، لكن احلكمان هلما صفة قانونية، وحيتاجهما القاضي يف مرحلة 
أما عملةنا حنن فيأيت قبل عمل احلكمني، وحتال الدعوى من احملكمة إليةنا قبلهما. كذلك؛ 
حنن يف االستشارات العائلية ال نذكر كل شيء بني الزوجني حىت ال نؤجج اخلالفات، لكن 

 احلكمان يذكران كل شيء يف التقرير.

 ر الحكمين؟في محكمة األسرة، ما طبيعة تقري اسابقً  ا: بصفتك محكمً 8س

ج: أستطيع أن أفيدك يف هذا ألين عملت حمكم يف حمكمة األسرة من قبل، فتقرير 
احلكمني غري ملزم قانونًا للقاضي، التقرير قد يفرق بني الزوجني وقد ال يفرق، ويتوقف على 

التزامات مالية، ويكتب يف التقارير كل ما -بتعيني املسؤول عن اإلساءة  -تقرير احلكمني 
يف اجللسات، وتكون املقابالت بةنفس الطريقة يف مركز االستشارات. لكن ميكن يقال 

 للحكمني االنتقال للبيت أو لألهل، بشكل أسهل، وهذا غري مسةند لالستشاريني األسريني.

 : هل الحكمان مستدامان في المحكمة؟9س

 ج: ال؛ غالبهم من األئمة واخلطباء العاملني يف وزارة األوقاف.

لتقارير الصحفية ترى أن مركز االستشارات العائلية يُطيل فترة : بعض ا10س
 التقاضي، فما رأيكم؟
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ال أبًدا؛ ألن عمل مركز االستشارات إمنا يكون يف الفرتة بني نظر الدعوى  ج:
واألجل الذي مساه القاضي لةنظرها جمدًدا، فإذا مل يتدخل املركز ستظل القضية بال حراك 

وعليه فتدخل املركز هو الستغالل هذه الفرتة يف املعاجلة  قانوين حىت تةنظر من جديد،
والصلح، فأين التعطيل؟! لكن البعض له مصلحة يف عدم تدخل مركز االستشارات العائلية، 

 وهي مصلحة شخصية غري معتربة.

 المطلب الرابع: دراسة لتقارير استشارية من مركز االستشارات العائلية 

 مة لمكتب االستشارات العائليةأواًل: خطاب تحويل من المحك

 …...احملكمة االبتدائية                                                         الرقم

 …...التاريخ       األسرة                                             حمكمة

 السيد/ رئيس قسم فرع احملاكم       احملرتم

 مركز االستشارات العائلية

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 2018لسةنة ….. حنيل إليكم صورة من الدعوى رقم

 ……املقامة من/ 

 ……….ضد/ 

لبذل مساعيكم الودية لتسوية الةنزاع بني الطرفني وإفادة الدائرة املختصة مبحكمة 
 .…….ةنتيجة قبل جلسة القضية بتاريخاالسرة بال

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام

 احملكمة الكلية                                               

 حمكمة األسرة                                              

 رئيس قسم تسجيل الدعاوى )توقيع(                                         
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 ثانًيا: جواب مركز االستشارات العائلية

 (مركز االستشارات العائلية وفاق )شعار

 ……رقم

 …..التاريخ

 القاضي/ رئيس الدائرة الثانية، احملرتم،

 حمكمة األسرة الكلية، احملاكم االبتدائية، 

 حتية طيبة وبعد،

 أرفق لكم تقريرًا فيما انتهت إليه اإلجراءات اخلاصة ب     

 بالدعوى رقم ).........( الختاذ إجراءاتكم بشأهنا.……….. املدعي/

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام                           

 سرة )توقيع(عن/ رئيس فرع املركز مبحكمة األ                        

 ثالثًا: تقرير صلح من مركز االستشارات العائلية، وفاق)شعار(.

 دعوى من زوجة: التقرير األول: ●

 م 2018ك/  622رقم 

 ، الثانية كلي2018/ 119دعوى رقم 

 ……..املدعي/ 

 ……..ى عليه/املدع

 املوضوع: طالق للضرر، وأخرى

 خطة العالج:

 مت مقابلة الطرفني يف جلسات إرشادية مت فيها: 
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مساعدهتم على اإلفراغ الوجداين والتعبري عما يدور بداخلهم هبدف التشخيص اجليد  ●
 من أجل تسوية الةنزاع والوصول إىل التوافق الزوجي.

 إلجيايب على صحة األبةناء.بيان أمهية االستقرار األسري وتأثريه ا ●

 توضيح كيفية إدارة الغضب والتحكم بالذات. ●

 بيان أمهية التفكري للتعاطي مع اخلالفات الزوجية. ●

حماولة إقةناعهم بالتخلي عن أسلوب الصراع والبحث عن عوامل القوة اليت تربط  ●
 بيةنهم.

 شطب الدعوى. -بفضل اهلل وتوفيقه  -وعليه قررت املدعية 

 موقع مةنها بذلك األمر مرتوك لتقدير سعادة القاضي املختص.ومرفق إقرار 

بةناء على ما مت ذكره حيال األمر إىل القاضي املختص الختاذ اإلجراءات الالزمة  ●
 بشأنه.

 واهلل ويل التوفيق                                            

 األسرة )توقيع(عن/ رئيس فرع المركز بمحكمة                                

 التقرير الثاني: دعوى زوج: ●

 م، األوىل كلي2017/ 1770دعوى رقم 

 ………املدعي/ 

 ……..املدعى عليه/ 

 املوضوع: بيت الطاعة

 خطة العالج:

ذكر املدعي أن املدعي عليها زوجته مةنذ سةنوات وله مةنها أوالد، وذكر أهنا تركت 
الف تركت البيت ومل تعد مةنذ فرتة، مةنزل الزوجية بعد مشادة بيةنهما، وعلى إثر هذا اخل

حاول خالهلا إعادهتا إىل مةنزل الزوجية لكةنها رفضت ذلك، وطلبت الطالق، لذا فهو 
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يطالب احملكمة إلزامها بالدخول يف بيت الزوجية حفاظًا على حياهتما الزوجية، ورغبة يف مل 
الطرفني يف عدة مشل األسرة، وقد قابلت  املدعى عليها يف جلسة إرشادية، مث قابلت 

جلسات إرشادية، استمرت لقرابة الشهرين، بيةنت هلما فيها بعض األمور اليت حيتاجها كل 
مةنهما للحفاظ على احلياة الزوجية، وذللت أمامهما الكثري من العقبات اليت كانت حتول 
دون تصاحلهما، حىت متت املوافقة على التصاحل بعد تعهد الطرفني حبسن العشرة وطيب 

املة، وعلى إثرها قام املدعي بشطب الدعوى، كما هو مبني بإقرار الشطب املرفق املع
 بالتقرير. واحلمد هلل رب العاملني.

بةناء على ما مت ذكره حيال األمر إىل القاضي املختص الختاذ اإلجراءات الالزمة  ●
 بشأنه.

 واهلل ويل التوفيق                                           

 عن/ رئيس فرع املركز مبحكمة األسرة )توقيع(                               
 

 رابًعا: إقرار شطب من مركز االستشارات العائلية
 اليوم: الثالثاء

 م2018/ 2/ 27التاريخ: 
 اقرار شطب                              

كلي ضد   ……..أنين أرغب يف شطب الدعوى رقم…………. أقر أنا/ 
الستكمال إجراءات الدعوى للتصاحل مع املدعي عليه بعد اجلهود /………..املدعي عليه

 املبذولة من مركز االستشارات العائلية )وفاق(، وأرجو عدم إعالين والطرف الثاين باجللسات.
 ……….املقرة مبا فيه/                     

 ……….التوقيع/                     
 يق.واهلل ويل التوف                
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 خامًسا: طلب تمديد من مكتب االستشارات العائلية في إحدى القضايا

 ….                                   رقم/

 …..التاريخ/

 االستاذ/ رئيس احملكمة االبتدائية، احملرتم

 حتية طيبة،

 ……….إشارة إىل الدعوى رقم

 ……….املدعي

 …….املدعى عليه

عيه الودية للتوفيق بيةنهما، نرجو من سيادتكم واليت أحيلت إىل املركز لبذل مسا
م، وذلك لعدم استكمال 2018/ 2/ 28املوافقة على متديد الفرتة ملدة أخرى تةنتهي يف 

 اجللسات االرشادية.

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام                 

 رئيس فرع املركز مبحكمة األسرة )توقيع(                                

 مطلب الخامس: تقارير صحفية واستطالعات رأيال
مدير االستشارات مبركز االستشارات العائلية، أّن املركز جنح خالل ستة  أّكد – 1

من احلاالت اليت تّدخل فيها، حمقًقا زيادة قدرها  %37شهور فقط يف حتقيق الصلح يف 
الصلح يف إقةناع  عن الةنسب احملّققة يف السةنوات السابقة، كما جنح من خالل خدمة 7%

ّقق  األطراف املتةنازعة بتوقيع اتفاقيات والتةنازل عن دعوى الطالق، وحتقيق طالق ودي حي 
 .(1)أو خالف يؤثّر على األطفال ،ذمصاحل مجيع األطراف بدون نزاع

                                                

مةنال عباس، يف  من اخلالفات األسرية، حتقيق: %37( جريدة الراية القطرية، االستشارات العائلية" حّل 1)
 . رابط:2018/3/14، روجع يف 2012/5/1
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العائلية "وفاق"، أنَّ عدد  االستشاراتكشفت إحصائيات صادرة عن مركز   - 2
، موزعة على 2016لعام  استشارات 4203ة عرب املركز بلغ املقدم االجتماعية االستشارات

، مشاكل املقبلني على 1847، استشارات طالق 2341اخلالفات الزوجية  استشارات
استشارة  693، مةنها استشارات 708عرب اهلاتف فكانت  االستشارات، أما 15الزواج 

 اج.املقبلني على الزو  استشارة 14طالق، و استشارة 1خالفات زوجية، 
وقدمت اإلحصائية مجلة من التوصيات مةنها: تدريب احملكمني يف حمكمة األسرة وتزويدهم 
مبا يلزم من التقةنيات الةنفسية، الستكمال عملية الوساطه األسرية من الةنواحي الةنفسية، 

 .(1)والشرعية والقانونية
أكد قانونيون ضرورة السرعة يف الفصل بالقضايا األسرية، موضحني أن  - 3

خلالفات بني الزوجني تعود دائما بالضرر على األطفال الذين البد من عدم إقحامهم يف ا
املشاكل األسرية حىت ال حيدث هلم ضرر نفسي، وخاصة عةند ذهاهبم للمحاكم...مؤكدين 

أحد مسببات تأخري الفصل يف التقاضي بالدعاوى « االستشارات العائلية»مركز  أن
املؤسسات االجتماعية واملعةنية بتأهيل الشباب للزواج وحل  األسرية...مطالبني بتفعيل دور

املشاكل األسرية للحد من حاالت الطالق وما يةنشأ عةنها من معاناة لألسرة واملرأة واملشاكل 
 .(2)االجتماعية الةناشئة عن انفصال اآلباء

                                                                                                                                       

http://www.raya.com/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-

122741d17432/cf2feb40-b8cf-4c25-9108-025eb9179681 
 
، روجع يف 2017/1/24( جريدة الشرق القطرية، مطالبات بتأهيل حمكمي حمكمة األسرة بالتقةنيات الةنفسية، يف 1)

. رابط: 2018/3/14
https://docs.google.com/document/d/1w3GqDJ6oYE6PIl4LuONfCmIGby

Gjcgt646ooAZwktu8/edit# 

، روجع يف 2017/1/9يؤخر الدعاوى األسرية، يف « االستشارات العائلية»( جريدة الوطن القطرية، 2)
-http://www.al-watan.com/news. رابط: 2018/3/14

details/id/51379/d/20170109 
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 نظم مركز االستشارات العائلية لقاًء توعويًا يف جملس السيد يوسف اخلليفي يف - 4
ضمن سلسلة اللقاءات والزيارات اليت يةنفذها ضمن إطار برناجمه  -)العةنة( مبةنطقة املرونة 

التوعوي )جمالس أهل قطر( والذي يعد من أبرز برامج التوعية اجملتمعية اليت أطلقها املركز 
قدمه االستشاري األسري  -مع خمتلف شرائح اجملتمع  اإلجيابيةوذلك لتعزيز أواصر العالقات 

ستاذ ناصر مبارك اهلاجري رئيس فرع املركز يف حمكمة األسرة، حيث دار اللقاء حول أمهية األ
برنامج تأهيل املقبلني على الزواج وتوعية احلضور بأمهية دور األهل يف تشجيع الشباب على 
التأهيل قبل اإلقبال على الزواج، من خالل حضور "برنامج تأهيل املقبلني على الزواج" الذي 

 .(1)املركز بشكل دوري يةنظمه
يؤكد عدد من املرشدين الةنفسيني، واألسريني أمهية الدعوة إلنشاء هيئة لةنزع  - 5

فتيل اخلالفات األسرية، كوسيلة وقائية تستهدف احلفاظ على كيان األسرة واستقرار اجملتمع. 
الشريعة وأشاروا إىل أمهية أن تضم اهليئة املقرتحة خرباء وخمتصني يف جماالت القانون و 

اإلسالمية وعلم الةنفس واالجتماع للمسامهة يف دراسة كل مشكلة من كافة أبعادها وتقدمي 
املشورة املتكاملة للحد من تصعيد اخلالفات األسرية إىل مرحلة التقاضي. ودعوا لتفعيل دور 
مركز االستشارات العائلية حلل الةنزاعات األسرية قبل وصوهلا للمحاكم، وذلك عرب قسم 

رشاد والتوجيه والذي يستقبل اخلالفات العائلية قبل الذهاب هبا إىل احملاكم القضائية، اإل
داعني األسر اليت تعاين من مشكالت وخالفات أن تتوجه هلذا القسم قبل التفكري يف 
إجراءات التقاضي. وأكدوا أن اجملتمع القطري يسعى دائمًا من خالل مؤسساته املختلفة 

 األسرية واحلد من حاالت الطالق، وتظهر جهود الدولة يف هذا األمر.للحفاظ على الروابط 
ودعوا لتعزيز الدور الوقائي قبل الوصول لدوائر القضاء، ونشر الوعي لدى الةنشء 
وطالب املدارس هبدف توعيتهم لكيفية مواجهة اخلالفات األسرية الكبرية اليت تؤدي 

َقاَق لالنشقاق والطالق. وطالبوا بالعمل بقول اهلل  ْفت ْم ش  تعاىل يف سورة الةنساء: "َوإ ْن خ 

                                                

، 2018/3/14، روجع يف 2018/2/17( جريدة الشرق،"وفاق" يةنشر الوعي بربنامج املقبلني على الزواج، يف 1)
رابط:  

https://docs.google.com/document/d/1w3GqDJ6oYE6PIl4LuONfCmIGby

Gjcgt646ooAZwktu8/edit# 
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ةنَ ه َما إ نَّ اللََّه   بَ ْيةن ه َما فَابْ َعث وا َحَكًما م ْن أَْهل ه  َوَحَكًما م ْن أَْهل َها إ ْن ي ر يَدا إ ْصاَلًحا ي  َوفِّق  اللَّه  بَ ي ْ
ج األسري سواء اخلاصة َكاَن َعل يًما َخب ريًا"، أو أن يتم التوجه ألحد املتخصصني مبراكز العال

أو احلكومية مثل مركز االستشارات العائلية، واللجوء للمتخّصصني يف حل املشكالت 
 األسرية فما خاب من استشار.

ومن جانبهم دعا حمامون إلنشاء مظلة أو جهة قضائية مصغرة أو جلةنة تكون مهمتها 
الطبيعية والوصول للطالق،  فحص الدعاوى األسرية والبت فيها قبل إحالتها ملراحل التقاضي

حيث تكون مهمتها حماولة الصلح يف القضايا وحتديد وجود بوادر صلح بني الطرفني أم ال. 
وأرجعوا أسباب ارتفاع نسبة القضايا األسرية إىل زيادة نسبة السكان، وعدم تدخل األهل 

 .(1)لإلصالح بني األزواج، فضالً عن عدم وعي بعض الشباب مبسؤوليات الزواج

  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                

، 2018/3/14ن روجع يف 2016/2/25ية، يف ( جريدة الراية القطرية، مطلوب هيئة لفض املةنازعات األسر 1)
-http://www.raya.com/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10رابط: 

122741d17432/3d510b8f-820f-402b-a70b-cf5a34d7ca12 
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 المبحث الثاني: محكمة األسرة القطرية

 ويشتمل على ثالثة مطالب:  
 ع حمكم لدى حمكمة األسرة القطرية: مقابلة مسجلة ماملطلب األول

 املطلب الثاين: دراسة ألحكام قضائية بةناًء على تقرير احلكمني

 املطلب الثالث: مقابلة مسجلة مع القاضي ثقيل الشمري

 مقابلة مسجلة مع محكم لدى محكمة األسرة القطرية :المطلب األول

 التعريف:  ●

 محدأالشيخ: عبد املةنعم 
عاًما. وحمكم مبحكمة األسرة القطرية  30إمام وخطيب بوزارة األوقاف القطرية مةنذ 

 عاًما. 13مةنذ 

  مكان المقابلة: ●

، وهو املسجد الذي يعمل به الشيخ إماًما لعبيبمبةنطقة  1277مسجد رقم 
 ا. وخطيبً 

 تاريخ ووقت المقابلة: ●

 ه. األحد، بعد صالة العشاء.1439مجادي اآلخرة  23 

 نص الحوار: ●

 صفة قانونية أم يعمل بشكل تطوعي؟: هل للمحكم 1س
ج: يف البداية يعمل احملكم كمتطوع، مث يةنتدب القاضي حكمني يف القضية املعروضة 

للقاضي أن يرشح حكمني من غري فأمامه، واألصل أن يكونا من األهل، لكن إذا مل يوجد 
 هل، وهو موجود عةند احلةنابلة، ممن يتوسم فيهما الصالح والعدل.األ
 : هل يحيل القاضي ابتداًء على الحكمين أم على مركز االستشارات العائلية؟2س

ج: حييل أواًلعلى مركز االستشارات العائلية، ليقوم بالتوجيه واإلصالح بيةنهما، فإذا مل 
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بني الزوجني؛ ترجع القضية مرة أخرى إىل القاضي أو احملكمة، وتتحول إىل يتوصل لصلح 
قضية طالق للضرر، فإذا كانت أسباب الزوجة مقةنعة، فإن القاضي يتخذ فيها قراره، وإال 

 أحاهلا على حكمني.
 : ما هي مهمة الحكمين بعد إحالة القضية عليهم؟3س

 وجد ثالث او أربع مهمات للحكمني:ج: ت
بذل اجلهد للصلح بني الزوجني، وهذا الذي نص عليه القرآن، }َحَكًما م ْن  األوىل:

ةنَ ه َما{ ]الةنساء:   [.35أَْهل ه  َوَحَكًما م ْن أَْهل َها إ ْن ي ر يَدا إ ْصاَلًحا ي  َوفِّق  اللَّه  بَ ي ْ
 مة الثانية: معرفة أسباب الشقاق.امله        

ن توصل احلكمان مع الزوجني إىل صلح املهمة الثالثة: معاجلة هذه األسباب، فإ
مشروط فبها ونعمت، لكن بعض الةناس يستجيب وهذه قلة، والبعض ال يستجيب وهو 

 الغالب.
املهمة الرابعة: رأي احلكمني بالتفريق أو اجلمع، وتوضيح هل اإلساءة من الزوج أو        
 ة، أو مشرتكة بيةنهما، أو جمهولة.الزوج

 احة للحكمين؟ما مدة التحكيم المت: 4س
ج: القانون يعطي احلكمني مدة أقصاها ستة أشهر، قد تشمل بذل اجلهد، 

واملتابعة، قد يكون صلح لفرتة حمددة أو مشروطة تضمن احلياة الكرمية للزوجة.  واملصاحلة،
 لك، كتبا تقريرًا ورفعاه للقاضي.فإذا توصل احلكمان لذ

 : هل حصل أن اختلف الحكمان في التقرير؟5س
 املاضية مل حيدث إال مرة واحدة. على مدى السةنواتج: 
 : هل التقرير يكون مشترًكا؟6س

ج: ال، كل حكم يرفع تقريرا خاصا به، يتضمن أسباب الشقاق، ومدى اإلساءة. 
لكن أحيانًا بعض القضاه يطلب تقريرًا مشرتًكا، متضمةًنا رأي كل حكم، وللقاضي أن يرجح 
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ة، ورمبا أضاف حكًما ثالثًا، أو يعني حكمني آخرين بالةنظر يف حماضر اجللسات واألدل
 للتحكيم يف القضية من جديد.

: هل الجلسات مع الزوجين بعدد معين، وهل تكون انفرادية أم مع 7س
 الزوجين مًعا؟

ج: اجللسة األوىل تكون مع املدعي، وهي الزوجة، ونسمع ما عةندها من أسباب رفع 
، وكل جلسة على انفراد، مث يتم مجع الطرفني يف جلسة الدعوى، مث اجللسة األخرى مع الزوج

ثالثة، وقد تكون يف احلال أو مع التأجيل، إلعطاء فرصة للمدعي أن يستخري أو يعمل 
صلحا بشروط، وأحيانًا يتم التواصل مع أهل الزوجة، ألنه قد تكون بعض األسباب من 

هل الزوجة يف بيتهم، زيارة الوالد أو جهة والد الزوجة أو عائلتها، وقد حيتاج األمر أن أزور أ
 األخوة، ويف كثري من الزيارات نتوصل إىل توافق حبمد اهلل تعاىل.

فإذا توصلةنا لصلح نكتب بذلك ونكتب شروط الصلح، وتةنتهي اجللسات. وإال 
رفعةنا تقريرا بادعاءات كل طرف إىل القاضي، مع توضيح األسباب، وهل يوجد شقاق أم ال، 

 هائي للحكمني.مع الرأي الةن

 : هل حصل أن رجع أحد الطرفين عما أدلى به في الجلسات؟8س

ج: حنن نكتب ادعاءات كل طرف مث نقرأ ذلك عليه، مث يقرأه هو بةنفسه، مث يوقع 
على ذلك، ويسمى هذا حمضر جلسة، فإذا كان ألحد الطرفني رغبة يف إضافة شيء كان له 

 ني، كل ما يذكر من الطرفني يكتب كما هو.ذلك. وكذلك يف اجللسة املشرتكة بني الزوج

 : إذا تم الصلح بحمد اهلل تعالى، هل ينتهي دور الحكمين؟9س

ج: إذا حضر الزوجان عةند القاضي وصدر حكم بالصلح، وأغلقت القضية، يةنتهي 
دور احلكمني من ناحية التقاضي، لكن إذا كان الصلح مشروطًا، وأحد الطرفني مل يف هبذه 

القضية من جديد للمحكمة، وحتال إىل نفس احلكمني، أو حكمني آخرين،  الشروط؛ تعود
 حسب قرار القاضي.
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 : ما أهم أسباب الشقاق من خالل خبرتكم؟10س

ج: من أهم أسباب الشقاق، عدم دراية الطرفني باحلقوق والواجبات الزوجية. لذا 
اإللزام، حبيث يعرف   أنصح بضرورة عقد دورات للمقبلني على الزواج، ويكون فيها شيء من

 كل طرف ما هو الواجب عليه.

 وتربية الوازع الديين. -

نعم، هذا هو األصل، ال بد من تقوى اهلل عز وجل، كٌل يف صاحبه، والرسول صلى  -
اهلل عليه وسلم أمر بتقوى اهلل يف الةنساء، واهلل تعاىل مسى رابطة الزواج"ميثاقًا غليظًا"، 

اب اهلل وسةنة رسوله، أي على ما جاء يف القرآن والسةنة وويل املرأة يزوج ابةنته على كت
من حقوق وواجبات، والزوج يقول: قبلت، أي قبل هذه الشروط، وأحق ما يستوىف 

 به هو استحالل الفروج.

 أشعر من كالمكم أن الواقع مؤمل.  -

واهلل أحيانا بعد أن أرجع ال أستطيع الةنوم وقد أغتم كثريًا، خاصة أن هةناك أسر  -
واألبةناء عةند الفراق يكونوا يف ضياع، واهلل املستعان. رغم ما يبذل من جهد  تةنهار،

طيب من قبل القائمني على األمر يف هذا البلد للّم مشل األسرة، ومن ذلك مبىن 
االستشارات العائلية اجلديد، يف الوسيل، وهو مبىن كبري، وكذلك القضاة يقومون 

تعاىل فيما يتم من لقاءات مع الزوجني، حىت  بدورهم، ويوصونةنا دائًما بأن نتقي اهلل
 نصل إىل الصلح الذي نةنشده.

 : هل يحصل المحكمون على دورات تأهيلية؟11س

ج: ال، بل يكتفى باخلربة ودراستهم للفقه، وإن كةنت أرى أن هذه الدورات من 
 الضرورة مبكان، وكذلك عقد لقاءات مع القضاة، ألهنم يف امليدان، وحنن معهم.

إذن كيف يتم اختيار المحكم للعمل في هذا المجال؟ هل من خالل : 12س
 اإلعالن عن وظيفة، أو بتوفر مواصفات معينة؟
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ج: مت االتفاق بني رئاسة احملاكم، ووزارة األوقاف قبل عشرة سةنوات تقريًبا على 
ترشيح بعض الدعاة والوعاظ من األئمة واخلطباء للتعاون مع حمكمة األسرة، وبعض 

 حيضر تزكية من اجلهة املسؤولة أو من بعض القضاة، الذين يكون على عالقة هبم، احملكمني
 مث القاضي يف كل قضية خيتار حكمني من القائمة املتوفرة عةنده.  

 المطلب الثاني: دراسة ألحكام قضائية بناًء على تقرير الحكمين 

 ،، حمكمة التمييز104م، الطعن رقم 2013-6-11القضية األولى: جلسة  ●

 األحوال الشخصية واألسرة

 جاء في الحكم:

 أن الزوجة أقامت دعوى طالق الستحالة العشرة بسبب اخلالفات  - 1

 طعن الزوج بإلزامها بالدخول يف طاعته - 2

 -استةناًدا  -ندبت احملكمة حكمني، وقدما تقريرًا، وحكم بفسخ عقد الةنكاح  - 3
 حضانة الطفلة الصغرية إىل جدهتا ألبيها. إىل تقرير احلكمني، والتفريق بال مال، إسةناد

 استأنف الزوجان ضد بعضهما، وح كم بضم حضانة الصغرية إىل الزوجة. - 4

طعن الزوج بطريق التمييز بأنه يتعني التفريق بيةنهما على مال تدفعه الزوجة،  - 5
 وتقدره احملكمة. ألن الشقاق وفسخ عقد الزواج راجع إىل الزوجة.

قضاء  -الطعن، وجاء يف حيثيات احلكم:"... ذلك أن املقرر يف ح كم برفض  - 6
أن حملكمة املوضوع السلطة التامة يف فهم الواقع يف الدعوى وتقدير األدلة  -هذه احملكمة 

وكان الثابت باألوراق أنه بعد أن تعذر على … ومةنها تقارير احلكام يف دعوى التفريق
كمني، أوردا يف تقريرمها أن اخلالف مستحكم احملكمة اإلصالح بني املتخاصمني ندبت ح

بيةنهما واقرتحا التفريق بيةنهما وأرجعا اإلساءة إىل جانب الطاعن...وكان هذا الذي قضى به 
احلكم يقوم على سةنده الصحيح يف األوراق مبا يكفي حلمله ويتفق وصحيح حكم القانون، 

يف تقدير الدليل مما ال جيوز إثارته  ومن مث فإن الةنعي عليه ال يعدو أن يكون يف حقيقته جداًل 
 أمام حمكمة التمييز ويضحى غري مقبول".
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 المالحظات  ●

 يالحظ أن القاضي أخذ بتقرير احلكمني كما هو على ظاهره.  - 1

مجلة  -يالحظ من حيثيات حكم حمكمة التمييز أن تقرير احلكمني راجع  - 2
 إىل تقدير القاضي. -وتفصياًل 

 تمييز لتقرير احلكمني، واحلكم املرتتب عليه من حمكمة األسرة. إقرار حمكمة ال - 3

 

حمكمة  ،244م، الطعن رقم 2013 - 12 - 24القضية الثانية: جلسة  ●
 التمييز

 األحوال الشخصية واألسرة

 جاء في الحكم:  

دعوى من الزوجة بطلب الطالق للضرر، لإلساءة واالمتةناع عن الةنفقة عليها  - 1
 وعلى صغارها.

ندبت احملكمة حكمني، وأودعا تقريرمها، وباالستةناد إىل التقرير، حكمت   - 2
 بوقوع البيةنونة الصغرى بني الطرفني، وإثبات طلقتني.

 استأنف الزوجان. - 3

طعةنت الزوجة بطريق التمييز، وجاء يف الطعن:" إهنا متسكت أمام حمكمة  - 4
طبًقا ملا  25000لاير ليصبح  2500االستئةناف بطلب تعديل مبلغ املتعة احملكوم به من 

 اتفق عليه الطرفان أمام احلكمني.

حكمت احملكمة بأن الطعن يف حمله، ألن العقد شريعة املتعاقدين؛ فيعترب   - 5
بالةنسبة إىل عاقديه مبثابة للقانون، وهو قانون خاص هبما، واخلطأ يف تطبيق نصوص العقد أو 

وملا كان ذلك، وكانت الطاعةنة قد … حمكمة التمييزخمالفتها؛ خطأ يف القانون خيضع لرقابة 
متسكت أمام حمكمة املوضوع بأن املطعون ضده التزم أمام احلكمني بأن يؤدي هلا متعة 
قدرها مخسة وعشرون ألف لاير، وأن احلكمني أوردا خطًأ يف تقريرمها أن طريف التداعي اتفقا 
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تفاق ال خمالفة فيه للقانون، أو للةنظام على متعة قدرها ألفان ومخسمائة لاير، وكان هذا اال
العام، ، إال أن احلكم املطعون أعرض عةنه...على سةند من انتفاء حق الطاعةنة يف زيادة املتعة 

يكون معيًبا بالقصور الذي  -أي احلكم املطعون  -لتةناسبها مع يسار املطعون ضده، فإنه 
 يبطله ويوجب متييزه.

 مالحظات ال ●

از اخلطأ من احلكمني، وأهنما بشر، وكون تقريرمها ليس ملزًما يالحظ اعتبار جو  - 1
وال هنائًيا. وهو تطبيق حريف لةنص قانون األسرة، وقد رأى الباحث أن يكون تقرير احلكمني 

 .املعتربة خيالف املصلحة أن يصدر عةنهما ما حال اتفاقهما ملزًما، إال

رة، ألنه بين على خطأ يالحظ استدراك حمكمة التمييز على حكم حمكمة األس -2
 يف تقرير احلكمني، وإلغاؤها احلكم، وتعديله حسب االتفاق بني الزوجني.

ويتعجب الباحث من خمالفة احلكمني التفاق الزوجني يف جملس التحكيم، فهل كتابة 
املبلغ املايل يف تقريرمها جاء من قبيل اخلطأ اإلمالئي، فإن مل يكن كذلك، فهل يفهم أنه عن 

 د، أو مثة اتفاق جرى مع الزوج.سابق قص

وقد سجل رأيه سابًقا بأن للزوجني أو ألحدمها رد احلكمني أو أحدمها إذا صدر عةنه 
ما خيالف املصلحة، وما أدهش العقل. وهذا التصرف املاثل يف هذه القضية مما يدهش العقل 

 صراحة.

 قراره جواز الطعن على حكم احلكمني، داخل يف حكم القاضي املستةند يف - 3 
 إليهما.

واأَلوىل أن يةنص القانون صراحة على جواز الطعن على تقرير احلكمني أو قرارمها، 
حىت ال حيتاج األمر إىل االنتقال إىل درجة جديدة من التقاضي، وإطالة مدة الفصل يف 

 املةنازعات.  
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 المطلب الثالث: مقابلة مسجلة مع القاضي الدكتور ثقيل الشمري

 التعريف: ●

 (1)ي الدكتور: ثقيل بن ساير بن زيد الشمريالقاض

 ، ورئيس اللجةنة الشرعية لتحري اهلاللنائب رئيس حمكمة التمييز

 مكتب الشيخ -حمكمة التمييز مكان المقابلة:  ●

 صباًحا 10الساعة  م15/3/2018اخلميس  تاريخ ووقت المقابلة:  ●

 نص الحوار   ●

اق، فلماذا تحال القضية س: اهلل سبحانه وتعالى أمر ببعث حكمين عند الشق
 على مركز االستشارات العائلية قبل الحكمين؟ ومنًعا إلطالة التقاضي؟

ج: األسلم يف قضايا الشقاق أن حتال على مركز االستشارات أواًل، ألنةنا نسعى 
لرأب الصدع، وعدم هدم األسرة، وكلما طالت املدة يف معاجلة القضية كلما كانت الفرصة 

تبني األسباب احلقيقية يف الشقاق، وهذا أمر متعلق بأسرة وليس حبق أكرب يف الصلح، و 
فردي، توجد حقوق لألبةناء وحقوق للزوجة وللزوج، وهذا كله خيتلف عن املةنازعات املدنية 
واملالية والعمالية وغريه، ألنه نزاع يف شركة أسرية، أما اإلحالة على حكمني مباشرة، فإن 

ثرون مبا روي يف فرتة أالزوجني، ليس حتيزًا، ولكن قد يتد احلكم بشر، وقد يتعاطف مع أح
 وجيزة.

 وقد يكون أحدهم أحلن حبجته من اآلخر. -

                                                

( الشيخ الدكتور ثقيل بن ساير الشمري، نائب رئيس حمكمة التمييز، عضو اجمللس األعلى للقضاء ورئيس اللجةنة 1)
، نشأ يف مةنطقة أم صالل حممد بقطر و نشأ حمبًا للعلم والعلماء ودرس يف املعهد الديين 1957ة، ولد عام الشرعي

م، التحق بكلية أصول الدين يف جامعة اإلمام حممد بن سعود وخترج مةنها عام 1978/1979بالدوحة وخترج مةنه عام 
اد واملةناسبات، ولفضيلته عدد من املؤلفات الةنافعة، ، ونال درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة. وخيطب يف األعي1983

 وله الكثري من اإلسهامات الفكرية اليت تةنري العقول حنو الدين الصحيح.



 

 110 

نعم، وقد يبين القاضي على ذلك قرارًا خاطًئا. فلما تطول املدة؛ يأخذ احلكم وقته،   -
 كل من الزوجني يأخذ وقته.

ثبوته، لتوجيه حال ثبوت الضرر أو عدم  انس: توجه البحث أن يُبعث الحكم  
 المتسبب في الضرر ووعظه، فما رأي فضيلتكم؟

ج: توجد إجراءات معيةنة البد من األخذ هبا، فمثاًل زوج ضرب زوجته وأقعدها يف 
املستشفى، فسيكون هضًما حلق الزوجة؛ أن أحيلها وزوجها على حكمني، ألن الضرر 

ريدون الصلح بيةنهما فال ثابت؛ وهي تريد حقها، والزوج مقر. وكون األهل واألصدقاء ي
بأس، لكن طاملا وصل األمر للقاضي وثبت لديه الضرر، واملتضرر يطلب رفع الضرر، فال 
ميكن أن حييل على حكمني، وقد يكون فيه إجحاف للطرف املتضرر، لكن إذا مل يثبت 

 الضرر تتحول القضية إىل قضية شقاق وليس ضرر، فيحيل إىل حكمني.

 ر والشقاق؟إذن يوجد فرق بني الضر  -

، أما (1)نعم، الضرر يكون ثابًتا عملياً وليس جمرد دعوى فقط، حىت لو كان من الزوج -
 الشقاق فهو جمرد دعوى.

س: هل توجد آلية معينة الختيار الحكمين، كدورات متخصصة أو لقاءات مع 
القضاة أو مناقشات حول القضايا، بحيث نتبين مدى قوة التأهيل عند الحكم للحكم 

 وجين؟بين ز 

ج: يتم اختيار احلكمني من أشخاص عةندهم خربة يف العلوم الشرعية، واجلوانب 
الةنفسية والرتبوية، كذلك اخلربة يف احلياة، وكرب السن، بعضهم من أئمة املساجد واخلطباء، 
ويتعاملون دائًما مع مشاكل اجملتمع، ويلتقون مع القضاة، ويسأهلم القاضي عن رأيهم يف  

ير. أما مسألة تأهيلهم فهي مسألة مهمة، لكن يف الوضع احلايل ال توجد كثري من التقار 
 مراكز لتأهيلهم، سوى ما يكون من تعاون من قبل مركز االستشارات العائلية.

                                                

( مل يةنص القانون على أحقية الزوج يف التضرر من الزوجة، وطبًقا لكالم الشيخ القاضي؛ فإن ذلك مسموح به يف 1)
 خبصوص ذلك. 129لةنص على ذلك قانونًا، واقرتح تعدياًل للمادة ضرورة اورؤية البحث أنه من الاحملكمة، 
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لكن ال بأس أن تقرتح يف حبثك ذلك ألمهيته، حبيث حيصلوا على دورات كفاءة تقول 
ًعا أكثر من كونك متكلًما، ال ختلص للحكم مثاًل: ال تتعجل يف اختاذ القرار، كن مستم

بالرأي من أول جلسة، يكون بالك واسًعا، اعرض الصلح أواًل، ال تصور لطرف أنك معه، 
 حىت ال يطمع فيك، بل يفهم أنك تتحرى احلق والعدل يف املوضوع.. اخل. 
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 الخاتمة

صلى اهلل  - هنبي على والسالم والصالة عليه، والثةناء ،وتعاىل سبحانه اهلل محد بعد
 على الةنحو اآليت: هذا البحث إليها توصل اليت الةنتائج أهم تلخيص يمكنف -عليه وسلم 
أو  ،شرع اهلل تعاىل التحكيم بني الزوجني كوسيلة لإلصالح بيةنهما ما أمكن - 1

 للتفريق بإحسان.
لشخص أو  –أو من له األمر  -التحكيم بني الزوجني هو:" تولية الزوجني  - 2

 أكثر أهالً للفصل يف األمر املتةنازع عليه".
اختلف العلماء يف التحكيم بشكل عام بني جميز ومانع، لكةنهم أمجعوا على  - 3

 جواز التحكيم يف الشقاق بني الزوجني.
بعث احلكمان من قبل الزوجني، أو األهل، أو احلاكم، أو القاضي، أو وي   - 4

 الح، واملعروف.اجملتمع، من أهل اخلري، والص
اأَلوىل أن يكون احلكمان من أهلهما؛ ألمر اهلل تعاىل بذلك، وألهنما أشفق  - 5

 وأعلم باحلال، فإن كانا من غري أهلهما جاز بال اعرتاض  مسبب من الزوجني.
بعث املرأة الراشدة األميةنة؛ لي ستفاد مةنها يف التحكيم بني الزوجني عةند احلاجة ت   - 6

املتعلقة بالةنساء؛ واليت ختجل الزوجة من احلديث عةنها أمام الرجال، وأن يكون إليها؛ كاألمور 
 ذلك على الرتتيب قياًسا على الشهادة.

املقصد من التحكيم ابتداًء هو اإلصالح بني الزوجني وليس حتديد املسيء  - 7
 مةنهما.

ح هو األفضل أن ي بعث احلكمان قبل أو بعد إثبات الضرر؛ ألن اإلصال - 8        
 املقصد األول، وهو املطلوب على كل حال.

يف ظل الظروف احلاكمة للقضاء والتقاضي، من األفضل أن يوكل القاضي  - 9
 اإلصالح للحكمني، ويتفرغ للفصل يف القضايا األخرى.
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يةنبغي أن يكون التضرر مقبواًل من الزوجني ال من الزوجة وحدها، وهو  - 10
 املعمول به عةند املالكية.

رضا الزوجني مطلوب قبل تعيني احلكمني، فإذا ما باشرا عملهما؛ فليس هلما  - 11
ما خيالف املصلحة واحلكمة، فريفع الزوجان أو  ، أو أحدمها، إال إذا بدا مةنهمارد احلكمني

 أحدمها األمر للقاضي، وللقاضي تبديل احلكم مىت ما رأى ذلك أجنع وأصلح.
ا يكون باطاًل، وللقاضي أن يبعث حكًما ، فإن تقريرمهإن اختلف احلكمان -12

   ثالثًا.
للحَكمني  وضع خاص  يف الشريعة اإلسالمية، فما مها بالوكيلني وال  - 13

بالقاضيني احلاكمني، بل مها أهل للتحكيم والصلح، ال للح كم والقضاء؛ فدورمها اإلقةناع 
 وكذلك التفريق.  برضامها  ، كان واملصاحلة واملةناقشة، فإن رأيا اإلصالح واجلمع بني الزَّوجني

احلكمة تقتضي أن يكون التفريق بطلقة واحدة بائةنة، من باب إعطاء الفرصة  - 14
فهذا وسط بني الطالق الرجعي، والطالق البائن  ،لعودة الزوجني من جديد بعقد جديد

 بيةنونة كربى.
ارات ا يف تقدمي االستشقطع مركز االستشارات العائلية شوطًا كبريً  - 15
اإلصالح يف عدد كبري من القضايا، لكةنه بال للزوجني، وساهم يف  ،والةنفسية ،االجتماعية

   .لى ثقافة واسعة ومن أهل االختصاصإىل أن يكون االستشاريون عشك يف حاجة 
جيب أن يكون احلكمان على علم بأحكام الزواج، واألسرة، ومقاصدمها،  -  16 

آدابه، وأن تعقد هلم دورات يشرف عليها قضاة من وكذلك الطالق، وفقه اإلصالح، و 
 احملكمة، وأن تكون هةناك لقاءات دورية بني القضاة واحملكمني لتطوير أداء التحكيم.
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 التوصيات
 ميكن اخلروج من هذا البحث بعدد من التوصيات كما يأيت:

 عرض البحث على اجلهات املختصة للةنظر يف نتائجه وتوصياته، وتقرير ما - 1
 وإدراجها يف قانون األسرة القطري. ،ميكن األخذ به من مقرتحات تقوميية

عقد دورات متخصصة للمحكَّمني، وتأهيلهم بشكل علمي ومةنهجي  - 2
للتحكيم بني الزوجني للتقليل من حاالت الطالق بالتقاضي، ويكون احملاضرون يف هذه 

 الدورات من القضاة املختصني بشؤون األسرة.

مت ذلك، فيحيل القاضي الةنزاع بني الزوجني على احلكمني ابتداًء،  فإذا ما - 3
  -لتقليل مدة التقاضي، وألن اهلل تعاىل أمر ببعث احلكمني، فهو األصل، ويكون ما دونه 

 تابع له. أما الواقع فهو أن مركز االستشارات هو األصل. -كمركز االستشارات 

ة عةند القاضي لرفع الضرر وختليص إذا ثبت الضرر وكان ماديًا، فتقف القضي - 4
احلق لصاحبه، وإن كان الضرر نفسًيا فتحال إىل حكمني على كل حال، ثبت الضرر أم مل 
يثبت، لوعظ املتسبب يف الضرر، ونصحه، وإرشاده، وحماولة إصالحه، وتعريفه باحلقوق 

 والواجبات. وإحاطته حبق اهلل تعاىل عليه يف ذلك.

ممن يعمل هبيئة احملكمة بةنظام التعيني  -ن غري األهل م -أن يكون احلكمان  - 6
ببه يف تعقد أو تس ،ال بةنظام االنتداب، وأن ترتتب جزاءات قانونية على من يثبت تقصريه

وأن يدخل يف مهام احلكمني أي قضايا أسرية أخرى حتتاج للتحكيم،   اخلالف بني الزوجني،
 كاخللع وغريه.

نية التوضيحية، والشارحة لقانون األسرة القطري،  سن املزيد من املواد القانو  - 7
كتحديد ضوابط الشقاق املبيح لطلب الطالق، أو املوجب لبعث احلكمني، وما يتعلق ببعث 

كل مخس ،  ضع قانون األسرة ملراجعات دورية، حبيث خياجة وغري ذلكاملرأة األميةنة عةند احل
زوجني، كاخلالف على ليستوعب نوازل ومستجدات الشقاق بني الأو ست سةنوات، 

استكمال التعليم، واخلروج للعمل، واخلروج للتسوق، وإنشاء حسابات خاصة على 
 اخل.… االنرتنت
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  قائمة المصادر والمراجع 

 أواًل: كتب ومراجع

سطل، أمحد حممد االسطل، التحكيم يف الشريعة اإلسالمية، )دار الةنهضة العربية، دط، األ ●
 م(.1998

 الدين، صحيح اجلامع الصغري، )بريوت: املكتب اإلسالمي، دط، دت(. لباين: حممد ناصراأل ●

بخاري: حممد بن إمساعيل، اجلامع الصحيح، حتقيق: حممد زهري بن ناصر الةناصر )بريوت: ال ●
 ه(.  1422، 1دار طوق الةنجاة، ط

 بهويت، مةنصور بن يونس، كشف القةناع عن منت اإلقةناع، )دار الكتب العلمية، دط، دت(.  ال ●

ريوت: دار بحتقيق: حممد عبد القادر عطا، ) )السةنن الكربى(، بيهقي، أبو بكر، سةنن البيهقيلا ●
 م(.    2003ه / 1424، 3الكتب العلمية، ط

ريوت: دار بري(، حتقيق: بشار عواد معروف، )رتمذي: أبو عيسى، سةنن الرتمذي )اجلامع الكبال ●
 م(.1998الغرب اإلسالمي، دط، 

 اجليل، دار: بريوت) واالخبار، الرتاجم يف اآلثار عجائب تاريخ ن،حس الرمحن عبد: جربيت ●
 (.دت دط،

رجاين: علي بن حممد، التعريفات، حتقيق مجاعة من العلماء، )بريوت، دار الكتب العلمية، اجل ●
 م(.1983ه / 1403، 1ط

)بريوت،  صاص: أبو بكر الرازي، أحكام القرآن، حتقيق: عبد السالم حممد علي شاهني،اجل ●
 م(. 1994ه/1415 ،1دار الكتب العلمية، ط

 م(.2010ةندي: أمحد نصر، شرح قانون األسرة القطرية، )القاهرة: دار شتات للةنشر، دط،اجل ●

وهري: إمساعيل بن محاد، الصحاح تاج اللغة، حتقيقق: أمحد عبد الغفور عطار، )بريوت: اجل ●
 م(.  1987/  ه  1407، 4دار العلم للماليني، ط

عالء الدين، الدر املختار شرح تةنوير األبصار وجامع البحار، حتقيق: عبد املةنعم صكفي: احل  ●
م. مالك بن أنس، املدونة(، دار 2002ه، 1، 1423خليل إبراهيم، )دار الكتب العلمية، ط

 م(.1994ه/1415، 1الكتب العلمية، ط
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 ،3طاب: مشس الدين، مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل، )دار الفكر، طاحل ●

 م(.1992ه/1412

ةنائي: ابو القاسم، احلةنائيات، حتقيق: خالد أبو الةنجا، )دم: أضواء السلف، دط، احل ●
 م(.2007ه/1428

عادل مرشد، وآخرون، )بريوت: و حةنبل: أمحد، مسةند أمحد، حتقيق: شعيب األرنؤوط ابن  ●
 م(.2001ه/ 1421مؤسسة الرسالة، 

 ت: دار الفكر، دط، دت(. رشي: حممد بن عبد اهلل، شرح خمتصر خليل، )بريو اخل ●

لوصي: حممد ماجد، املطالبات وحمكمة وقوانني التحكيم العربية، )القاهرة، دار الكتب اخل ●
 م(.2005القانونية، دط، 

خليل: أشرف حممد، التحكيم يف املةنازعات اإلدارية وآثاره القانونية، )األسكةندرية، دار الفكر  ●
 م(.2010اجلامعي، دط، 

)بريوت: مؤسسة سن، سةنن الدارقطين، حتقيق: شعيب االرناؤؤوط وآخرون، دارقطين: أبو احلال ●
 م(.2004ه/ 1424، 1الرسالة، ط

دسوقي: حممد بن أمحد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، )بريوت: دار الفكر، دط، ال ●
 دت(.

)عمان،  دوري: قحطان عبد الرمحن، عقد التحكيم يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي،ال ●
 م(.2002ه، 1422، 1ألردن: دار الفرقان للةنشر، طا

 م(.2001ذهيب: مشس الدين، سري أعالم الةنبالء، )مؤسسة الرسالة، دط، ال  ●

، 5رازي: أبو بكر، خمتار الصحاح، حتقيق يوسف الشيخ حممد، )بريوت: املكتبة العصرية، طال ●
 م(. 1999ه/ 1420

رة: دار احلديث، دط، ملقتصد، )القاهرشد: حممد بن أمحد، بداية اجملتهد وهناية اابن  ●
 (.م2004ه/1425

 م(.1990، )اهليئة املصرية العامة للكتاب، حممد رشيد، تفسري املةنار رضا: ●

بريوت، دار الفكر، طبعة أخرية، اية احملتاج إىل شرح املةنهاج، )رملي: شهاب الدين، هنال  ●
 م(. 1984ه/1404
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دار اهلداية، ) وس، حتقيق، جمموعة من احملققني،زبيدي: مرتضى، تاج العروس من جواهر القامال ●
 دط، دت(. 

 زحيلي: وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلته، )دمشق: دار الفكر، دط، دت(.ال ●

 م(.2002، 15)دار العلم للماليني، ط األعالم، : خري الدين بن حممود،زركليال ●

الكتاب العريب، ط  زخمشري: أبو القاسم، الكشاف عن حقائق غوامض التةنزيل، )بريوت: دارال ●
 ه(.1407، 3

، 1زيلعي: فخر الدين، تبيني احلقائق شرح كةنز الدقائق، )القاهرة: املطبعة األمريية، طال ●
 ه(. 1313

 م(.1993ه،1414سرخسي: حممد بن أمحد: املبسوط، )بريوت: دار املعرفة، دط، ال ●

 (.بريوت: دار املعرفة، دط، دتبن أمحد، أصول السرخسي، )سرخسي: حممد ال ●

سةنيكي: زين الدين أبو حيىي، أسىن املطالب يف شرح روض الطالب، )بريوت: دار الكتاب ال ●
 دت(. اإلسالمي، دط،

 ه(.1400شافعي: حممد ابن إدريس، مسةند الشافعي، )بريوت: دار الكتب العلمية، ال ●

، لفكردار ابريوت: عاين ألفاظ املةنهاج، )شربيين: حممد اخلطيب، مغين احملتاج إىل معرفة مال ●
 دط، دت(.

شربيين، مشس الدين، اإلقةناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، حتقيق: مكتب البحوث والدراسات، ال ●
 دار الفكر، دط، دت(. )بريوت،

 م(.1997شعراوي: حممد متويل، تفسري الشعراوي، )القاهرة: دار أخبار اليوم، دط، ال ●

 ه(.1414، 1ط شوكاين: حممد بن علي، فتح القدير، )دمشق: دار ابن كثري،ال ●

صةنعاين: أبو بكر عبد الرزاق، املصةنف، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، )بريوت: املكتب ال ●
 ه(.1403، 2اإلسالمي، ط

الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن  : حممد بن جرير، جامع البيان يف تأويل القرآن، حتقيق:طربيال ●
 م(. 2001ه/1422، 1الرتكي، )دار هجر للةنشر، دم، ط

ابلسي: أبو احلسن عالء الدين، معني احلكام فيما يرتدد بني اخلصمني من األحكام، طر ال ●
 )بريوت: دار الفكر، دط، دت(.
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)بريوت: دار الفكر، دط،  عابدين: عالء الدين حممد، قرة عني األخيار لتكملة رد احملتار،ابن  ●
 دت(. 

 م(.1984نسية للةنشر، عاشور: حممد الطاهر، التحرير والتةنوير، )تونس: الدار التو ابن  ●

ه/  1415، 2عثمان: حممد رأفت، الةنظام القضائي يف اإلسالم، )دار البيان، دم، ط ●
 م(.1994

 م(.2003ه/1424، 3العريب: أبو بكر، أحكام القرآن، )بريوت: دار الكتب العلمية، طابن  ●

 ه(.1379عسقالين: ابن حجر، فتح الباري، )بريوت، دار املعرفة، ال ●

 ه (.1419، 1حجر، املطالب العالية، )السعودية: دار العاصمة، ط عسقالين: بنال ●

عليش: أبو عبد ااهلل املالكي، مةنح اجلليل شرح خمتصر خليل، )بريوت: دار الفكر، دط،   ●
 م(.1989ه /1409

، 2وت: مؤسسة الرسالة، طفارس: جممل اللغة، حتقيق: زهري عبد احملسن سلطان، )بري ابن  ●
 م(.  1986ه/1406

احلكام، )مكتبة حون: ابراهيم بن علي، تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومةناهج فر ابن  ●
 م(.1986ه ،1406، 1، طالكليات األزهرية

الة، فريوز آبادي: جمد الدين، القاموس احمليط، حتقيق مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسال ●
 م(.2005ه/ 1426 ،8)بريوت: مؤسسة الرسالة، ط

، املصباح املةنري يف غريب الشرح الكبري، )بريوت: املكتبة العلمية، دط، فيومي: أمحد بن حممدال ●
 دت(.

ه  /  1414، 1قدامة: موفق الدين، الكايف يف فقه اإلمام أمحد، )دار الكتب العلمية، طابن  ●
 م(.  1994

 م(.1968ه/ 1388قدامة، موفق الدين املقدسي، املغين يف الفقه، )مكتبة القاهرة، دط، ابن  ●

، 2: أمحد بن إدريس، اإلحكام يف متييز الفتاوى من األحكام، )لبةنان: دار البشائر، طقرايفال ●
 م(.  1995ه / 1416

قونوي: قاسم بن عبد اهلل، أنيس الفقهاء يف تعريف األلفاظ املتداولة بني الفقهاء، حتقيق: حيي ال ●
 م(.2004ه/1424حسن مراد، )دار الكتب العلمية، دط، 
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، 27ن، زاد املعاد يف هدي خري العباد، )بريوت: مؤسسة الرسالة، طالقيم: مشس الديابن  ●
 م(. 1994ه/1415

، 2كاساين: عالء الدين، بدائع الصةنائع، )بريوت: دار الكتب العلمية، طال ●
 م(.    1986ه/1406

كثري: إمساعيل، تفسري القرآن العظيم، حتقيق: حممد حسني مشس الدين، )بريوت: دار ابن   ●
 ه(.1419، 1ط الكتب العلمية،

كيا اهلراسي: أبو احلسن الطربي، أحكام القرآن، حتقيق: موسى حممد علي، عزة عبد عطية، ال ●
 ه (.1405، 2)بريوت: دار الكتب العلمية، ط

ماجة: حممد بن يزيد، سةنن ابن ماجة، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي )دار إحياء الكتب ابن  ●
 العربية، دط، دت(.

 م(.1994ه/ 1415 ،1لك، املدونة، )دار الكتب العلمية، طمالك: أنس بن ماابن  ●

الكي: حممد بن عليش، فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك، )دار املعرفة، امل ●
 دط، دت(.

اوردي: أبو احلسن، احلاوي الكبري، حتقيق: علي حممد معوض، عادل أمحد، )بريوت: دار امل ●
 م(.1990ه/1419، 1الكتب العلمية، ط

جمد الدين: ابن تيمية، احملرر يف الفقه على مذهب أمحد بن حةنبل، )الرياض: مكتبة املعارف،  ●
 م(.1984ه/1404، 2ط

فقه حةنفي، حتقيق: جنيب هواويين، )نشر نور حممد، كراتشي، دط،  جملة األحكام العدلية، ●
 دت(.

 13وقد صدرت يف جملة جممع الفقه اإلسالمي، تصدر عن مةنظمة املؤمتر االسالمي جبدة،  ●
 عدًدا. عن املكتبة الشاملة. 

رداوي: عالء الدين، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، )دار إحياء الرتاث العريب، امل ●
 ، دت(.2ط

 ه(.1414،3مةنظور: مجال الدين، لسان العرب، )بريوت: دار صادر، طابن  ●
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 )بريوت: دار الكتب العلمية، واق املالكي: حممد بن يوسف، التاج واإلكليل ملختصر خليل،امل ●
 م(. 1994، 1416، 1ط

جنيم: زين الدين بن إبراهيم، البحر الرائق شرح كةنز الدقائق، )دار الكتاب اإلسالمي، ابن  ●
 دت(. ،2ط

ةنعماين: سراج الدين، اللباب يف علوم الكتاب، حتقيق: عادل أمحد، وعلي معوض، )بريوت: ال ●
 (. م1998ه/1419، 1دار الكتب العلمية، ط

، 1ةنملة: عبد الكرمي، املهذب يف علم أصول الفقه املقارن، )الرياض: مكتبة الرشد، طال ●
 م(.1999ه/ 1420

)بريوت: املكتب اإلسالمي،  ةنووي: حميي الدين، روضة الطالبني، حتقيق: زهري الشاويش،ال ●
 م(. 1991ه/1412، 3ط

 ه(. 1392يب، بريوت، دط، ةنووي: حميي الدين، شرح صحيح مسلم، )دار إحياء الرتاث العر ال ●

 (.دت دط، الفكر، دار) املهذب، شرح اجملموع ةنووي،ال ●

)بريوت: دار إحياء الرتاث،  روي: أبو مةنصور، هتذيب اللغة، حتقيق: حممد عوض مرعب،اهل  ●
 م(.   2001، 1ط

  مهام: كمال الدين، شرح فتح القدير، )بريوت: دار الفكر، دط، دت(.ابن  ●

)القاهرة:  جممع الزوائد ومةنبع الفوائد، حتقيق: حسام الدين القدسي،يثمي: أبو احلسن، اهل ●
  م(.1994ه / 1414مكتبة القدسي، دط، 

  ، دت(.2وسوعة الفقهية الكويتية، )الكويت: دار السالسل، طاملوزارة األوقاف الكويتية،  ●

 روابط ومواقع أنترنتثانًيا: 

من اخلالفات األسرية، حتقيق: مةنال  %37 جريدة الراية القطرية، االستشارات العائلية" حلّ  ●
 . رابط:2018/3/14، روجع يف 2012/5/1عباس، يف 

-10c9-1ca4-dff4-6451603http://www.raya.com/home/print/f

9179681eb025-9108-25c4-cf8b-40feb2/cf17432d122741 

http://www.raya.com/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/cf2feb40-b8cf-4c25-9108-025eb9179681
http://www.raya.com/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/cf2feb40-b8cf-4c25-9108-025eb9179681
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ن روجع يف 2016/2/25جريدة الراية القطرية، مطلوب هيئة لفض املةنازعات األسرية، يف  ●
dff4-6451603http://www.raya.com/home/print/f-، رابط: 2018/3/14

-b70a-b402-f820-f8b510d17432/3d122741-10c9-1ca4
ca7d34a5cf 
 

جريدة الشرق القطرية، مطالبات بتأهيل حمكمي حمكمة األسرة بالتقةنيات الةنفسية، يف  ●
. رابط: 2018/3/14، روجع يف 2017/1/24

LuONfCmIGbyGj4PIl6oYE6GqDJ3w1https://docs.google.com/document/d/

/edit#8ooAZwktu646cgt 

، 2018/2/17جريدة الشرق القطرية،"وفاق" يةنشر الوعي بربنامج املقبلني على الزواج، يف  ●
، رابط:  8201/3/14روجع يف 

LuONfCmIGbyGj4PIl6oYE6GqDJ3w1https://docs.google.com/document/d/

/edit#8ooAZwktu646cgt 

، 2017/1/9عاوى األسرية، يف يؤخر الد« االستشارات العائلية»جريدة الوطن القطرية،  ●
watan.com/news-http://www.al-. رابط: 2018/3/14روجع يف 

20170109/d/51379details/id/ 

روجع بتاريخ ن، عبد اهلادي، التحكيم بني الزوجني يف الشريعة والقانون، مصدر سابق، امخد ●
 م رابط:2018/1/14
.html16post_-/blog2011/04http://sklawyer.blogspot.qa/ 

  جملة اإلسالمي، الفقه يف الزوجني نشوز إصالح يف التحكيم حكم صائب، ياسر خورشيد، ●
: رابط. 323ص ،103 العدد د،بغدا جامعة اآلداب، كلية

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=83614 

روجع يف 2004/2/3مدونة األسرة، صادر يف  ، 99املادة  ، 70.03القانون املغريب رقم   ●
 ، رابط2018/1/15

http://www.raya.com/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/3d510b8f-820f-402b-a70b-cf5a34d7ca
http://www.raya.com/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/3d510b8f-820f-402b-a70b-cf5a34d7ca
http://www.raya.com/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/3d510b8f-820f-402b-a70b-cf5a34d7ca
https://docs.google.com/document/d/1w3GqDJ6oYE6PIl4LuONfCmIGbyGjcgt646ooAZwktu8/edit
https://docs.google.com/document/d/1w3GqDJ6oYE6PIl4LuONfCmIGbyGjcgt646ooAZwktu8/edit
https://docs.google.com/document/d/1w3GqDJ6oYE6PIl4LuONfCmIGbyGjcgt646ooAZwktu8/edit
https://docs.google.com/document/d/1w3GqDJ6oYE6PIl4LuONfCmIGbyGjcgt646ooAZwktu8/edit
http://www.al-watan.com/news-details/id/51379/d/20170109
http://www.al-watan.com/news-details/id/51379/d/20170109
http://sklawyer.blogspot.qa/2011/04/blog-post_16.html
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https://docs.google.com/document/d/1w3GqDJ6oYE6PIl4LuONfCmIGby 

Gjcgt646ooAZwktu8/edit# 

 رابط:2017/12/14مركز االستشارات العائلية (وفاق،) مراجعة يف  ، ●
Us/Pages/default.aspx20%qa/About-http://www.wifaq.org.qa/ar 

:.  5/ 9/ 2003 وسط، حتريرا يفمفهوم الضرر املبيح للزوجة طلب الطالق، جريدة الشرق األ  ●
 ،  العدد 2018/1/15روجع يف

،رابط:9047
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8800&article=191067#.

Wl 

0pQ1QjSt 

، روجع يف 2016/3/1موقع الكرامة برس، حيق للزوج املعةنف تطليق زوجته، يف  ●
، رابط: 2018/2/14

171766http://www.karamapress.com/arabic/?Action=PrintNews&ID= 

 رابط:2018/1/28موقع احملامني العرب، التطليق للضرر والشقاق بني الزوجني، روجع يف  ، ●
 http://www.arab-lawyers.com/2016/12/06شرعي-//حمامي

 

http://www.wifaq.org.qa/ar-qa/About%20Us/Pages/default.aspx
http://www.karamapress.com/arabic/?Action=PrintNews&ID=171766
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 قمالحال

 محل البحث 2006لعام  22أواًل: مواد قانون األسرة القطري رقم 

 (3مـادة)
فيما مل يرد بشأنه نص يف هذا القانون، يعمل بالرأي الراجح من املذهب احلةنبلي، ما مل تر 
احملكمة األخذ بغريه، ألسباب تبيةنها يف حكمها. وإذا مل يوجد رأي راجح يف املذهب 

هنا نص خاص يف هذا القانون، طبق القاضي ما يراه مالئماً من آراء احلةنبلي لواقعة مل يرد بشأ
 املذاهب األربعة، وإذا تعذر ذلك، طبق القواعد الفقهية العامة يف الشريعة اإلسالمية.

 (101مـادة)
 تقع الفرقة بني الزوجني: حبكم القضاء، وتسمى فسخاً.

 (105مـادة)
ص عدد الطلقات. وكل فرقة حبكم القضاء تعترب والفسخ فرقة بائةنة، وال رجعة فيها، وال يةنق

 فسخاً.

 (112)مادة         
كل طالق يقع رجعيًا إال الطالق املكمل للثالث والطالق قبل الدخول، وما نص 

 عليه يف هذا القانون أنه بائن أو فسخ.

 (122مـادة)
الزوجني وتةندب إذا مل يرتاض الزوجان على اخللع فعلى احملكمة القيام مبحاولة الصلح بني 

لذلك حكمني ملباشرة مساعي الصلح خالل مدة ال جتاوز ستة أشهر، وإذا مل يتوصل 
احلكمان للصلح، وطلبت الزوجة املخالعة مقابل تةنازهلا عن مجيع حقوقها املالية الشرعية، 

 ، حكمت احملكمة بالتفريق بيةنهما.وردت عليه الصداق الذي أعطاه هلا
 (129)مادة 
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لدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة للزوجة قبل ا
ملثلها. وعلى القاضي بذل اجلهد إلصالح ذات البني. وإذا تعذر اإلصالح وثبت الض رر 

 ويثبت الضرر بالبيةنة، مبا يف ذلك شهادة التسامع. حكم بالتفريق.
 (130)مادة 

عذر اإلصالح يعني القاضي إذا مل يثبت الضرر واستمر الشقاق بني الزوجني، وت
 ح، وإال فمن غري أهليهما، وحيددحكمني من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة على اإلصال

 هلما مدة التحكيم.
 (131)المادة 

على احلكمني تقصي أسباب الشقاق وبذل اجلهد لإلصالح بني الزوجني. ويقدم 
ساءة كل من الزوجني أو أحدمها احلكمان إىل القاضي تقريرًا عن مساعيهما متضمةنًا مدى إ

 لآلخر مشفوعاً برأيهما.
 (132)المادة 

للقاضي اعتماد تقرير احلكمني إذا كان موافقًا ألحكام املادة السابقة، وإالَّ عنّي 
 حكمني غريمها بقرار مسبب للقيام مبهمة التحكيم جمدداً، أو ضم إليهما حكمًا ثالثاً.

 (133)مادة          
كم بالتفريق استةنادًا إىل تقرير احلكمني إذا تعذر الصلح واستمر للقاضي أن حي

الشقاق بني الزوجني. فإن مل يقدم احلكمان تقريرمها وثبت استحكام اخلالف بني الزوجني، 
 فيحكم بالتفريق بيةنهما.

 (134)مادة 
إذا رأى القاضي التفريق بني الزوجني للشقاق وكانت اإلساءة كلها أو أكثرها من 

ة، فيفرق بيةنهما مبال يقدره القاضي بعد االطالع على تقرير احلكمني، وإذا كانت الزوج
 اإلساءة كلها أو أكثرها من الزوج، أو كانت مةنهما أو جهل احلال، فيفرق بيةنهما بال مال.
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 ثانًيا: المواد القانونية المقترح تعديلها

 :122المادة 
القيام مبحاولة الصلح بني الزوجني )إذا مل يرتاض الزوجان على اخللع فعلى احملكمة 

وتةندب لذلك حكمني ملباشرة مساعي الصلح خالل مدة ال جتاوز ستة أشهر، وإذا مل 
يتوصل احلكمان للصلح، وطلبت الزوجة املخالعة مقابل تةنازهلا عن مجيع حقوقها املالية 

 (.الشرعية، وردت عليه الصداق الذي أعطاه هلا، حكمت احملكمة بالتفريق بيةنهما
 المقترحة: 122المادة 

)إذا مل يرتاض الزوجان على اخللع فعلى احملكمة القيام مبحاولة الصلح بني الزوجني 
ممن  -امرأة رشيدة عةند احلاجة و  -، أو حكًما واحًد وتةندب لذلك حكمني عدلني خبريين

ر، تتوسم فيهما القدرة على اإلصالح ملباشرة مساعي الصلح خالل مدة ال جتاوز ستة أشه
وإذا مل يتوصل احلكمان للصلح، وطلبت الزوجة املخالعة مقابل تةنازهلا عن مجيع حقوقها 

 املالية الشرعية، وردت عليه الصداق الذي أعطاه هلا، حكمت احملكمة بالتفريق بيةنهما(.

 :129المادة 
عذر معه دوام العشرة )للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يت

 ملثلها(.
 المقترحة: 129المادة 

)الحد الزوجني قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام 
 العشرة ملثله(.

 :130المادة 
)إذا مل يثبت الضرر واستمر الشقاق بني الزوجني، وتعذر اإلصالح؛ يعني القاضي 

ليهما، وحيدد ري أهحكمني من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة على اإلصالح، وإال فمن غ
 هلما مدة التحكيم(.
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  المقترحة 130المادة 

 أو الزوجني بني الشقاق وخيف إصالحه، وأمكن ثبت أو الضرر، يثبت مل إذا 
 أهليهما من عدلني حكمني – بيةنهما الةنزاع يف للفصل أو لإلصالح القاضي يعني استمراره؛

 وإال اإلصالح، على القدرة فيهم ي توسم ممن - احلاجة عةند رشيدة وامرأة – واحًدا حكًما أو
 التحكيم مدة هلما وحيدد أهليهما، غري فمن

 :132المادة 
للقاضي اعتماد تقرير احلكمني إذا كان موافقًا ألحكام املادة السابقة، وإالَّ عنّي 
 حكمني غريمها بقرار مسبب للقيام مبهمة التحكيم جمدداً، أو ضم إليهما حكمًا ثالثاً.

 المقترحة: 132المادة 
للقاضي اعتماد تقرير احلكمني إذا كان موافقًا ألحكام املادة السابقة، وإالَّ عنّي 
حكمني غريمها بقرار مسبب للقيام مبهمة التحكيم جمدداً، أو ضم إليهما حكمًا ثالثًا عةند 

 اختالفهما.

 ثالثًا: صور لوثائق ومستندات

 صور لوثائق من مركز االستشارات العائلية - 1
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 صور لوثائق من محكمة األسرة - 2
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