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)*( اأ�صتاذ الفقه املقارن والدرا�صات الإ�صلمية – كلية القانون الكويتية العاملية

 التحكيم االتفاقي
يف التفريق للضرر بني الزوجني

)بحث فقهي قانوني يف نزاع واقعي(

)*(

اأ. د/ عبد احلميد حممود البعلي
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امللخ�ص: 

�صاأن:  يف  ق�صائي  حكم  على  تعليقًا  واقعي  نزاع  مو�صوع  يف  قانوين  فقهي  بحث 

التحكيم التفاقي يف التفريق لل�رضر بني الزوجني  وخل�صة البحث وخلئ�صه تتمثل 

يف: اأن املراأة اأ�صا�ص الأ�رضة، والأ�رضة اأ�صا�ص املجتمع، واأ�صا�صها الدين والأخلق.

)قانون  بعيد  حدٍّ  اإىل  القانون  به  وجاء  الد�صتور،  عليه  ون�ص  ال�رضع  جاء  وبهذا 

يد  به  احلقته  بعدما  وبخا�صة  الكويت(  يف   1984 ل�صنة   51 رقم  ال�صخ�صية  الأحوال 

العدالة من تطوير فيما يتعلق مبو�صوع البحث، اإذ نظم التفريق الق�صائي لل�رضر بني 

اأوجه  من  الكثري  متلفيًا   ،)135 –  126( من  املواد  يف  التحكيم  طريق  عن  الزوجني، 

اأحكام  ات�صاقًا مع  اأكرثها  ال�صخ�صية مما جعله  الأحوال  الق�صور يف غريه من قوانني 

الفقه الإ�صلمي، واأقوى اإ�صلحًا للأ�رضة، واأقرب اإىل روح الع�رض، ونذكر من ذلك:

التفريق غري مق�صور على الزوجة بل جعله للزوج اأي�صًا واإن كان  – اأن يكون طلب   1
ميلك الطلق.

2 – جواز طلب التفريق قبل الدخول قبل اأن ميتد الإ�رضار اإىل الزوجني.

ال�صكوى. تكرر  احلكمني  لبعث  ي�صرتط  – ل   3

– قبول ال�صهادة على ال�رضر بالت�صامع.  4

ع خطواته املوفقة يف الإ�صلح، فياأخذ  ل امل�رضِّ اأن يكمِّ ونود من خلل هذا البحث 

فيما  قوًة  ويك�صبه  الزوجني،  بني  النزاع  يف  حجيًة  عليه  وي�صفي  التفاقي،  بالتحكيم 

قرره احلكمان جمعًا اأو تفريقًا، اإذ اقت�رض القانون يف املواد )126 - 135( على التفريق 

الق�صائي، وهذه املناداة من خلل واقعة نزاع حقيقي واقعي كان منظورًا اأمام الق�صاء.
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توطئة:

مكانة املراأة امل�ضلمة يف االأ�رضة ومكانة االأ�رضة يف الد�ضتور:

يقول اهلل تعايل: زبڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  

گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱرب )الروم/21(.

ويقول جّل �صاأنه:  زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ     

ڀرب )الطلق/6(.
زب ہ  ھ  ھ  ھ  ھرب )البقرة/229(.

يف  املعروف  ود�صتورها  والرحمة،  املودة  وقوامها  املراأة،  اأ�صا�صها  الأ�رضة  اإن 

املعا�رضة والإح�صان يف الت�رضيح وعدم امل�صارة من الزوجني لبع�صهما البع�ص.

لهذا كان جديرًا بالد�صاتري العربية اأن تن�ص على اأن الأ�رضة اأ�صا�ص املجتمع قوامها 

الدين والأخلق وحّب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي اأوا�رضها ويحمي يف ظلها 

الأمومة والطفولة.

من  الرغم  وعلى  الع�صور  مّر  على  الإ�صلمية  بلدنا  يف  الأ�رضة  ت�رضيع  ظل  وقد 

اهلل  يرث  اأن  واإىل  اليوم  حتى  ال�رضعي  وم�صدره  اأ�صله  على  حمافظًا  التقلبات  كرثة 

الأر�ص ومن عليها اإن �صاء اهلل.

1984 يف �صاأن الأحوال  51 ل�صنه  اأن نعر�ص للقانون رقم  ولهذا كــان حريًا بنا   

ال�صخ�صية يف دولة الكويت وما اأحلقته به يد العدالة من تطوير فيما يتعلق مبو�صوع 

م  القانون امل�صار اإليه التفريق الق�صائي لل�رضر بني الزوجني عن طريق  البحث، اإذ نظَّ

التحكيم يف املواد  من )126 – 135( متلفيًا الكثري من الق�صور املوجود يف غريه من 

قوانني الأحوال ال�صخ�صية، مما جعله اأكرث ات�صاقًا مع اأحكام الفقه الإ�صلمي، واأقوى 

اإ�صلحًا للأ�رضة، واأقرب اإىل  روح الع�رض.  من ذلك:
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التفريق غري مق�صور على الزوجة بل للزوج اأي�صًا اأن يطلبه واإن  –  اأن يكون طلب   1
كان ميلك الطلق.

–  اإنه يجوز طلب التفريق قبل الدخول قبل اأن ميتد الإ�رضار اإىل غري الزوجني.  2

بعث  يف  اإذ  ال�صكوى  تكرر  للحكمني  القا�صي  اأو  املحكمة  بعث  يف  ي�صرتط  ل    –  3
احلكمني ابتداًء اخت�صار للإجراءات.

يف حميط الزوجني. ال�صهرة  به  وق�صد  بالت�صامع:  ال�رضر  على  ال�صهادة  4–  قبول 

واقعي  حقيقي  نزاع  يف  عملية  م�صكلة  البحث  هذا  يف  نعاجله  الذي   واملو�صوع 

التفريق  يف  واأثره  الزوجني،  بني  النزاع  يف  حجيته  ومدى  التفاقي،  التحكيم  مدارها 

التفريق  على   )135 –  126( من  املواد  يف  القانون  اقت�رض  اإذا  القا�صي  بحكم  بينهما 

اأحكام تف�صيلية  الوارد به من  النحو  التحكيم على  الزوجني عن طريق  الق�صائي بني 

وهو ما نتناوله على النحو التايل يف املطالب الآتية:
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املطلب االأول

واقــعــات الـــنــزاع

ُنوجز وقائع املو�ضوع فيما يلي:

اأواًل: املدعية كانت زوجة للمدعى عليه، ثم دّب اخللف وال�صقاق بينهما وتفاقم اإىل احلد 

الذي اأ�صبحت معه الع�رضة الزوجية م�صتحيلة، اإذ باءت كل حماولت ال�صلح بالف�صل، 

فاتفق الزوجان على التحكيم بوثيقة حررت يف .................. جاء فيها: 

اأن الزوجني اأرادا ف�ّص اخللفات بينهما، واإعمال حكم اهلل بينهما يف اإنهاء اخللفات 

الزوجية وكافة املعاملت بينهما، على اأ�صا�ص من حكم اهلل يف قوله تعاىل: 

ژ  ژ    ڑ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ          ڍ  ڍ   زب   –  1

ڑ  کک  ک    ک  گ           گ  گ   رب )الن�صاء/35(.
ڭ     ڭڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ       زبھ    –  2

ۇ رب )الن�صاء/19(.

زب ڀ  ڀ  ٺ  ٺ رب  )البقرة/231(.  –  3

حديث الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم » ال �رضر وال �رضار«. – ويف   4

كما جاء بوثيقة التحكيم اأي�صًا: تعهد كل من الطرفني اأمام هيئة التحكيم بالإف�صاء 

اأمامها بكل املنازعات التي حدثت بينهما بالتف�صيل الكامل وباأ�صبابه، ثم يرتكان بعد 

اأن يكون حكمها نهائيًا غري قابل  التحكيم تق�صي فيه مبا ترى على  لهيئة  الأمر  ذلك 

للطعن فيه«.

اأن  الطرفني عليه بعد  التحكيم ووثيقته مت توقيع  الذي جاء مب�صارطة  وعلى هذا 

اختار من اختارا لذلك من املحكمني الواردة اأ�صماوؤهم يف وثيقة التحكيم.
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ثم با�رضت هيئة املحكمني املختارة واملفو�صة من قبل الطرفني عملها: 

ب�صماع اأقوال الطرفني وكذلك ال�صهود دون اعرتا�ص اأو معار�صة اأو طعن من اأي 

من الطرفني على اإجراءات املحكمني اأو اأ�صخا�صهم.

اأن  اأمامها،  وثبت  يقينها  يف  ووقر  لديها  ا�صتقر  ما  على  بناًء  التحكيم  هيئة  وانتهت 

املدعية ُمرّوعة يف اأمنها على حياتها ومالها وعر�صها يف ا�صتمرار حياتها مع املدعى عليه 

الذي مل ينف اأو يجحد �صيئًا مما ذكرته املدعية يف اأقوالها اأمام هيئة التحكيم اأو مما اأدىل به 

ال�صهود الأربعة – اإىل ما ل بّد معه، وما ل مفّر منه وهو تطليقها ل�صتحالة الع�رضة بينهما، 

وبذلك حكمت هيئة املحكمني بتطليق املدعية من املدعى عليه طلقة بائنة ....... اإلخ.

ثانيًا: ا�صت�صدرت املدعية الأمر الوقتي رقم ..... ل�صنة ..... من حمكمة ...... بو�صع 

ال�صيغة التنفيذية على حكم املحكمني رقم ..... ل�صنة ...... حتكيم ..... . تظلم املدعى 

عليه من هذا الأمر بالتظلم رقم ...... ل�صنة ..... حيث ق�صى فيه بجل�صة..... برف�ص 

�ص احلكم ق�صاءه على ما ياأتي: التظلم واأ�صَّ

 ورد عامًا لي�صمل التحكيم كافة امل�صائل 
)1(

التحكيم يف  املرافعات  قانون  ن�ص  اأن   –  1
الأحوال  مل�صائل  يت�صع  ثم  ومن  النزاع،  ماهية  كانت  اأيًا  ال�صلح  فيها  يجوز  التي 

ال�صخ�صية.

م الزوج )املدعى  عة من طريف التداعي اأن حمكِّ 2 – اإن الثابت من م�صارطة التحكيم واملوقَّ
عليه( هو ال�صيد/ ................. ، اإذ مل يطعن على توقيعه بثمة طعن، الأمر الذي 

مًا عنه. ُيف�صح عن قبوله حمكِّ

التحكيم يف بع�ص امل�صائل املتعلقة بالزواج، واأن املحكمني  اأجاز  الكرمي  القراآن  – اأن   3
مل يجاوزا حدود �صلطتهما و�صلطانهما كما ُتثبته الأوراق وتنبئ به.

م�رضي. مرافعات   )1( م 173 مرافعات كويتي، واملادة 501 
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اإذ مل ُيطعن عليه  ال�صيء املحكوم فيه  واأ�صبح هذا احلكم نهائيًا حائزًا حلجية 

بطعن.

اأحوال �صخ�صية ...... بطلب  َعى عليه الدعوى رقم ...... ل�صنة  ......  املُدَّ اأقام  ثالثًا: 

احلكم ببطلن حكم املحكمني واإلغائه ووقف تنفيذه، وردد اأ�صبابًا لدعواه ما �صبق اأن 

ذكره يف تظلمه ورف�صته املحكمة على نحو ما �صلف. 

حكمت املحكمة ح�ضوريًا:

اأواًل: برف�ص الدفع بعدم اخت�صا�ص املحكمة نوعيًا.

ثانيًا: برف�ص الدفع بعدم جواز نظر الدعوى ل�صابقة الف�صل فيها.

ثالثًا: ويف مو�صوع الدعوى ببطلن حكم التحكيم رقم ..... ل�صنة ..... �صند الدعوى 

مقابل   ..... ومبلغ  امل�رضوفات  عليها  املدعى  واألزمت  يكن،  مل  كاأن  واعتباره  واإلغاوؤه 

اأتعاب املحاماة.

بَحل  الطلق  جعل  احلكيم  الإ�صلمي  ع  امل�رضِّ »اأن  على:  ق�صاءه  احلكم  �ص  واأ�صَّ

الرابطة الزوجية حقًا للزوج ولي�ص حقًا للزوجة، اإل اأن الزوجة قد تبغ�ص زوجها وتقع 

ع لها الإ�صلم طريقًا  الكراهية بينهما وتوّد اخلل�ص من معا�رضته ........، كذلك �رضَّ

للخل�ص من رابطة الزوجية تخلي�صًا لها من احلرج ودفعًا لل�رضر عنها، وهو اأن تلجاأ 

للقا�صي ليقوم باإيقاع الطلق عند ال�رضر، )وبذلك ل يحق لآخر اأن يق�صي بالطلق( 

ا�صتحالة  له  ي�صتبني  اأن  بعد  اإ�رضافه  القا�صي وحتت  قبل  اأن بعث احلكمني يكون من 

الع�رضة، ثم يق�صي بالطلق على �صوء تقرير احلكمني، واإل فاإن ذلك معناه اأن يرتك 

للأفراد بخلف الزوج �صاحب احلق، وبخلف القا�صي الذي يتوىل نيابة عن الزوج 

ع التحكيم فاإنه ي�صتبعد من هذه امل�صائل  اإيقاعه اأن يوقع الطلق، هذا واإن اأجاز املُ�رضِّ

اإن  الزوجني  بني  الإ�صلح  هو  الزوجني  بني  التحكيم  من  الق�صد  )واأن  كما  )الطلق( 

ق�صد منه اإجراء امل�صاحلة(.
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�رضوط  خالفا  املحكمني  »اأن  وهي:  نتيجة  اإىل  احلكم  خل�ص  ذلك  على  وتاأ�صي�صًا 

به  قام  ما  واأن  بالتطليق،  احلكم  ولي�ص  امل�صاحلة  اإىل  تف�صي  التي  التحكيم  م�صارطة 

مون غري جائز ول ميلكانه اإل بعد اأن ينتدبهما القا�صي وعليه كان ق�صاء املحكمة  املحكِّ

ببطلن حكم التحكيم«.

اأ�صاب  قد  اإليه،  ا�صتند  فيما  امل�صتاأنف  احلكم  كان  اإذا  ما  بحث  يلي  فيما  ونتناول 

�صحيح القانون والفقه من عدمه.
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املطلب الثاين

هل يجوز التحكيم يف الطلق..

وبعبارة اأخرى هل يجوز للحكمني التفريق بني الزوجني

اأواًل: تنفيذ ماذهب اليه احلكم من جعل حق الطلق للزوج اأو للقا�ضي نيابه عنه 

الإ�صلمي  ع  بامل�رضِّ عليه  املطعون  احُلْكم  اأ�صا�ص(  غري  على  )ا�صتند  متّحل  لقد 

احلكيم فيما ذهب اإليه احلكم من جعل الطلق حقًا للزوج اأو للقا�صي نيابة عنه دون 

ع الإ�صلمي فعًل؟ ف�صل اخلطاب يف ذلك هو  اأن ُيرَتك للأفراد، فهل هذا هو حكم امل�رضِّ

والراجحة  للفقهاء  امل�صهورة  والأقوال  املعتمدة  ال�رضعية  الأحكام  م�صادر  اإىل  اللجوء 

على النحو التايل:

يقول اهلل تعاىل: زبڇ  ڇ  ڇ )1(   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

گ   گ            ک   ک     کک   ڑ   ڑ   ژ     ژ   ڈ          ڈ   ڎ   ڎ  
گ   رب )الن�صاء/35(

) اأ ( يذهب جمهور الفقهاء، بل ُروي اإجماعهم على اأن من �ضلطة املحكمني التفريق 

بني الزوجني دون اأمر من احلاكم يف البلد وال توكيل بالفرقة بني الزوجني:

عفان  بن  عثمان  عن  مروٌي  وهو  واإ�صحاق  والأوزاعي   
)2(

مالك الإمام  قال  وبهذا 

الطربي  )1( ال�صقاق العداوة بني فريقني واخللف بني اثنني )ل�صان العرب مادة �صقق( و�صميت العداوة �صقاقًا – تف�صري 

ح8 �ص319، تف�صري القرطبي ح1 �ص 257، تف�صري الرازي ح10 �ص 92. 

)2( جاء يف املذكرة الإي�صاحية للقانون امل�رضي رقم 25 ل�صنة 1929 عن اأحكام الطلق والنفقة والعدة واملهر وفيما يتعلق 

التخل�ص، ول ما  الزوجة من  اأبي حنيفة ما ميكنِّ  اأحكام مذهب  اأنه لي�ص يف  بال�صقاق بني الزوجني والتطليق لل�رضر 

ُيرجع الزوج عن غّيه فيحتال اإىل كل اإيذاء اآخر ق�صد النتقام....

نت الوزارة هذه الآثار وا�صحة جليّة مما تقدم اإليها من ال�صكايات فراأت امل�صلحة داعية اإىل الأخذ مبذهب  اإزاء ذلك تبيَّ

اأمر  اأنه يجوز  العلم  اأهل  املدونة: قال مالك واأح�صن و�صمعت من  الزوجني جاء يف  ال�صقاق بني  اأحكام  الإمام مالك يف 

احلكمني عليهما. وهو الذي اأخذ به املالكية وهو املذهب عندهم – املدونة ح2 �ص 368، �ص 369 – والرهوين ح4 �ص 

املوطاأ ح3 �ص  214. على  والزرقاين   48
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وعلي بن اأبي طالب وابن عبا�ص وال�صعبي والنخعي وال�صافعي يف اأحد قوليه وحكاه ابن 

، فقد جاء يف فتح القدير للإمام ال�صوكاين يف 
)1(

كثري عن اجلمهور، وذكر اإجماعهم عليه

معنى الآية الكرمية ما ياأتي: »واإذا مل يوجد من اأهل الزوجني من ي�صلح للحكم بينهما 

كان احلكمان من غريهم...«.

وعلى احلكمني اأي ي�صعيا يف اإ�صلح ذات البني جهدهما فاإن قدرا على ذلك عمل 

عليه، واإن اأعياهما اإ�صلح حالهما وراأيا التفريق بينهما جاز لهما ذلك من دون اأمر من 

احلاكم يف البلد، ول توكيل بالفرقة من الزوجني.

ڎ   ڎ   ڌ  ڌ   ڍ   ڍ   زب  قال:  اهلل  لأن  اجلمهور:  »وقال 

ڈ رب وهذا ن�ص من اهلل �صبحانه اأنهما قا�صيان ل وكيلن ول �صاهدان«.
»وقد اأخرج ابن جرير وابن املنذر واأبي حامت والبيهقي يف �صننه عن ابن عبا�ص يف 

قوله تعاىل: »واإن خفتم �صقاق بينهما« قال: وهذا: الرجل واملراأة اإذا تفا�صد الذي بينهما 

اأمر اهلل اأن تبعثوا رجًل �صاحلًا من اأهل الرجل ورجًل مثله من اأهل املراأة فينظران اأيهما 

امل�صيء فاإن كان الرجل هو امل�صيء حجبوا اإمراأته عنه، وق�رضوه على النفقة، واإن كانت 

اأن  على  راأيهما  اجتمع  فاإن  النفقة،  ومنعوها  زوجها  على  ق�رضوها  امل�صيئة  هي  املراأة 

قا اأو يجمعا فاأمرهما جائز، فاإن راأيا اأن يجمعا فر�صي اأحد الزوجني وكره الآخر  يفرِّ

ذلك، ثم مات اأحدهما فاإن الذي ر�صي يرث الذي كره ول يرث الكاره الرا�صي.

الرّزاق يف امل�صنَّف و�صعيد بن من�صور وعبد بن  ال�صافعي يف الأم وعبد  »واأخرج 

ال�صلماين  اأبي حامت والبيهقي يف �صننه عن عبيدة  حميد وابن جرير وابن املنذر وابن 

 )ر�صى اهلل عنه( ومعهما فئام: )جمع( من 
ّ

يف هذه الآية قال: جاء رجٌل وامراأٌة اإىل علي

 فبعثوا حكمًا من اأهله وحكمًا من اأهلها ثم قال للحكمني اأتدريان ما 
ّ

النا�ص فاأمرهم علي

)1( تف�صري ابن كثري ح1 �ص  493 اأحكام القراآن للج�صّا�ص ح2 �ص 233 – املغني وبهام�صه ال�رضح الكبري ح8 �ص 168 

– القرطبي ح3 �ص 1746 – البحر املحيط ح3 �ص 243 – الطربي ح8 �ص 26 – الختيارات العلمية من فتاوى �صيخ 
الإ�صلم بن تيمية للبعلي ح4 �ص 564 – املهذب ح2 �ص 70 – مغنى املحتاج ح3 �ص261.



31 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية

قا. قالت  قا اأن تفرِّ عليكما؟ عليكما اإن راأيتما اأن جتمعا اأن جتمعا واإن راأيتما اأن تفرِّ

اأما الفرقة فل. فقال: كذبت   فيه ويل؟ وقال الرجل: 
َّ

املراأة: ر�صيت بكتاب اهلل مبا علي

واهلل حتى تقّر مثل الذي اأقّرت به. واأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن 

جتمعا  اأن  راأيتما  اإن  لنا:  فقيل  حكمني.  ومعاوية  اأنا  بعثت 
ُ
قال:  عبا�ص  ابن  عن  املنذر 

قتما والذي بعثهما عثمان«. قا فرَّ جمعتما، واإن راأيتما اأن تفرِّ

عليه  اهلل  �صلى   – الر�صول  و�صحابة  الأعلم  الأئمة  هوؤلء  جعل  فقد  ذلك  وعلى 

 وعثمان ومعاوية وابن عبا�ص – امللقب برتجمان القراآن – للحكمني اأن 
ّ

و�صلم – علي

قا بني الزوجني مبا يريان فيه َن�َصفه املظلوم من الظامل من الزوجني،  يجمعا اأو اأن يفرِّ

ويكون التفريق اأي�صًا من موجبات الإ�صلح، ومن دواعيه ال�صقاق وا�صتحالة الع�رضة 

واإ�رضار الزوجة عليه.

كما جاء تقرير ما ذهب اإليه اجلمهور يف قولهم: وعلى هذا جمهور الفقهاء كما ذكر 

 بن اأبي طالب – ر�صى اهلل 
ّ

ابن كثري، واأيّده الواقع الفعلي مبا حدث من ق�صية اأمام علي

عنه – على ما ذكرنا.

)ب( ال ي�ضرتط توكيل املحكمني بالفرقة اأو التفريق بني الزوجني:

قّيد البع�ص �صلطة املحّكمني يف التفريق بني الزوجني بوكالة منهما، واإن كان هذا 

الراأي مل ينف اأو يجحد �صلطة املحكمني يف التفريق، وهذه م�صاألة وقائع تف�صح عنها 

نت اإعطاء هذا احلق للحكمني،  وثيقة التحكيم وم�صارطته وما اإذا كانت قد حوت وت�صمَّ

ومع ذلك فاإنه مما ل �صك فيه اأن م�صارطة التحكيم حمل الدعوى املاثلة تن�ص على ذلك 

وتت�صمنه، وتدلُّ على ر�صا الزوجني مبا ينتهي اإليه املحكمان ويريانه.

: » ... مل يجعل اهلل للزوج بعد 
)1(

وبهذا قال الإمام اجل�صا�ص يف تف�صريه اإذ جاء به

الظامل وبتوجه حكمه  املظلوم منهما من  ُين�صف  اإىل من  املحاكمة  اإل  ال�صابقة  املراحل 

)1( اأحكام القراآن ح2 �ص 190، دار الكتاب العربي، بريوت.
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عليهما، وروى �صعبة عن عمرو بن ُمرة قال: �صاألت �صعيد بن جبري عن احلكمني فغ�صب 

وقال: »ما ولدت اإذ ذاك فقلت اإمنا اأَْعني َحَكمي �صقاق، قال: اإذا كان بني الرجل وامراأته 

درء وتدارءا، بعثا حكمني فاقبل فوعظاه فاإن اأطاعهما واإل اأقبل على الآخر فاإن �صمع 

منهما واأقبل اإىل الذي يريدان واإل حكما بينهما فما حكما من �صيء فهو جائز«.

)جـ( موقف االإمام ابن العربي رحمه اهلل تعاىل: 

يدح�ص قول من قال ب�رضط الوكالة يف التفريق، ويفنّد قول الإمام ال�صافعي 

ب�رضط  يقول  ل  اإذ  كثري  ابن  الإمام  العربي  ابن  قول  مبثل  ويقول  القدمي،  يف 

الوكالة، ويحكي قول ال�صافعي يف اجلديد باأن املحكمني يحكمان ولو بغري ر�صا 

املحكوم عليه.

: 
)1(

يقول ابن العربي يف تف�ضري االآية الكرمية

هذه الآية من اأبني اآيات القراآن واأو�صحها جلًء ويرد على ال�صافعي يف رواية عنه 

اإذا  قوله: »بر�صى الزوجني بتوكيلهما«، فخطاأ �رضاح، فاإن اهلل خاطب غري الزوجني 

خافا ال�صقاق بني الزوجني باإر�صال احلكمني، واإذا كان املخاطب غريهما فكيف يكون 

بتوكيلهما، ول ي�صح لهما حكم اإل مبا اجتمعا عليه، والتوكيل من كل واحد ل يكون 

د ق�صة املراأة والرجل اللذين جاءا عليًا  اإل فيما يخالف الآخر، وذلك ل ميكن هنا. وردَّ

وعقب بقوله: »فلو كان وكيلني مل يقل لهما اأتدريان ما عليكما«، وقوله تعاىل: »حكمًا 

من اأهله وحكمًا من اأهلها« هذا ن�ص من اهلل �صبحانه وتعاىل يف اأنهما قا�صيان ل وكيلن، 

اهلل  فاإذا بنيَّ   ،
)2(

ال�رضيعة ومعنى ا�صم يف  ال�رضيعة ومعنى، وللحكم  ا�صم يف  وللوكيل 

�صبحانه كل واحد منهما، فل ينبغي اأن يركب معنى اأحدهما على الآخر، فذلك تلبي�ص 

النية لوجه اهلل، وينظران فيما  باإذن اهلل وُيخل�صان  واإف�صاد للأحكام، واإمنا ي�صريان 

ت، فاإن راأيا للجمع وجهًا جمعا، واإن وجدهما قد اأنابا تركاهما .... عند الزوجني بالتثبُّ

ال�صعادة مب�رض. مطبعة  هـ،   1331 �صنة  الأوىل،  الطبعة  بعدها،  وما  )1( اأحكام القراآن لبن العربي املتويف �صنة 542 هـ - ح1 �ص 176 

)2(  مبثل ذلك اأي�صًا قال �صيخ الإ�صلم ابن تيمية، الفتاوى ح32 �ص 28.
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 وابن عبا�ص وال�صعبي ومالك والذي �صّح عن ابن عبا�ص 
ّ

وقاله جماعة منهم علي

قا بينهما تكون الفرقة كما قال علماوؤنا  ما قدمنا من اأنهما حكمان ل �صاهدان، فاإذا فرَّ

لوقوع اخللل يف مق�صود النكاح من الألفة وح�صن الع�رضة.

فهما حكمان ل �صاهدان واأن فعلهما َينفذ كما ينفذ فعل احلاكم يف الأق�صية.

واحلكمة يف ذلك اأن القا�صي ل يق�صي بعلمه فخ�ص ال�رضع هذه الواقعة بحكمني 

لينفذ حكمهما بعلمهما وترتفع التهمة عنهما، وقال علماوؤنا اإذا كانت الإ�صاءة من ِقبل 

قا بينهما على بع�ص ما اأ�صدقها، وهو معنى  ق بينهما ... واإن كانت منهما فرَّ الزوج فرَّ

قوله تعاىل: زب ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ رب.

اأهل اأو كان ومل يكن فيهم من ي�صلح لذلك لعدم  قال علماوؤنا : فاإن مل يكن لهما 

العدالة اأو غري ذلك من املعاين، فاإن احلاكم يختار حكمني َعْدلني من امل�صلمني كيفما كان 

عدل احلكمني منهما اأو من اأحدهما....

ي�صري،  اأهلهما  من  بكونهما  فات  والذي  معلوم،  احلكمني  من  الغر�ص  لأن  وهذا 

اأوفى منهما، واإذا حكما بالفراق فاإنه بائن  فيكون الأجنبي قائمًا مقامهما ورمبا كان 

لوجهني: اأحدهما كلي، والآخر معنوي: اأما الكلي: فكل طلق ينفذه احلاكم فاإنه بائن. 

لعاد  الرجعة  عت فيه  ال�صقاق، ولو �رضَّ الطلق هو  الذي لأجله وقع  املعنى  اأن  الثاين: 

ال�صقاق كما كان اأول دفعة، فلم يكن ذلك يفيد �صيئًا فامتنعت الرجعة لأجله.

ما  اأن  ي�صحى  ال�ضديد  اجللِّي  والتو�ضيح  املكني  ال�رضعي  االأ�ضا�ص  هذا  وعلى 

مني تتحد يف امل�صاحلة فقط، ولي�ص  ذهب اإليه احُلكم )املطعون عليه( من اأن ولية املحكِّ

احلكم بالتطليق، قول جانبه ال�صواب لأن فيه اإهدارًا حلكم اهلل تعاىل.
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)د( ُيروى االإجماع يف معنى االآية الكرمية تاأييداً ملا �ضبق من اأقوال الفقهاء 

:
ولو بغري ر�ضا املحكوم عليه)1(

»احلكمان يجتمعان وينظران يف اأمر الزوجني، ويفعلن ما فيه امل�صلحة مما 

يريانه،ـ من التفريق اأو التوثيق، وت�صوف ال�صارع اإىل التوفيق ولهذا قال تعاىل: 

اجتمع  »فاإن  عبا�ص:  ابن  وقال  رب،  ک  ڑ   ڑ   ژ     ژ   ڈ          زب  
قا اأو يجمعا فاأمرهما جائز«. وقال: وقد اأجمع العلماء على اأن  راأيهما على اأن يفرِّ

احلكمني لهما اجلمع والتفرقة، حتى قال اإبراهيم النخعي: اإن �صاء احلكمان اأن 

يفرقا بينهما بطلقة اأو بطلقتني اأو ثلث فعًل، وهو رواية عن مالك .....

اإذا كانا وكيلني من جهة الزوجني فاإنه ينفذ حكمهما يف اجلمع والتفرقة بل  واأما 

خوف.... و�صماهما حكمني، ومن �صاأن احلكم اأن يحكم بغري ر�صا املحكوم عليه، وهذا 

ظاهر يف الآية، واجلديد من مذهب ال�صافعي، وهو قول اأبي حنيفة واأ�صحابه.

)هـ( ال ي�ضرتط اأن يكون املحكمان من اأهل الزوجني:

: »اإن اختيار احلكمني من اأهل الزوجني 
)2(

قال اأبو ال�صعود يف تف�صريه للآية الكرمية

على وجه ال�صتحباب فلو ُن�صبا من الأجانب جاز، واختلف يف اأنهما هل يليان اجلمع 

والتفريق اإن راأيا ذلك: فقيل لهما ذلك، وهو املروي عن علي – ر�صي اهلل عنه – وبه قال 

ال�صعبي ...، وقال مالك لهما اأن يتخالفا اإن كان ال�صلح فيه.

)1( انظر اإر�صاد العقل ال�صليم اإىل مزايا القراآن الكرمي ح1 �ص 340، م�صححة باإ�رضاف حممد عبد اللطيف، مكتبة ومطبعة 

حممد علي �صبيح واأولده مب�رض.

)2( انظر خمت�رض تف�صري ابن كثري املتوفى �صنة 774 هـ - اخت�صار وحتقيق حممد علي ال�صابوين املجلد الأول، �ص 387،386، الطبعة 7 

�صنة 1981، دار القراآن الكرمي، بريوت.
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)و( املخاطب ببعثة احلكمني )الزوجان(:

يف قوله عنه اأنه قال: 
 )4(

 وال�ُصّدي
)3(

 واحل�صن
)2(

 وابن عبا�ص
)1(

وهو قول الإمام علي

»اإذا هجرها يف امل�صجع و�رضبها فاأبت اأن ترجع و�صاقته فليبعث حكمًا من اأهله وتبعث 

حكمًا من اأهلها تقول املراأة حلكمها: قد وليتك اأمري فاإن اأمرتني اأن اأرجع رجعت، واإن 

قت تفرقنا... ويبعث الرجل حكمًا من اأهله يوليه اأمره ويخربه ويقول له حاجته ...  فرَّ

فيخرب كل واحد منهما ما يريد ل�صاحبه... فاإن اتفق احلكمان على �صيء فهو جائز اإن 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ          طلقا واإن اأم�صكا فهو قول اهلل: زب 

ژ  ژ    ڑ  ڑ  کک  رب.
، وهو قول 

)6(
: ومال اإليه ال�صافعي، ونقل الطربي الإجماع عليه

)5(
وقال ابن العربي

.
)7(

للمالكية

واأوىل الأقوال بال�صواب يف قوله: زب ڍ  ڍ  ڌ  
 )8(

ويقول الإمام الطربي

ڌ  ڎ  ڎ  ڈرب اأن اهلل خاطب امل�صلمني بذلك واأمرهم ببعثة احلكمني عند 
�ص بالأمر بذلك بع�صهم دون  خوف ال�صقاق بني الزوجني للنظر يف اأمرهما، ومل يخ�صِّ

الزوجني، وغري  لي�صت لغري  اأن بعثة احلكمني يف ذلك  اأجمع اجلميع على  بع�ص، وقد 

اأقامه يف ذلك مقام نف�صه....، واإذا كان  َمْن  اأو  اأمر امل�صلمني  ال�صلطان الذي هو �صائ�ص 

ذلك كذلك فالواجب اأن يكون الزوجان وال�صلطان ممن قد �صمله حكم الآية«.

)1( اخلرب يف �صنن الدار قطني ح3 �ص  295 رقم 188 من باب املهر، القرطبي يف تف�صريه ح3 �ص1747 وقال: »وهذا اإ�صناد �صحيح ثابت 

روي عن علي من وجوه ثابتة عن ابن �صريين عن عبيدة قاله اأبو عمر، وتف�صري الطربي ح8 �ص  320 – 321، ورواه ال�صافعي يف الأم 

ح5 �ص  177 و 103 و 104

)2( اأحكام القراآن لبن العربي ح1 �ص 423.

)3( البحر املحيط ح3 �ص243.

)4( اأحكام القراآن للج�صا�ص ح2 �ص231 ، وتف�صري الطرب�صي ح3 �ص 44، روح املعاين للألو�صي ح5 �ص 26.

)5( املرجع ال�صابق، تف�صري البي�صاوي ح2 �ص86،85، وقيل اخلطاب للأزواج اأو الزوجات.

)6( تف�صري الطربي ح8 �ص  329.

)7( املدونة ح2 �ص  368، املنتقي للباجي ح4 �ص113، احلّطاب ح4 �ص 18،17 ، القوانني الفقهية �ص 236، ال�رضح الكبرية للدودير ح2 �ص 344.

)8( تف�صري الطربي ح8 �ص 329،328.
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وعلى هذا الأ�صا�ص فاإن ما قام به الزوجان من بعث احلكمني وفو�صا اإليهما اأمرهما 

�صادف �صحيح ال�رضع، وما انعقد الإجماع عليه كما رواه الطربي وغريه.

معنى  يف  بهم  املوثوق  للفقهاء  امل�ضهورة  االأقوال  من   : ثانيًا 

حق الطلق:

باختلف  تختلف  كثرية  تق�صيمات  احلقوق  تق�صيم  يف  م�صلكهم  ال�رضيعة  لفقهاء 

املعنى الذي يدور عليه التق�صيم، والتق�صيم امل�صهور عندهم كما ذكره املرحوم العلمة 

« اأنهم ق�صموا احلق 
)1(

ال�صيخ فرج ال�صنهوري امللقب »بالقا�صي اأبي يو�صف ال�صنهوري

بالن�ص على من ي�صاف له اإىل ق�صمني:

وال�صتقرار  والتتبع  العقلية  الق�صمة  مبقت�صى  اإنه  وقالوا:  العبد،  وحق  اهلل،  حق 

اأق�صام:  اأربعة  اأنهما من جهة التحقق يف اخلارج انفردًا واجتماعًا، منح�رضان يف  ظهر 

حقوق خال�صة به وحقوق خال�صة للعبد، وما اجتمع فيه احلقان وحق اهلل غالب، وما 

اجتمع فيه احلقان وحق العقد غالب.

اأما ما اجتمع فيه احلقان على ال�صواء )اأي مت�صاويني( فل وجود له.

�رضع  مما  ذلك  اأ�صبه  وما  والطلق  النكاح  منها:  لهم  اخلال�صة  العباد  حقوق  اأما 

مل�صلحة دنيوية خال�صة، ومن امل�صّلم به اأن حقوق العباد اخلال�صة تقبل الإ�صقاط واأن 

الطلق اإ�صقاط حْم�ص ل يتجزاأ.

)1( انظر كتابة املتخ�ص�صني يف فقه احلنفية مع املقارنة بني املذاهب الأربعة، ق�صم الأق�صية واملرافعات ، وما يت�صل بهما، حممد اأحمد فرج 

ال�صنهوري، القا�صي باملحاكم ال�رضعية �ص 24 ، 42 ، 49 ، 59 ، 53 ، 34 ، 147 – مطبعة ال�رضق �صنة 1934 – 1935 .
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وقد اأورد ف�صيلته – رحمه اهلل – قول ال�صدر ال�صهيد: »من اأن التحكيم ورد موافقًا 

زبڇ  ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   – قال تعاىل:  لكتاب اهلل تعاىل 

اأو  املقام  لختيار  حكمًا  الزوجان  م  يحكِّ اأن  به  اأراد  رب.  ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  
لختيار الفرقة.

واملفتى به عند احلنفية اأن التحكيم تولية لقطع اخل�صومة بني الزوجني.

واتفق فقهاء املذاهب الأربعة على جواز تعدد املحكمني ومل مينع ذلك اأحد منهم.

فحقوق العباد اخلال�صة ومنها الطلق يجري فيها التحكيم اإذ ي�صح التحكيم، يف 

�صائر امل�صائل الجتهادية.
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املطلب الثالث

التحكيم جائر غري الزم

َقْبل احلكم.. والزم بعده باإطلق

)الزوجني(،  التحكيم ما مل يحكم عليهما:  اأن يرجع عن  املحكمني  فلكل واحد من 

 فقالوا: اإذا رجع احلكمان 
)4(

 اأما املالكية
)3(

 واحلنابلة
)2(

 وال�صافعية
)1(

وبهذا قال احلنفية

معًا قبل انتهاء احلكم فلهما ذلك، ولي�ص لهما اأن يحكما، واإذا حكما ل مَي�صي حكمهما، 

اأما اإذا رجع اأحدهما وحده قبل اإم�صاء احلكم ففيه قولن: الراجح منهما اأن هذا الرجوع 

ل ينفع، وللمحكم اإم�صاء احلكم عليه واإن مل ير�ص.

 ،
)5(

اأما بعد احلكم فل ي�صرتط دوام الر�صا فاإذا حكم املحكم لزمهما احلكم عند الكل

 وال�صحيح من مذهب احلنفية 
)6(

ل�صدوره عن ولية تامة عليهما، ونقل عليه الإجماع

اأن التحكيم يجوز يف املجتهدات كالطلق والعتاق والنكاح.

وذهب املالكية اإىل جواز التحكيم يف الطلق اإذا ق�صد به ابتداء التحكيم يف ال�صقاق 

بني الزوجني، لأن املق�صود منه الطلع، واإذا ح�صل الطلق كان تابعًا للمق�صود. واإذا 

وقع التحكيم بالفعل فاإنه مي�صي، ولي�ص لأحد اخل�صمني ول القا�صي نق�صه.

)1( انظر كفاية املتخ�ص�صني يف فقه احلنفية مع املقارنة بني املذاهب الأربعة، املرحوم ال�صيخ حممد اأحمد فرج ال�صنهوري، 

.1935 –  34 �صنة  ال�رضق،  مطبعة   ،72  ،  66  ، مرجع �صابق �ص 57 ، 59 ،63 

.143 �ص   8 جـ  للرملي  املحتاج  نهاية  اأي�صًا  انظر   )2(

3 �ص 60، الإن�صاف حـ 4 �ص 140. 424، ك�صاف القناع حـ  )3( املغني مع ال�رضح الكبري حـ 10 �ص 546 ، وال�رضح الكبري �ص 

)4( انظر ال�رضح الكبري وحا�صية الد�صوقي عليه جـ 4 �ص 136، وال�رضح ال�صغري للدردير جـ 4 �ص 198 – 240، النظام 

الق�صائي يف الفقه الإ�صلمي، حممد راأفت عثمان �ص 61، مكتبة الفلح.

)5( وعليه اتفق احلنابلة واملالكية وال�صافعية واحلنفية.

)6( بدائع ال�صنائع للكا�صاين حـ 9 �ص 4323، تذكرة الفقهاء حـ 1، 418.
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واأكرث من ذلك قرر املالكية اأن كل الأمور التي ل يجوز التحكيم فيها اإذا حدث فيها 

والق�صا�ص،  والقذف  واللِّعان  الزواج  اأ�صياء:  اأربعة  يف  اإّل  الأحكام  حكم  كان  حتكيم 

م عندهم يرفع اخللف كحكم القا�صي. وقال: لأن حكم املحكِّ

اأربعة  يف  اإل  الأحكام  جميع  يف  ينفذ  املحكم  حكم  اأن  اإىل   :
)1(

احلنابلة بع�ص  وذهب 

احلنابلة،  فقهاء  من  اخلطاب  اأبو  وقال  والق�صا�ص،  والقذف  واللِّعان  الزواج  اأ�صياء: 

ك�ّصاف  �صاحب  و�رضح  الأربعة،  هذه  يف  حكمه  ينفذ  اأنه  اأحمد  )الإمام(  كلم  ظاهر 

القناع باأن حكم املحكم ينفذ يف كل الأمور.

)1( انظر املغني جـ 1 �ص 10، ك�صاف القناع على منت الإقناع لل�صيخ من�صور البهوتي جـ 6 �ص 303.
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املطلب الرابع

بعث احلكمني يف ال�ضقاق بني الزوجني

اإجراء اأو م�ضاألة اإجرائية من ِقبل القا�ضي

ل يجب التحكيم باملعنى الدقيق وال�صحيح قانونًا، ول ينفي اأو يتعار�ص مع جواز 

الزوجني كم�صاألة مو�صوعية ل�صيقة باحلق، تقوم على الجتهاد، ل  التحكيم يف حق 

كم�صالة اإجرائية:

 )188( اإىل   )173( من  املواد  يف  �رضاحة  عليه  ن�ص  فقد  قانونًا  جائز  التحكيم 

وعند  ال�صحيح،  الظاهر  هو  ما  على  احلنفية  عند  �رضعًا  وجائز   
)1(

كويتي مرافعات 

احلنابلة واملالكية، وعلى الأظهر من مذهب ال�صافعي.

وورد التحكيم موافقًا لكتاب اهلل و�صنة ر�صوله والإجماع واآثار ال�صحابة واملعقول.

وطلق املحكمني يقع بائنًا وينفذ، واإن مل ير�ص الزوجان، وهذا على امل�صهور من 

اأن طريقهما احلكم ل الوكالة ول ال�صهادة.

وعلى هذا الأ�صا�ص يت�صح بجلء: اأن ما ذهب اإليه احلكم املطعون عليه مل ي�صادف 

بعث  من  الن�ص  به  جاء  فما  املالكي،  املذهب  اأحكام  من  اأ�صًل  املاأخوذ  الن�ص  مفهوم 

ذلك  معنى  ولي�ص  املعرو�صة،  الق�صية  يف  للإ�صلح  اإجراًء  اإل  لي�ص  للحكمني  القا�صي 

بر�صاهما،  التحكيم  يف  الزوجني  حق  م�صادرة  اأو  القا�صي،  يف  الطلق  حق  ح�رض 

النحو يكون  اإليه حكم احلكمني على نحو ما �صلف، وعلى هذا  والتزامهما مبا ينتهي 

احلكم املطعون عليه قد جتافى مع الفهم ال�صحيح لن�ص القانون، وجاء جمافيًا للعدالة، 

خمالفًا مق�صود ال�صارع �رضعًا وقانونًا من جواز التحكيم عن طريق الزوجني.

)1( ويقابلها املواد من 501 اإىل 513 مرافعات م�رضي.
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املطلب اخلام�ص

اخللط بني احلالة ال�ضخ�ضية

واالأحوال ال�ضخ�ضية توطئة للقول

بعدم جواز التحكيم يف م�ضائل االأحوال ال�ضخ�ضية)1(

القانون  بتطبيق  تتعلق  عامة  اأحكامًا  التمهيدي  بابه  يف  املدين  القانون  تناول  لقد 

اأحوال تنازع القوانني من حيث الزمان، فتتناول الن�صو�ص املتعلقة بالأهلية  وتنظيم 

م اأحوال تنازع القوانني من حيث املكان، فتناول الن�صو�ص  يف املادة ال�صاد�صة كما نظَّ

املتعلقة باحلالة املدنية للأ�صخا�ص واأهليتهم يف املادة احلادية ع�رضة، ويف بيان املق�صود 

بحالة الأ�صخا�ص اأو احلالة ال�صخ�صية اأجمع فقهاء القانون املدين على اأن ال�صخ�صية 

املالية  والذمة  واملوطن  واحلالة  ال�صم  هي:  خ�صائ�ص  بعدة  تتميز  للفرد  القانونية 

والأهلية.

ويف بيانهم حلالة ال�صخ�ص قالوا: اإنها �صفة تلحق بال�صخ�ص فتتاأثر بها جمموعة 

احلقوق والواجبات املقررة له اأو عليه، وحقوقه وواجباته تتاأثر بعدة عوامل منها:

- �صلته بالدولة التي يعي�ص فيها، وهذا ما ي�صمى باحلالة العامة اأو ال�صيا�صية، وهو ما 

يعرب عنه باجلن�صية.

- واأحيانًا تتاأثر حقوق ال�صخ�ص بِدينه.

- �صلته بالأ�رضة التي ينتمي اإليها وهو ما يعرّب عنه باحلالة املدنية اأو الأ�رضة، ونخل�ص 

اإىل اأن هناك ثلثة عنا�رض للحالة هي : اجلن�صية، والأ�رضة، والدين.

)1( الإ�صكال القانوين الذي يثريه هذا املطلب ل وجود له يف القانون املدين الكويتي اإذ ل نظري فيه للمادة )551( مدين 

م�رضي م�صدر الإ�صكال، وبذلك تخّل�ص القانون املدين الكويتي مما تثريه هذه املادة من اإ�صكال قانوين م�صجًل بذلك 

تطورًا ت�رضيعيًا مهمًا، ولكننا اآثرنا اإثارة هذا البحث القانوين لأهميته القانونية والعملية.
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ونلقي مزيدًا من ال�صوء على احلالة املدنية: فاحلالة املدنية لل�صخ�ص يق�صد بها، 

ال�صخ�ص  مركز  اأن  ذلك  معينة،  اأ�رضة  يف  ع�صوًا  باعتباره  مركزه  حتدد  التي  ال�صفة 

اأ�رضة معينة يوؤثر يف حقوقه والتزاماته اخلا�صة بهذه الأ�رضة، وعلى ذلك فاحلالة  يف 

لل�صخ�ص  القانون  يقررها  التي  والواجبات  احلقوق  جمموعة  هي  لل�صخ�ص  املدنية 

املدين  القانون  من   
)1(

)34( املادة  عليها  ن�صت  معينة  اأ�رضة  يف  فردًا  باعتباره  عليه،  اأو 

امل�رضي بقولها : »تتكون اأ�رضة ال�صخ�ص من ذوي قرباه«.

 
)2(

والقرابة نوعان: الن�صب وقرابة امل�صاهرة )م 37 مدين م�رضي(.

اأما بالن�صبة للدين فالأ�صل فيه اأنه ل يعترب عن�رضًا من عنا�رض احلالة: فحالة 

ال�صخ�ص وكما �صبق تتحدد وفقًا ملركزه يف الدولة، ومركزه يف الأ�رضة دون اعتبار 

ملركزه الديني، وهذا الأ�صل ل يرد عليه ا�صتثناء فيما يتعلق باحلقوق ال�صخ�صية 

واحلقوق ال�صيا�صية، فهذه احلقوق يتمتع بها جميع امل�رضيني بدون تفرقة ب�صبب 

الدين.

من  ماأخوذة  فاأحكامها  فيها،  اأثر  للدين  فليزال  ال�صخ�صية  الأحوال  نطاق  يف  اأما 

اأ�صا�صًا  تتحدد  التي  ال�صخ�صية  احلالة  بني  الفارق  يت�صح  الأ�صا�ص  هذا  على   ،
)3(

الدين

التي تتحدد مبا يدخل حتتها  ال�صخ�صية  بعاملني هما: اجلن�صية والأ�رضة، والأحوال 

ال�صخ�صية،  احلالة  على  مرتتبة  كانت  واإن  ال�صخ�صية  بالأحوال  املتعلقة  امل�صائل  من 

ل حقوقًا مو�صوعية ل جمرد مراكز قانونية، وهذا  ومن اآثارها دائمًا وباعتبارها ت�صكِّ

املعنى وا�صح من دللتي املنطوق واملفهوم فيما ق�صت به حمكمة النق�ص امل�رضية يف 

.
)4(

حكم قدمي مبكر لها بجل�صة 21 يونيو �صنة 1934 

)1( وتقابلها املادة )15( مدين كويتي التي تن�ص على اأن: »تتكون اأ�رضة ال�صخ�ص من زوجة وذوي قرباه. وذوي القربى 

هم كل من يجمعهم اأ�صل م�صرتك«.

)2( وتقابلها املادة )16( مدين كويتي التي تن�ص على اأن: 1- القرابة املبا�رضة هي ال�صلة بني الأ�صول والفروع. 2 - وقرابة 

احلوا�صي هي ال�صلة بني من يجمعهم اأ�صل م�صرتك دون اأن يكون اأحدهم فرعًا للآخر.

)3(  انظر د. عبد الودود يحيى، مبادئ القانون، �ص 244 وما بعدها، دار النه�صة العربية.

.454 �ص  )4( املن�صور مبجلة املحاماة ل�صنة 15، �ص 88-87 جمموعة حممود عمر حـ 1 
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فقالت املحكمة: »واملق�صود بالأحوال ال�صخ�صية هو جمموعة ما يتميز به الإن�صان 

عن غريه من ال�صفات الطبيعية اأو العائلية ككونه ذكرًا اأو اأرمًل اأو مطلقًا، اأو ابنًا �رضعيًا، 

اأو كونه تام الأهلية اأو ناق�صها ل�صغر �صنه اأو عتهه اأو جنونه، اأو كونه مطلق الأهلية اأو 

مقيدها ل�صبب من الأ�صباب القانونية«.

ذلك:  من  حتديدًا،  فزادها  ال�صخ�صية  الأحوال  م�صائل  من  كثريًا  ع  امل�رضِّ م  نظَّ ثم 

م بع�ص الأحكام املتعلقة بالطلق وال�صقاق بني  القانون رقم 52 ل�صنة 1929 الذي نظَّ

اأو ....... ودعوى الن�صب والنفقة والعدة  اأو لغيبة الزوج  الزوجني، والتطليق لل�رضر 

والوقف  والو�صايا  املواريث  امل�رضع  م  نظَّ وكذلك  واملفقود،  احل�صانة  و�صن  وامَلهر، 

والولية على املال.

اأما غري ذلك من م�صائل الأحوال ال�صخ�صية التي مل تنظم بت�رضيعات خا�صة فاإن 

الِدين يعترب م�صدرًا ر�صميًا لها.

 وتاأ�صي�صًا على ما تقدم كان طبيعيًا اأن تكون القواعد القانونية املتعلقة اأو املنظمة 

حلالة الأ�صخا�ص من القواعد الآمرة التي ل يجوز لهم التفاق على خمالفة حكمها، ول 

يجوز الت�رضف فيها، ول احلجر عليها، ثم اإنها ل ت�صقط بعدم ال�صتعمال.

واإذا كان القانون املدين قد تناول العقود امل�صماة يف الكتاب الثاين منه، وتناول يف 

ال�صلح، ون�صت  امللكية وذكر منها  التي تقع على  العقود  الكتاب  الأول من هذا  الباب 

به  يتوقيان  اأو  قائمًا،  نزاعًا  الطرفان  به  »ال�صلح عقد يح�صم  اأن:   على 
)1(

)549( املادة 

نزاعًا حمتمًل، وذلك باأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه«.

املتعلقة  امل�صائل  يف  ال�صلح  يجوز  »ل  اأنه:  على   
)2(

مدين(  551( املادة  يف  ن�ص  ثم 

)1( وتقابلها املادة )522( مدين كويتي.

)2( تن�ص املادة )554( مدين كويتي على اأنه: »ل يجوز ال�صلح يف امل�صائل املتعلقة بالنظام العام ولكن يجوز على احلقوق 

امل�صائل  على  واقت�صاره  ال�صخ�صية  باحلالة  املتعلقة  امل�صائل  على  الن�ص  اإغفال  اأو  وباإ�صقاط  عليها«،  املرتتبة  املالية 

املتعلقة بالنظام العام يكون قد تخل�ص من الإ�صكال الذي يثريه اللب�ص بني احلالة ال�صخ�صية والأحوال ال�صخ�صية.
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التي  املالية  امل�صالح  على  ال�صلح  يجوز  ولكن  العام،  بالنظام  اأو  ال�صخ�صية«  باحلالة 

ب على احلالة ال�صخ�صية، اأو التي تن�صاأ عن ارتكاب اإحدى اجلرائم«. ترتتَّ

وعلى هذا الأ�صا�ص ل ي�صتقيم بحال يف الدعوى املاثلة القول باأن التحكيم جاء يف 

ال�رضع  يناق�ص بحقٍّ ما هو جممع عليه يف  القول  ال�صلح فيها، فذلك  م�صاألة ل يجوز 

الإ�صلمي من اأن اجلمع بني الزوجني �صلحًا اأو التفريق بينهما تطليقًا واإ�صلحًا من 

�صميم م�صائل الأحوال ال�صخ�صية الجتهادية واملو�صوعية التي يجري فيها التحكيم 

على نحو ما اأ�صلفنا من حكم الدين يف هذه امل�صاألة، وجواز التحكيم فيها للأدلة ال�رضعية 

املتوافرة واملت�صافرة على النحو ال�صابق �رضده.

اأن ن�صو�ص القانون املدين  فذلك هو الأمر املعترب �رضعًا وقانونًا. هذا ف�صًل عن 

اأحوال   24 رقم  الطعن  يف  امل�رضية  النق�ص  حمكمة  اإليه  انتهت  وح�صبما  واأحكامه 

الطلق  م�صائل  يف  الرئي�صي  امل�صدر  يعترب  ل   ،1981/12/16 بجل�صة  �صخ�صية 

وال�صقاق بني الزوجني والتطليق، ومن ثم ل ت�رضي اأحكام القانون املدين على م�صائل 

الأحوال ال�صخ�صية، فمردُّ تلك امل�صائل اإىل اأحكام مو�صوعية �رضعية تخ�صع لها، وهو 

ما اأثبتناه واأو�صحناه لتوافر اأدلته ال�رضعية يف القراآن الكرمي، واأقوال الثقات من الفقهاء، 

والتي خل�صت اإىل جواز التحكيم، اأو اتفاق  الزوجني ور�صاهما على التحكيم، لإنهاء 

اخللف وال�صقاق بينهما، جمعًا اأو تفريقًا، ح�صبما ينقدح اإليه اجتهاد املحكمني، وهو 

ما يوافق امل�صلحة والإ�صلح بني الزوجني، ومنع امل�صارة بينهما. فكيف ي�صوغ القول 

بعد ذلك بعدم جواز التحكيم يف م�صائل الأحوال ال�صخ�صية. واإن تعددت طرقة، اإذا ل 

يت�صور قانونًا ول �رضعًا القول: اإن م�صاألة بعث احلكمني كاإجراء ي�صتعني به القا�صي، 

تلغي التحكيم الر�صائي اأو التفاقي، بل اإن الأخري هو الأوىل، وعلى ذلك يبقى نطاق 

�رضيان املادة )551( مدين يف النواحي املدنية اأو احلالة املدنية لل�صخ�ص؛ كا�صمه ون�صبه 

اأو ُيهدر الأحكام ال�رضعية  اأن يتعار�ص  اأو الأ�رضة دون  وجن�صيته ومركزه يف العائلة 
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املنظمة للحقوق املو�صوعية التي هي من �صميم م�صائل الأحوال ال�صخ�صية كالطلق، 

وجواز التحكيم فيه، واإل وقع الن�صخ اأو التعار�ص يف الن�صو�ص.

ومن هنا يت�صح مدى اخللط الذي وقع فيه احلكم املطعون عليه، فيما ذهب اإليه من 

اإلغاٍء لأحكام ال�رضيعة واإهداٍر لها، حيث اأجازت التحكيم التفاقي يف التفريق بني الزوجني، 

ورف�صه احلكم املطعون عليه. وحيث اأجازت الأحكام ال�رضعية للحكمني اجلمع والتفريق 

بني الزوجني، على حني ق�رض احلكم التحكيم على ال�صلح اأو امل�صاحلة بني الزوجني.

لهذا ومبا �صبق �رضده تف�صيًل جاء احلكم املطعون عليه جمافيًا لأحكام ال�رضيعة 

الإ�صلمية الغراء امل�صدر الأ�صا�صي والرئي�صي والوحيد يف مو�صوع النزاع املاثل.

بناء عليه:

1 – نرى اأن احلكم املطعون عليه قد جانب ال�صواب، واأهدر حكم ال�رضيعة الإ�صلمية، 
الأحوال  م�صائل  يف  جائز  التفاقي  التحكيم  اأن  يف  يتفقان  اإذ  القانون،  و�صحيح 

ال�صخ�صية. واأن من �صلطة املحكمني التفريق بني الزوجني ولزوم حكمهما.

2 – تعميم نظام التحكيم عند كل خلف بني الزوجني، وبخا�صة ما يكون بني الزوجني 
يف كل دعاوى الزواج ولي�ص فقط عند طلب التفريق لل�رضر.

ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   زبڇ   تعاىل:  قوله  لعموم  وذلك 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  کک  ک    ک  گ           گ  
گ رب )الن�صاء/35(.

وقوله تعاىل: زب ہ  ھ  ھ  ھ  ھ رب )البقرة/229(.

مالك، وذلك بعد  مذهب  وهو  التفريق،  يقرتحان  ول  يقرران،  حاكمان  – احلكمان   3
ا�صتنفاد و�صائل ال�صلح، واأعياهما الإ�صلح وتيقن ا�صتحالة الع�رضة بني الزوجني.

ويقول اهلل تعاىل: زبڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  

گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱرب )الروم/21( .
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خلئ�ص البحث وخل�ضته

 اإن املراأة اأ�صا�ص الأ�رضة، والأ�رضة اأ�صا�ص املجتمع، واأ�صا�صها الدين والأخلق، وبهذا 

)قانون  بعيد  حد  اإىل  القانون  به  وجاء  الكويتي،  الد�صتور  عليه  ون�ص  ال�رضع  جاء 

به  اأحلقته  بعدما  وبخا�صة  الكويت(،  يف   1984 ل�صنة   51 رقم  ال�صخ�صية  الأحوال 

التفريق الق�صائي لل�رضر  اإذ نظم  البحث  العدالة من تطوير فيما يتعلق مبو�صوع  يد 

بني الزوجني، عن طريق التحكيم يف املواد من )126 – 135(، متلفيًا الكثري من اأوجه 

الق�صور يف غريه من قوانني الأحوال ال�صخ�صية، مما جعله اأكرث ات�صاقًا مع اأحكام الفقه 

الإ�صلمي، واأقوى اإ�صلحًا للأ�رضة، واأقرب اإىل روح الع�رض من ذلك:

– اأن يكون طلب التفريق غري مق�صور على الزوجة، بل جعله للزوج اأي�صًا واإن كان   1
ميلك الطلق.

الدخول قبل اأن ميتد الإ�رضار اإىل الزوجني. قبل  التفريق  طلب  – جواز   2

لبعث احلكمني تكرار ال�صكوى. ي�صرتط  – ل   3

بالت�صامع. ال�رضر  على  ال�صهادة  – قبول   4

ع خطواته املوفقة يف الإ�صلح فياأخذ  ونود من خلل هذا البحث اأن يكمل امل�رضِّ

بالتحكيم التفاقي، وي�صفي عليه حجية يف النزاع بني الزوجني، ويك�صبه قوة فيما 

على   )135  -  126( املواد  يف  القانون  اقت�رض  اإذ  تفريقًا،  اأو  جمعًا  احلكمان  قرره 

التفريق الق�صائي وهذه املناداة من خلل واقعات نزاع حقيقي واقعي كان منظورًا 

اأمام الق�صاء.

ومن هنا كان مو�صوع البحث يدور على الأ�صئلة الآتية ك�صبب اأو حيثية 

يف احلكم:
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�ص1 : هل يجوز للحكمني التفريق بني الزوجني؟

ابن كثري  اإجماعهم عليه كما ذكره  اأو حكى  الفقهاء: وقد روى  االإجابة: جمهور 

وابن عبا�ص وغريهما يذهب اإىل اإن من �صلطة احلكمني التفريق بني الزوجني. وذلك بعد 

اأن  بعد  التفريق  الإ�صلح  مقت�صى  فكان  الع�رضة  وا�صتحالة  والعداوة  ال�صقاق  ثبوت 

�صعيا يف اإ�صلح ذات البني جهدهما واأعياهما اإ�صلح حالهما.

وبهذا قال مالك والأوزاعي واإ�صحاق، وهو مروي عن عثمان بن عفان وعلي بن 

اأبي طالب وابن عبا�ص وال�صعبي والنخعي وال�صافعي يف اأحد قولني كما اأخرجه يف الأم، 

وعبد الرّزاق يف امل�صنف و�صعيد بن من�صور.

ابن جرير وابن املنذر واأبي حامت والبيهقي يف �صننه  عن ابن عبا�ص  اأخرجه  –  كما 
قال:«بعثت اأنا ومعاوية حكمني، فقيل لنا اإن راأيتما اأن جتمعا جمعتما، واإن راأيتما اأن 

تفرقا فرقتما والذي بعثهما عثمان«.

�ص2 : هل ي�ضرتط توكيل احلكمني بالتفريق؟

ال�صوؤال  عن  الإجابة  توجب  بالإثبات  الأول  ال�صوؤال  على  الإجابة  اإن  االإجابة: 

بتوكليهما  لهما  يكون  كيف  »اإذ  بليغًا:  قوًل  العربي  ابن  يقول  ذلك  ويف  بالنفي:  الثاين 

اأي )الزوجني( ول ي�صح لهما حكم اإّل مبا اجتمعا عليه والتوكيل من كل واحد ل يكون 

اإل فيما يخالف الآخر، وذلك ل ميكن هنا، ف�صًل عن الأثر فهما كقا�صيني ل وكيلني، 

وللوكيل ا�صم يف ال�رضيعة ومعنى، وللَحكم ا�صم ومعنى«. ومبثل هذا اأي�صًا قال �صيخ 

التهمة  وترتفع  بعلمهما  – كحكمني-  حكمهما  وينفذ  الفتاوى،  يف  تيمية  ابن  الإ�صلم 

عنهما على خلف القا�صي فاإنه ل يق�صي بعلمه.

�ص3 : هل ي�ضرتط اأن يكون احلكمني من اأهل الزوجني ؟ 

االإجابة : ل ي�صرتط كما ذكره اأبو ال�صعود يف تف�صريه.
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وينبي ما تقدم على : اأن املخاطب ببعثة احلكمني الزوجان، وهو قول الإمام علي 

ي يف قول عنه ومال اإليه ال�صافعي وهو قول للمالكية ونقل  دِّ وابن عبا�ص واحل�صن وال�صُّ

الطربي الإجماع عليه وقال: »واأوىل الأقوال بال�صواب، اأن بعثة احلكمني لي�صت لغري 

الزوجني وغري ال�صلطان«.

واأتْبَعَنا ما تقدم بعدد من املتممات للبحث مثل: 

–  م�صاألة اأن التحكيم جائز غري لزم َقْبل احُلكم ولزم بعده.

القا�صي ل يعدو اأن يكون م�صاألة اإجرائية فقط،  ِقبل  اأن بعث احلكمني من  –  وم�صاألة 
فاأفرغ احلكم املطعون عليه من م�صمونه.

قانوين يف الدولة والأ�رضة، والأحوال  كمركز  ال�صخ�صية  احلالة  بني  اخللط  –  م�صاألة 
ال�صخ�صية كحقوق مو�صوعية كالطلق والتطليق والن�صب والنفقة والعّدة واملهر 

واحل�صانة واملفقود ..... اإلخ توطئة للقول بعدم جواز التحكيم يف م�صائل الأحوال 

ال�صخ�صية وهو ما فندناه:

اإذ تن�ص م 551 مدين م�رضي على اأنه: »ل يجوز ال�صلح يف امل�صائل املتعلقة باحلالة 

ال�صخ�صية اأو بالنظام العام«.

ولكن املادة 544 مدين كويتي اأ�صقطت عبارة احلالة ال�صخ�صية، واقت�رضت على 

النظام العام، وح�صنًا فعل القانون الكويتي.

ونخل�ص اإىل االآتي :

– نرى اأن احلكم املطعون عليه قد جانب ال�صواب، واأهدر حكم ال�رضيعة الإ�صلمية،   1
الأحوال  م�صائل  يف  جائز  التفاقي  التحكيم  اأن  يف  يتفقان  اإذ  القانون،  و�صحيح 

ال�صخ�صية، واأن من �صلطة املحكمني التفريق بني الزوجني ولزوم حكمهما.
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بني  يكون  ما  وبخا�صة  الزوجني،  بني  خلف  كل  عند  التحكيم  نظام  تعميم   –  2
الزوجني يف كل دعاوى الزواج، ولي�ص فقط عند طلب التفريق لل�رضر.

ڌ   زبڇ  ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ   تعاىل:  قوله  لعموم  وذلك 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  کک  ک    ک  گ           
گ  گ   رب. )الن�صاء/35(

وقوله تعاىل: زب ہ  ھ  ھ  ھ  ھرب )البقرة/229(

بعد  وذلك  مالك،  مذهب  وهو  التفريق  يقرتحان  ول  يقرران  حاكمان  احلكمان   –  3
ا�صتنفاد و�صائل ال�صلح واأعياهما الإ�صلح وتيقن ا�صتحالة الع�رضة بني الزوجني.

بناء عليه: للحكمني اجلمع والتفريق بني الزوجني على حني اَقت�رض احلكم حمل 

البحث التحكيم على ال�صلح اأو امل�صاحلة بني الزوجني.

لهذا وملا �صبق �رضده تف�صيًل جاء احلكم املطعون عليه طعينًا جمافيًا لأحكام 

مو�صوع  يف  والوحيد  والرئي�صي  الأ�صا�صي  امل�صدر  الغراء  الإ�صلمية  ال�رضيعة 

النزاع املاثل. 
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اأهم مراجع البحث

)1( كتب التف�ضري:

الطربي ح8 �ص319. – تف�صري 

�ص257. ح1  القرطبي  – تف�صري 

�ص92.  ح10  الرازي  – تف�صري 

للج�صّا�ص ح2 �ص 233. القراآن  اأحكام   493 �ص  ح1  كثري  ابن  – تف�صري 

ح3 �ص 243. املحيط  – البحر   1746 �ص  ح3  – القرطبي 

هـ، ح1 �ص 176 وما بعدها، الطبعة   542 �صنة  املتوفى  العربي  لبن  القراآن  – اأحكام 
الأوىل  �صنة 1331 هـ، مطبعة ال�صعادة مب�رض.

عبد  حممد  باإ�رضاف  م�صححة  ح1،  الكرمي  القراآن  مزايا  اإىل  ال�صليم  العقل  اإر�صاد   –
اللطيف، مكتبة ومطبعة حممد علي �صبيح واأولده مب�رض.

.  231 �ص  ح2  للج�صا�ص  القراآن  – اأحكام 

–  تف�صري الطرب�صي ح3 �ص 44 .

.26 ـ  ح5  للألو�صي  املعاين  – روح 

الزوجات. اأو  للأزواج  اخلَطاب  وقيل   86،85 ح2،  البي�صاوي  – تف�صري 

ال�صابوين ط. دار القراآن  ابن كثري، اخت�صار وحتقيق حممد على  – خمت�رض تف�صري 
الكرمي، بريوت.
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)2( الفقه احلنفي:

ال�صنائع للكا�صاين حـ 9 �ص 4323  – بدائع 

�ص 418.  1 حـ  الفقهاء  – تذكرة 

املذاهب الأربعة، ق�صم الأق�صية  املقارنة بني  املتخ�ص�صني يف فقه احلنفية مع  – كفاية 
باملحاكم  القا�صي  ال�صنهوري،  فرج  اأحمد  حممد  بهما،  يت�صل  وما  واملرافعات، 

 ،1934 �صنة  ال�رضق  مطبعة   ،147  ،  34  ، ال�رضعية �ص 24 ، 42 ، 49 ، 59 ، 53 

.1935

)3( الفقه املالكي:

�صحنون. للإمام  ح2  الكربى  – املدونة 

ح4. الرهوين  – حا�صية 

– حا�صية الرزقاين على املوطاأ ح3.

جزى. لبن  الفقهية  – القوانني 

ح2 �ص368 ، �ص 369 للإمام كنون. – املدونة 

. �ص48  ح4  الرهوين  – حا�صية 

– حا�صية الزرقاين على املوطاأ ح3 �ص 214.

.  236 �ص  الفقهية  – القوانني 

.344 �ص  ح2  للدردير  الكبرية  – ال�رضح 

الد�صوقي عليه جـ 4 �ص 136. وحا�صية  الكبري  – ال�رضح 

.240 –  198 �ص   4 جـ  للدردير  ال�صغري  – ال�رضح 
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)4( الفقه ال�ضافعي: 

م)204 هـ(، كتاب ال�صعب مب�رض �صنة 1968. لل�صافعي  – الأم 

م )476 هـ(، ط عي�صى البابي احللبي، م�رض. لل�صريازي  – املهذب 

)977 هـ(، ط  لل�رضبيني اخلطيب م  املنهاج  األفاظ  اإىل معرفة معاين  املحتاج  مغني   –
م�صطفى احللبي واأولده مب�رض �صنة 1958.

)5( الفقه احلنبلي: 

بريوت  العربي  الكتاب  دار  ط   ، هـ   620 م  قدامه  لبن  الكبري  ال�رضح  مع  املغني   –
.1972

هـ(،   803( م  للبعلي  تيمية  ابن  الإ�صلم  �صيخ  اختيارات  من  العلمية  الختيارات   –
مطبوع يف اجلزء )4( من الفتاوى الكربى �ص 382 اإىل اأخر اجلزء.

الريا�ص 1381/1383هـ . ط  هـ(،   728( م  تيمية  بن  الإ�صلم  ل�صيخ  – الفتاوى 

م )1051 هـ(، ط الن�رض  البهوتي  من�صور  لل�صيخ  الإقناع  منت  على  القناع  – ك�صاف 
احلديثة الريا�ص.

اخللف للمرداوي م )885 هـ(، ط ال�صنة املحمدية مب�رض. م�صائل  يف  – الإن�صاف 

القوانني والدوريات: 

.1948 ل�صنة   131 رقم  امل�رضي  املدين  – القانون 

ال�رضيعة  لأحكام  طبقًا  وتعديلته   1980 ل�صنة   67 رقم  الكويتي  املدين  القانون   –
الإ�صلمية.

–  قانون املرافعات امل�رضي رقم 13 ل�صنة 1968 وتعديلته.

الكويتي رقم 6 ل�صنة 1960 وتعديلته. املرافعات  –  قانون 
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رقم 25 ل�صنة 1929 وتعديلته. امل�رضي  ال�صخ�صية  الأحوال  –  قانون 

.1984 ل�صنة   51 رقم  الكويتي  ال�صخ�صية  الأحوال  –  قانون 

.15 ل�صنة  امل�رضية  املحاماة  –  جملة 

ح1. عمر  –  جمموعة 

الفقه احلديث: 

مدكور. �صلم  حممد  ال�صيخ  الإ�صلم،  يف  – الق�صاء 

الفلح، الكويت. مكتبة  عثمان،  راأفت  حممد  الإ�صلمي،  الفقه  يف  الق�صائي  – النظام 

العربية، م�رض. النه�صة  دار  يحيى،  الودود  عبد  د.  القانون،  – مبادئ 
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ال�ضفحةاملــو�ضــوع

21امللخ�ص

23توطئة

23مكانة املراأة امل�صلمة يف الأ�رضة ومكانة الأ�رضة يف الد�صتور.

25املطلب الأول: واقعات النزاع.

29املطلب الثاين: هل يجوز للحكمني التفريق بني الزوجني :

29اأوًل: تفنيد ما ذهب اإليه احلكم من جعل حق الطلق للزوج اأو للقا�صي نيابة عنه.

29اأراء الفقهاء يف ذلك.

31ل ي�صرتط توكيل احلكمني بالتفريق بني الزوجني.

32ابن العربي والرد على من قال ب�رضط الوكالة.

34ورد الإجماع على التفريق ولو بغري ر�صا املحكوم عليه.

34ل ي�صرتط اأن يكون احلكمان من اأهل الزوجني.

35املخاطب ببعثة احلكمني هما الزوجان.

36ثانيًا: من الأقوال امل�صهورة للفقهاء يف معنى حق الطلق.

38املطلب الثالث: التحكيم جائز غري لزم َقْبل احلكم ولزم بعده باإطلق.

اإجرائية  الزوجني م�صاألة  ال�صقاق بني  الرابع: بعث احلكمني يف  املطلب 

من ِقبل القا�صي.

40

41املطلب اخلام�ص: اخللط بني احلالة ال�صخ�صية والأحوال ال�صخ�صية.

45النتائج والتو�صيات:

46خلئ�ص البحث وخل�صاته. 

47الأ�صئلة التي يدور عليها مو�صوع البحث واأجوبتها.

50اأهم مراجع البحث.

54فهر�ص املو�صوعات


