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المقدمة

إن احلمد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا 
له،  هادي  فال  يضلل  له، ومن  فال مضل  اهلل  من هيده  أعاملنا،  ومن سيئات 
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله.

نُتم 
َ
َوأ إِلَّ  َتُموُتنَّ  َوَل  ُتَقاتِهِۦ  َحقَّ   َ ٱللَّ ٱتَُّقواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ

ۡسلُِموَن102﴾))). مُّ
ِي َخلََقُكم ّمِن نَّۡفٖس َوِٰحَدةٖ وََخلََق  َها ٱنلَّاُس ٱتَُّقواْ َربَُّكُم ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ

ِي تََسآَءلُوَن بِهِۦ  َ ٱلَّ ِمۡنَها َزۡوَجَها َوَبثَّ ِمۡنُهَما رَِجاٗل َكثرِٗيا َونَِساٗٓءۚ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ
َ َكَن َعلَۡيُكۡم َرقِيٗبا1﴾))). رَۡحاَمۚ إِنَّ ٱللَّ

َ
َوٱۡل

لَُكۡم  يُۡصلِۡح  َسِديٗدا70  قَۡوٗل  َوقُولُواْ   َ ٱللَّ ٱتَُّقواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ

فَۡوًزا  فَاَز  َفَقۡد  ۥ  َورَُسوَلُ  َ ٱللَّ يُِطِع  َوَمن  ُذنُوَبُكۡمۗ  لَُكۡم  َوَيۡغفِۡر  ۡعَمٰلَُكۡم 
َ
أ

َعِظيًما71﴾))).
أما بعد؛

وتعزيز  وبنائها،  األرسة  كيان  بحفظ  جاءت  اإلسالمية  الرشيعة  فإن 
وهنت  والتقوى،  الرب  عىل  فيها  التعاون  عىل  وحثت  ودوامها،  استقرارها 
والعدوان  واملنكر  الظلم  وعن  وانحالهلا،  املجتمع  نواة  أوارص  تفكك  عن 

سورة آل عمران اآلية )0).  (((
سورة النساء اآلية ).  (((

سورة األحزاب اآليتان 70-)7.  (((
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تآلفها  يف  ُتسهم  التي  والوسائل  الطرق  كل  لذلك  ورشعت  أطرافها،  بني 
وترابطها، وحذرت من كل ما يؤدي إىل انتشار العنف واألذى بني أفرادها.

وقد قرر الفقهاء يف مواضع كثرية أن الصلح بني األزواج ووسائله من 
أهم ما جيب عىل جهات القضاء والتحكيم واحلسبة السعي لتحقيقه، وإجياد 
زمان  كل  يف  املرعية  اإلسالمية  واألصول  الرشعية  القواعد  وفق  نه  ُيمكِّ ما 

ومكان.

قانون حمكمة األرسة يف  ما صدر مؤخرًا من  واملقصد  اهلدف  ومن هذا 
لسنة   )((( رقم  مؤخرًا  األرسة  حمكمة  قانون  صدور  فبعد  الكويت،  دولة 
خالل  من  لنا  ظهر  8)0)م؛  لسنة   )((( رقم  بالقانون  واملعدل  5)0)م، 
بتاريخ  صدر  والذي  القانون  هلذا  وضعه  عند  القانون  واضع  أن  به  العمل 
))/)/5)0)م،  بتاريخ  الرسمية  اجلريدة  يف  ُنرش  ثم  ))/)/5)0)م، 
هلذا  وضعه  -من  وهدف  قصد  قد  ))/)/6)0)م  يف  بأحكامه  وُعمل 
القانون- املحافظة عىل األرسة ومتاسكها، وحفظها بكل وسيلة متاحة، فهي 
البناء االجتامعي، هلذا كان ال بد  الدعامة األوىل واللبنة األساسية يف رصح 
ما  كل  من  بنياهنا  وحتمي  كياهنا،  حتفظ  التي  والرعاية  بالعناية  إحاطتها  من 

هيددها أو يعصف هبا.

عىل  هبا  جاء  التي  اإلضافة  فيه،  واجلديد  القانون،  هذا  يف  البارز  أن  إال 
984)م،  لسنة   )5(( رقم  الكويتي  الشخصية  األحوال  قانون  يف  كان  ما 
وحساسية  النزاع،  من  النوع  هذا  خصوصية  يالئم  خاص  مقر  إنشاء  هو 
مركز  وإنشاء  وإصالحها،  حلها  يتوىل  التي  واألمور  يتناوهلا،  التي  القضايا 
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والتوجيه  بالنصح  األرسية  املنازعات  تسوية  يتوىل  األرسة  بمحكمة  ملحق 
بام  فيها  والنفسية واالجتامعية، وحسم اخلالف  الرشعية  القواعد  املبني عىل 
هو متاح ومباح ومرشوع، مما حيقق الغاية احلسنة واهلدف السامي من إجياد 

هذا القانون.

اهلدف من املوضوع وسبب االختيار:

يف  كان  ما  وهي  هبا،  جاء  التي  واإلضافة  القانون  هذا  يف  اجلديد  أن  بام 
إىل  اإلشارة  سبق  مما  والعارشة،  والتاسعة  والثامنة  والرابعة  األوىل  مواده 
احلكمة واهلدف من إضافتها، مل يسبق دراستها دراسة فقهية مقارنة وبحثها 
حتليلية  فقهية  دراسة  إىل  بحاجة  وهي  والتحليل،  التأصيل  طريقة  عىل  بحثًا 
واإلصالح  القضائي  العمل  وتثري  اإلسالمي،  الفقه  يف  أحكامها  توضح 
فأحببت  األرسة،  وفقه  اإلسالمية  الرشيعة  أصول  مع  يتفق  بام  األرسي 

املشاركة يف هذا البحث لدراسة هذه املواد من هذا القانون.

البحث: مشكالت 

). هذه املسائل التي قمت بدراستها مل يسبق أن بحثت ودرست، وهي 
مع  لربطها  فقهية  دراسة  إىل  حتتاج  والتي  املعارصة  القانونية  املسائل  من 

أصوهلا الرشعية.

يف  وقلة  شّحًا  هناك  أن  ومعلوم  اجتامعي،  جانب  فيها  املسائل  هذه   .(
يف  الكتابة  فكانت  االجتامعية،  الفقهية  اجلوانب  يف  والبحوث  املؤلفات 
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الفقهية، مما  النواحي االجتامعية والفقهية إضافة جديدة للمكتبة  اجلمع بني 
يكون معه صعوبة يف الكتابة والبحث يف ذلك لشح املصادر.

منهجي يف البحث:

سلكت يف هذا البحث املنهج االستقرائي والتحلييل واالستنباطي، فبعد 
أن ذكرت نصوص القانون املراد دراسته استقصيت األدلة يف املسائل، وأقوال 
الفقهاء، ثم نظرت فيام استنبطه أهل العلم من هذه األدلة وما دلت عليه، ثم 
حللت ذلك، ومن ثم أصلت املسائل وقعدهتا بأدلتها وأقوال الفقهاء فيها، 
اآليات،  وعزوت  األصيلة،  املصادر  من  نقلت  ملا  التوثيق  منهج  التزام  مع 

وخرجت األحاديث واآلثار وفق املنهج املتبع بمثل ذلك.

السابقة: الدراسات 

والدراسة،  بالبحث  املوضوع  هذا  تناولت  سابقة  دراسات  عىل  أقف  مل 
نظرًا جلدة املوضوع، إال ما ذكره الدكتور خالد رشيد اجلمييل يف كتابه »أحكام 
االجتامعي  الفقه  يف  التعاونية  اإلنسان  وحقوق  التضامنية  األمة  مسؤولية 
اإلسالمي« يف مبحث »مسؤولية األمة التضامنية يف اإلصالح االجتامعي«، 
ذكر  مع  وعظي،  بأسلوب  األرسي  الشقاق  موضوع  من  جانبًا  تناول  فقد 

بعض األدلة دون التعرض ألقوال الفقهاء أو قانون األحوال الشخصية.

األرسة  حمكمة  لقانون  دراسة  بأنه  الدراسة  هذه  عن  يمتاز  هذا  وبحثي 
التي جاءت يف هذا  الفقه اإلسالمي  اجلديد، وبيان املسؤولية االجتامعية يف 

القانون، مع مقارنة القانون بالفقه اإلسالمي.
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خطة البحث:

وقد قسمت البحث إىل:

مقدمة، وأربعة مباحث، وخامتة.

فاملقدمة:

البحث  ومشكالت  االختيار،  وسبب  منه  واهلدف  املوضوع  أمهية  يف 
ومنهجه والدراسات السابقة، وخطة البحث.

ثم املبحث األول:

العنف  ومكافحة  األرسية  النزاعات  لتسوية  مركز  إنشاء  حكم  يف 
األرسي، وإلزام األطراف املتنازعة بعرض أمرهم عليه. وفيه مطلبان:

املطلب األول: يف حكم إنشاء مركز لتسوية النزاعات األرسية ومكافحة 
العنف األرسي.

أمرهم  بعرض  األرسي  النزاع  أطراف  إلزام  حكم  يف  الثاين:  واملطلب 
عىل املركز قبل التقايض.

ثم املبحث الثاين:

يف حكم الصلح بني الزوجني والقضايا التي جيوز فيها. وفيه مطلبان:

املطلب األول: يف حكم الصلح بني الزوجني عند النزاع والشقاق بينهام.

املطلب الثاين: يف القضايا الزوجية التي جيوز فيها الصلح.
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ثم املبحث الثالث:

يف الرشوط املعتربة فيمن يتوىل اإلصالح بني الزوجني، وصفة الصلح. 
وفيه مطلبان:

تسوية  مركز  هبم  يستعني  فيمن  املعتربة  الرشوط  يف  األول:  املطلب 
النزاعات األرسية لإلصالح بني الزوجني.

املطلب الثاين: يف صفة الصلح بني الزوجني وخطواته.

ثم املبحث الرابع:

وآداب  األرسي  النزاع  بتسوية  املختص  قرار  عىل  املرتتب  األثر  يف 
املختصني بالصلح عند حل النزاع والشقاق. وفيه مطلبان:

املطلب األول: يف أثر القرار الصادر من املختص بتسوية النزاع األرسي.

املطلب الثاين: يف آداب املختصني بالصلح عند حل النزاع والشقاق.

ثم اخلامتة:

وذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات.

ثم فهرس املصادر واملراجع.
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المبحث األول
حكم إنشاء مركز لتسوية النزاعات األسرية ومكافحة 

العنف األسري، وإلزام األطراف المتنازعة بعرض 
أمرهم عليه

وفيه مطلبان))):

األسرية  النزاعات  لتسوية  مركز  إنشاء  حكم  األول:  المطلب 
ومكافحة العنف األسري:

املعدل  5)0)م  لسنة   )((( رقم  الكويتي  األرسة  حمكمة  قانون  نص 
بالقانون رقم )))( لسنة 8)0)م عىل إنشاء مركز لتسوية النزاعات األرسية، 
جاء فيه: مادة )8(: »ينشأ بكل حمافظة مركز يلحق بمحكمة األرسة، يتوىل 
تسوية املنازعات األرسية ومحاية أفراد األرسة من العنف واإليذاء الذي يقع 

من أحدهم عىل أفرادها اآلخرين.

وجيوز له تقديم النصح والتأهيل الالزم يف مسائل الزواج والطالق إذا 
رغب أطراف العالقة الزوجية ذلك.

جاء يف املادة رقم ))( و))( و))( و)4( يف القانون املذكور إنشاء حمكمة خمتصة تسمى   (((
حمكمة األرسة وهلا اختصاص مكاين وموضوعي، وهذا االختصاص التنظيمي للقضاء 

ُبحث يف أبحاث كثرية، لذلك أعرضت عن احلديث عنه جتنبًا للتكرار.
اإلسالمية،  الرشيعة  ضوء  يف  السعودية  العربية  اململكة  يف  القضائي  التنظيم  ينظر: 

للدكتور سعود آل دريب ص)8)4).
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مهامه  وحتديد  املركز  هذا  بتنظيم  العدل  وزير  من  قرار  ويصدر 
واإلجراءات التي تتبع أمامه، ويكون اللجوء إىل املركز بدون رسوم«.

املنازعات  تسوية  بمهمة  يقوم  للمحكمة  تابع  مركز  إنشاء  حكم  فام 
النصح  وتقديم  العنف  من  األرسة  أفراد  ومحاية  بينهم  والصلح  األرسية 

والتوجيه والتأهيل والصلح؟

هذه املسألة فيها جانبان:

اجلانب األول:

العديل  العمل  تنظيم  يف  النازلة  ملسائل  ا  من  وهو  التنظيمي،  الشق  يف 
الفقهاء  من  رصح  من  عىل  أقف  ومل  القضائي،  للعمل  املساندة  واألعامل 
العامة،  الواليات  شأن  يف  الفقهاء  ذكره  فيام  الناظر  ولكن  ذلك،  حكم  يف 
ووالية  القضاء  والية  يف  واخلاصة  العامة  أمر  يصلح  بام  الرعية  وسياسة 
املظامل ووالية احلسبة، واالستعانة برأي أهل املشورة واحلكمة والعلم، جيد 
والنصح  واحلق  العدل  فيه  يتحقق  وسيلة  أي  اختاذ  جواز  عىل  متفقون  أهنم 
للناس، مما ال  فيه خري ومصلحة وصالح  يكون  ما  والعامة، وكل  للخاصة 
فيه  يكون  وال  الرشيعة،  ومقاصد  الرشعية  والنصوص  األدلة  مع  يتعارض 
وأنزل  أرسل رسله  اهلل سبحانه  »فإن  القيم:  ابن  قال  السلطات،  تداخل يف 
كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به األرض والسموات، 
فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم رشع اهلل ودينه، 
وأعالمه  وأماراته  العدل  طرق  خيص  أن  وأعدل  وأحكم،  أعلم  تعاىل  واهلل 
إمارة فال جيعله منها،  ينفي ما هو أظهر منها وأقوى داللة وأبني  بيشء، ثم 



346
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

المسائل الفقهية المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية
في قانون محكمة األسرة الكويتي

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

وال حيكم عند وجودها وقيامها بموجبها، بل قد بنيَّ سبحانه بام رشعه من 
الطرق أن مقصوده إقامة العدل بني عباده، وقيام الناس بالقسط، فأي طريق 

استخرج هبا العدل والقسط فهي من الدين، وليست خمالفة له«))).

وأما اجلانب الثاين:

أمر  وهذا  األزواج،  بني  الصلح  مرشوعية  وهو  املوضوعي،  الشق  ففي 
اتفق الفقهاء عىل مرشوعيته))).

مرشوعة،  فيه-  املذكورة  الغاية  -هلذه  املركز  هذا  إقامة  فإن  ذلك  وعىل 
واألدلة عىل مرشوعيته ما ييل:

األدلة من الكتاب عىل اجلانب األول:

بِٱلَۡمۡعُروِف  ُمُروَن 
ۡ
تَأ لِلنَّاِس  ۡخرَِجۡت 

ُ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ َخرۡيَ  تعاىل: ﴿ُكنُتۡم  قوله   .(

.(((﴾ِ َوَتۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوتُۡؤِمُنوَن بِٱللَّ

الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية ص)6)-7)).  (((
و)4))- و)97-)0)(،  ص)94-89(،  للاموردي  السلطانية،  األحكام  وينظر: 

رشد  البن  املجتهد،  بداية   ،)(7(-(7(/(( للاموردي  القايض،  أدب   ،)((6
و)5)/57)-)6)(،    ،)69-6(/(8( اإلسالم  شيخ  فتاوى  جمموع   ،)596/((
االختصاص  ص)4))-5))(،  القيم  البن  الرشعية،  السياسة  يف  احلكمية  الطرق 
لنارص  القضائي،  االختصاص  ص)87-)9(،  الزحييل  وهبة  للدكتور  القضائي، 
الغامدي ص))4(، النظام العام للدولة املسلمة، للدكتور عبد اهلل العتيبي ص)598).
ينظر: املغني )5/7(. وسيأيت بحث املسألة تفصياًل وذكر مصادرها يف املبحث الثاين.  (((

سورة آل عمران اآلية 0)).  (((
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ِإَوَذا  ۡهلَِها 
َ
أ إَِلٰٓ  َمَٰنِٰت 

َ
ٱۡل واْ  تَُؤدُّ ن 

َ
أ ُمرُُكۡم 

ۡ
يَأ  َ ٱللَّ تعاىل:﴿إِنَّ  قوله   .(

ن َتُۡكُمواْ بِٱۡلَعۡدِل﴾))).
َ
َحَكۡمُتم َبۡيَ ٱنلَّاِس أ

-ومن  األمانات  أصحاب  أمر  تعاىل  اهلل  أن  اآليات:  من  الداللة  وجه 
ذلك الواليات بكل أحواهلا- باحلكم بني الناس بالعدل والقيام عىل أدائها 
باحلق، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر طريق لتحقيق ذلك، واإلصالح 

بني الناس والصلح بينهم من وسائل ذلك.

قال ابن كثري: »خيرب تعاىل بأنه يأمر بأداء األمانات إىل أهلها... وهذا يعم 
عباده...  عىل  لجو زع  اهلل  حقوق  من  اإلنسان  عىل  الواجبة  األمانات  مجيع 

ومن حقوق العباد بعضهم عىل بعض... فأمر اهلل لجو زع بأدائها«))).

واألدلة من السنة عىل اجلانب األول:

قال:  مـلسو هيلع هللا ىلص:  النبي  أن  هنع هللا يضر  الداري  متيم  عن  جاء  ما   .(
))الدين النصيحة))، قلنا: ملن؟ قال: ))هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني 

وعامتهم))))).

سورة النساء اآلية 58.  (((
تفسري ابن كثري ))/98)(، بترصف يسري.  (((

أخرجه مسلم يف الصحيح، كتاب اإليامن، باب بيان أن الدين النصيحة، )ح 55).  (((



348
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

المسائل الفقهية المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية
في قانون محكمة األسرة الكويتي

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

). وعن أيب الدرداء هنع هللا يضر قال: قال رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص: ))أال 
أخربكم بأفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة؟))، قالوا: بىل يا رسول 

اهلل، قال: ))إصالح ذات البني))))).
ذات  وإصالح  النصيحة  لنا  رشع  ملا  احلكيم  الشارع  أن  الشاهد:  وجه 

البني فإن الوسيلة التي حيصل هبا هذا العمل املرشوع، مرشوعة مثله))).
واألدلة من الكتاب عىل اجلانب الثاين:

ۡو 
َ
أ بَِصَدقٍَة  َمَر 

َ
أ َمۡن  إِلَّ  َۡوىُٰهۡم  ّمِن نَّ َكثرِيٖ  ِف  َخرۡيَ  ). قوله تعاىل: ﴿لَّ 

ۡو إِۡصَلِٰۢح َبۡيَ ٱنلَّاِس﴾))).
َ
َمۡعُروٍف أ

فََل  إِۡعَراٗضا  ۡو 
َ
أ نُُشوًزا  َبۡعلَِها  ِمۢن  َخافَۡت  ةٌ 

َ
ٱۡمَرأ ﴿ِإَوِن  تعاىل:  قوله   .(

ۡلُح َخرۡيٞ﴾)4). ن يُۡصلَِحا بَۡيَنُهَما ُصۡلٗحاۚ َوٱلصُّ
َ
ُجَناَح َعلَۡيِهَمآ أ

وجه الداللة: مرشوعية الصلح بني الناس، وإن اإلصالح بينهم من اخلري 
الذي جاءت به الرشيعة عمومًا، ومن أخص ذلك الصلح بني األزواج، قال 
عىل  األمة  »وأمجعت  األزواج-:  بني  الصلح  يف  اآلية  هذه  -بعد  قدامة  ابن 

جواز الصلح يف هذه األنواع التي ذكرناها«)5).
 .(49(9 البني، )ح  ذات  باب يف إصالح  األدب،  كتاب  السنن،  داود يف  أبو  أخرجه   (((
ورواه الرتمذي يف السنن، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب وفيه أحاديث، 

)ح 509)(، وصححه.
الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية ص)6)-7)).  (((

سورة النساء اآلية 4)).  (((
سورة النساء 8)).  (4(

هناية   ،)(5/(( للكشناوي  املدارك،  أسهل   ،)(0/5( للزيلعي  احلقائق،  تبيني  ينظر:   (5(
املحتاج )4/)7)(، املغني )5/7(. وقد نقل اإلمجاع عىل ذلك.
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واألدلة من السنة عىل اجلانب الثاين:

مـلسو هيلع هللا ىلص:  هنع هللا يضر قال: قال رسول اهلل  ). ما جاء عن أيب هريرة 
))الصلح جائز بني املسلمني))))).

لعامة  النصيحة  باحلث عىل  السنة جاءت  أن  تدل عىل  وهذه األحاديث 
الناس، ومن ذلك السعي يف إصالح ذات بينهم، وقطع النزاع والشجار فيام 
وما  املركز  وهذا  لذلك،  طريق  الصلح  أن  عىل  السنة  رصحت  وقد  بينهم، 

يشاهبه إنام هو من وسائل الصلح، والوسائل هلا أحكام املقاصد.

وأما األدلة من النظر عىل ذلك:

بينهم  النزاعات  وفض  األزواج  بني  للصلح  املركز  إقامة  مرشوعية  فإن 
متفق مع مقاصد الرشيعة، فالرشيعة جاءت بالعدل واحلق وإصالح الناس 
األصل  هذا  عىل  وقعت-  -إذا  املنازعات  يف  بينهم  والفصل  واملجتمع، 
طريقة  فهي  احلقوق  هبا  وتؤدى  العدل  هبا  حيصل  طريقة  فأي  والقاعدة، 
فبأي  الرشع،  يف  مقدرة  طريقة  له  تأت  مل  األزواج  بني  والصلح  مرشوعة، 
والقضاء  املحاكم  اختصاص  وكذلك  مرشوع،  فهو  الصلح  حيصل  طريقة 

أخرجه أبو داود يف السنن، كتاب األقضية باب يف الصلح، )ح 94)(، والرتمذي يف   (((
اهلل يف  ما ذكر عن رسول  باب  مـلسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  أبواب األحكام عن رسول  السنن 
الصلح بني الناس، )ح )5))(، وابن ماجة يف السنن، كتاب األحكام، باب الصلح، 

)ح )5))(. واحلديث صححه الرتمذي.
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فليس لذلك تقدير يف الرشع، وإنام مرجع ذلك االجتهاد واملصلحة وحتقيق 
قاعدة العدل مع مراعاة األحوال واألزمان واألمكنة))).

الناس  بني  احلكم  يف  كله  »هذا  القضاء:  والية  ذكر  بعد  القيم  ابن  قال 
املسمى  فهو  الدعوى  عىل  يتوقف  ال  فيام  بينهم  احلكم  وأما  الدعاوي،  يف 
باحلسبة، وقد جرت العادة بإفراد هذا النوع بوالية خاصة كام أفردت والية 
أصحاب  فيدخل  الرس...  ووالية  االستيفاء  ووالية  املال  ووالية  املظامل 
واْ﴾...  ن تَُؤدُّ

َ
أ ُمرُُكۡم 

ۡ
يَأ  َ هذه الواليات مجيعهم حتت قوله تعاىل: ﴿إِنَّ ٱللَّ

هو  الدعوى  عىل  يتوقف  ال  الذي  النوع  يف  الناس  بني  احلكم  أن  واملقصود 
عن  والنهي  باملعروف  األمر  هو  وأصله  وقاعدته  احلسبة،  بوالية  املعروف 
األمة...  هذه  به  ووصف  كتبه،  به  وأنزل  رسله،  به  اهلل  بعث  الذي  املنكر 
وهذا واجب عىل كل مسلم قادر، وهو فرض كفاية، ويصري فرض عني عىل 
القادر الذي مل يقم به غريه من ذوي الوالية والسلطان... ومجيع الواليات 
اإلسالمية مقصودها األمر باملعروف والنهي عن املنكر... ومدار الواليات 
عرف  إذا  قال:  ثم  اإلنشاء))).  يف  والعدل  اإلخبار  يف  الصدق  عىل  كلها 
من  يتلقى  بالوالية  املتويل  يستفيده  وما  وخصوصها،  الواليات  فعموم  هذا 

األلفاظ واألحوال والعرف وليس لذلك حد يف الرشع«))).
ينظر: األحكام السلطانية، للاموردي ص)04)-05)(، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم   (((
)8)/)57-)57(، )5)/55)-56)(، الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية، البن 
ص))9)  الزحييل  وهبة  للدكتور  القضائي،  االختصاص  ص)4))-5))(،  القيم 

وص))))(، مقاصد الرشيعة اإلسالمية، البن عاشور ص)8))-)))).
شيخ  فتاوى  جمموع  وينظر:  ص)4))-5))(.  الرشعية  السياسة  يف  احلكمية  الطرق   (((

اإلسالم )8)/68).
املصدر السابق ص)6))).  (((
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وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: »املقصود من القضاء وصول احلقوق إىل 
أهلها وقطع املخاصمة، فوصول احلقوق هو املصلحة، وقطع املخاصمة إزالة 
ووصول  املفسدة،  هذه  وإزالة  املصلحة  تلك  جلب  هو  فاملقصود  املفسدة، 
السامء واألرض، وقطع اخلصومة هو  به  تقوم  الذي  العدل  احلقوق هو من 
من باب دفع الظلم والرضر... ومن هنا يتبني أن احلكم بالصلح أحسن من 
بصالح  ذلك  وامتاز  اخلصومة  دفع  يف  يشرتكان  ألهنام  املر؛  بالفصل  احلكم 

ذات البني مع ترك أحدمها حلقه«))).

األثر االجتامعي يف إقامة مركز تسوية النزاعات األرسية:

والتضامن،  التكافل  مبدأ  اإلنسانية  احلضارة  إليه  توصلت  ما  أول  »إن 
هذا املبدأ امتاز به اإلنسان عن احليوان، إذ املجتمعات احليوانية ال تتضامن 

وال تتكافل إال بحدود غريزة إطعام أفراخها ال أفراخ غريها.

حتى  األفراد،  فيه  يتضامن  اإلسالمية  بالرشيعة  اإلنساين  املجتمع  بينام 
يسأل كل فرد عام صنع غريه من رش مستطري، هلذا يسأل أمام اهلل تعاىل من 
اإلفساد  هشيم  نشوب  من  خشية  باإلرشاد  يقوم  ال  من  يقاوم،  وال  يساوم 
يف  أطناهبا  رضبت  التي  االجتامعية  الفوىض  وما  األبرياء،  حيرتق  حتى 
الرمحة  قبس  وإليك  املقاومة،  وعدم  املساومة  سببها  إال  العاملية  املجتمعات 
عن  البخاري  أخرج  التضامنية.  املسؤولية  حكم  منه  استنبطنا  الذي  املهداة 
عىل  القائم  ))مثل  قال:  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  هنع هللا يضر  بشري  بن  النعامن 
بعضهم  فأصاب  سفينة،  عىل  استهموا  قوم  كمثل  فيها  والواقع  اهلل  حدود 

جمموع الفتاوى )5)/55)-56)).  (((
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مروا  املاء  من  استقوا  إذا  أسفلها  يف  الذين  فكان  أسفلها،  وبعضهم  أعالها 
فإن  فوقنا؛  نؤذ من  أنا خرقنا يف نصيبنا خرقًا ومل  لو  فقالوا:  عىل من فوقهم 
ونجوا  نجوا  أيدهيم  عىل  أخذوا  وإن  مجيعًا،  هلكوا  أرادوا  وما  يرتكوهم 

مجيعًا))«)))))).
مهاًم  دورًا  أوجد  أنه  اجلديد  األرسة  حمكمة  قانون  به  متيز  مما  كان  لذلك 
وجماالً  ومتسعًا  وقتًا  وأعطى  ذلك،  ونظَّم  االجتامعية،  باملسؤولية  للقيام 
واسعًا للصلح بني الزوجني عند وقوع اخلصومة والتنازع، أو عند حصول 
مما  كيان األرسة واستقرارها،  يزعزع  ما  أو عند حدوث  بينهام،  تفاهم  سوء 

يؤدي إىل الطالق والفرقة.
العلم  أهل  عىل  ِكفائيًا  فرضًا  الزوجني  بني  اإلصالح  واجب  كان  وملا 
بذلك،  واملختصني  األرسي،  اإلصالح  بمهام  للقيام  املؤهلني  والفضل)))، 
املسؤولية  منطلق  ومن  الشأن،  هذا  يف  وصالحية  تامة،  دراية  هلم  ممن 
االجتامعية عليهم يف إعانة السلطة القضائية للحد من ُفشو الطالق وكثرته، 
كان  واملجتمع،  واألرسة  األفراد  عىل  سيئة  آثار  من  ذلك  عىل  يرتتب  وما 
إنشاء مركز خمتص حلل النزاعات األرسية أمرًا حتميًا، وطريقًا حسنًا للقيام 

هبذه املسؤولية.

)ح  فيه؟  واالستهام  القسمة  يف  يقرع  هل  باب  الرشكة،  كتاب  البخاري،  صحيح   (((
.((49(

االجتامعي  الفقه  يف  التعاونية  اإلنسان  وحقوق  التضامنية  األمة  مسؤولية  أحكام   (((
اإلسالمي، للدكتور خالد اجلمييل ص)))).

فتاوى  الرشعية ص)4))-5))(، وينظر: جمموع  السياسة  الطرق احلكمية يف  ينظر:   (((
شيخ اإلسالم )8)/68).
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القضائية بقضايا يمكن  السلطة  أيضًا، عدم إشغال  إنشائه  ومن مقاصد 
إصالحها دون الوصول إىل أروقة املحاكم، والتي تتسبب بفجوة كبرية بني 
الزوجني، وتثري الضغائن، وتزيد الشحناء، وتلقي العداوة بني الزوجني، مما 
يعيق اإلصالح بينهام، ويشق معه إجياد احللول املناسبة هلام، فقد ارتأى املنظم 
مركز  لدى  باحلضور  الدعوى  أطراف  إلزام  األرسة  حمكمة  قانون  وواضع 
تسوية املنازعات األرسية قبل رفع دعوى الطالق والتطليق، لبذل ما أمكن 
من اجلهود حلل النزاع وديًا، والعمل عىل إصالح اخللل وسوء التفاهم بينهام، 
لسنة   )((( رقم  القانون  يف  والتاسعة  الثامنة  املادتان  عليه  نصت  ما  وهذا 
5)0)م يف شأن حمكمة األرسة واملعدل بالقانون رقم )))( لسنة 8)0)م، 
حمافظة  بكل  »ينشأ  نصه:  ما  تعديلها-  -بعد  منه  الثامنة  املادة  يف  جاء  فقد 
أفراد  املنازعات األرسية ومحاية  يتوىل تسوية  مركز يلحق بمحكمة األرسة، 
اآلخرين.  أفرادها  عىل  أحدهم  من  يقع  الذي  واإليذاء  العنف  من  األرسة 
إذا  والطالق  الزواج  مسائل  يف  الالزم  والتأهيل  النصح  تقديم  له  وجيوز 
بتنظيم  العدل  قرار من وزير  الزوجية ذلك. ويصدر  العالقة  رغب أطراف 
اللجوء إىل  أمامه. ويكون  ُتتَّبع  التي  املركز وحتديد مهامه واإلجراءات  هذا 

املركز بدون رسوم«.

أمرهم  بعرض  األسري  النزاع  أطراف  إلزام  حكم  الثاني:  المطلب 
على المركز قبل التقاضي:

املعدل  5)0)م  لسنة   )((( رقم  الكويتي  األرسة  حمكمة  قانون  نص 
بالقانون رقم )))( لسنة 8)0)م يف مادته رقم )9(، عىل جواز تقديم طلب 
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حمكمة  إىل  اللجوء  قبل  األرسية  املنازعات  تسوية  مركز  إىل  النزاع  لتسوية 
األرسة، إال أنه يف حال رفع دعوى الطالق والتطليق الذي جيوز فيه الصلح 
فإن القانون ينص عىل إلزام املدعي تقديم طلب ملركز تسوية املنازعات للنظر 
املادة رقم )9(: »يف غري  وديًا، جاء يف نص  النزاع  والسعي حلل  الطلب  يف 
دعاوى األحوال الشخصية التي ال جيوز فيها الصلح، والدعاوي املستعجلة 
إىل  اللجوء  قبل  الشأن  لصاحب  جيوز  الوقتية  واألوامر  التنفيذ  ومنازعات 
حمكمة األرسة أن يقدم طلبًا لتسوية النزاع إىل مركز تسوية املنازعات األرسية 
الصلح  فيها  التي جيوز  والتطليق  الطالق  لدعاوى  بالنسبة  أنه  إال  املختص، 
جيب  الذي  الطلب  يف  البت  قبل  األرسة  حمكمة  أمام  ابتداًء  رفعها  يقبل  ال 
ويتوىل  املختص.  األرسية  املنازعات  تسوية  مركز  إىل  تقديمه  املدعي  عىل 
املركز بعد ذلك سامع أقوال طريف النزاع وتبصريهم بجوانبه املختلفة وآثاره 
وعواقب التامدي فيه، ويبدي هلم النصح واإلرشاد يف حماولة لتسوية النزاع 
وديًا حفاظًا عىل كيان األرسة. وخيطر أصحاب الشأن للحضور بأي طريق 
ينوب  بمن  أو  بأشخاصهم  الشأن  منه، ويكون حضور ذوي  الغرض  حيقق 

عنهم بموجب وكالة رسمية.

وجيوز للمراكز عند إجراء التسوية االستعانة برأي أي من علامء الدين 
أو من االختصاصيني االجتامعيني أو النفسيني أو املحامني املقيدين بجدول 
العدل بوضع  الكلية. ويصدر قرار من وزير  خاص يعد لذلك يف املحكمة 
وذلك  اجلدول،  يف  قيدهم  وإجراءات  االختصاصيني  هؤالء  اختيار  قواعد 

بالتنسيق مع اجلهات املختصة«.
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وهذا النص القانوين اشتمل عىل مسألتني:

املسألة األوىل:

جواز تقديم طلب لتسوية النزاع إىل مركز تسوية املنازعات األرسية يف 
عموم املنازعات األرسية قبل اللجوء إىل حمكمة األرسة.

الثانية: واملسألة 

إلزام أطراف النزاع األرسي بعرض أمرهم عىل مركز تسوية املنازعات 
األرسية يف شأن دعوى الطالق والتطليق التي جيوز فيها الصلح قبل رفعها 

أمام حمكمة األرسة.

فام حكم ذلك؟

أما املسألة األوىل وهي: جواز تقديم طلب لتسوية النزاع إىل مركز تسوية 
املنازعات األرسية قبل اللجوء إىل حمكمة األرسة.

توضيح املسألة وحكمها:

السابقة  املسألة  فهي  منهام  األوىل  فأما  مسألتان،  املسألة  هذه  تتجاذب 
للقضاء هيدف  إقامة مركز معاون  السابق وهي مسألة مرشوعية  املطلب  يف 
للقايض، وقد  البني قبل رفعها  النزاعات األرسية وإصالح ذات  إىل تسوية 
عرفنا مرشوعية ذلك بال خالف بني الفقهاء، فإذا كان إقامة املركز مرشوعًا 

فتقديم طلب للمركز ألجل فض النزاع الواقع بني األزواج أيضًا مرشوع.
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عند  األزواج  بني  الصلح  مرشوعية  مسألة  فهي  األخرى  املسألة  وأما 
يف  اإلشارة  سبق  وقد  التايل،  املبحث  يف  بحثها  وسيأيت  والشقاق،  النزاع 
املبحث السابق أن الفقهاء متفقون عىل مرشوعية الصلح، فإذا كان الصلح 

بني األزواج مرشوعًا فتقديم طلب ألجله مرشوع.

فواقع املسألة هو تقديم طلب ملركز تسوية النزاعات األرسية ألجل حل 
والوسائل  الطرق  إىل  النزاع  أطراف  وتوجيه  الزوجني،  بني  الواقع  النزاع 
املعينة عىل رأب الصدع بينهم، وهو يف حقيقته وسيلة ملقصد الصلح بينهم، 
املوصلة  فالوسيلة  مرشوعًا  املقصد  كان  فإذا  املقاصد،  أحكام  هلا  والوسائل 

إليه مرشوعة أيضًا))).

األرسية،  النزاعات  لتسوية  طلب  تقديم  جواز  ذلك  من  لنا  فيحصل 
ألجل  والدعوى  الشكوى  سامع  جواز  مرشوعية  عىل  دلَّ  وقد  ومرشوعيته، 

حل النزاع األرسي غري ما ذكرت سابقًا، ما ييل:

َوتَۡشَتِكٓ  َزۡوِجَها  ِف  تَُجِٰدلَُك  ٱلَِّت  قَۡوَل   ُ ٱللَّ َسِمَع  ). قوله تعاىل: ﴿قَۡد 
فاملجادلة هي  بَِصرٌي1﴾)))،  َسِميُعۢ   َ ٱللَّ إِنَّ  َتَاُوَرُكَماۚٓ  يَۡسَمُع   ُ َوٱللَّ  ِ ٱللَّ إَِل 
املحاورة بالتي هي أحسن)))، وسامع الشكوى للوصول إىل احلل املناسب، 
واملساعدة عىل القضاء عىل ما يعكر صفو احلياة بني الزوجني، وختفيف حدة 

ينظر: موسوعة القواعد الفقهية، للبورنو )775/8).  (((
))) سورة املجادلة اآلية ).

املنري  املصباح  ص)89(،  األصبهاين  للراغب  القرآن،  غريب  يف  املفردات  ينظر:   (((
ص)6)).
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فوجه  اهلدم،  من  كياهنا  وصيانة  األرسة  بقاء  عىل  للمحافظة  بينهام؛  النزاع 
الشاهد من اآلية: أهنا تدل عىل جواز سامع الشكوى ألجل الصلح.

إين  يشء،  كل  سمعه  وسع  الذي  »تبارك  قالت:  اهنع هللا يضر  عائشة  وعن 
إىل  تشتكي زوجها  بعضه، وهي  ثعلبة وخيفى عيل  بنت  ألسمع كالم خولة 
شبايب  أكل  اهلل!  رسول  يا  تقول:  وهي  مـلسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول 
إين  اللهم  مني،  ظاهر  ولدي  وانقطع  سني  كرب  إذا  حتى  بطني،  له  ونثرت 
قَۡوَل   ُ ٱللَّ َسِمَع  اآلية: ﴿قَۡد  نزل جربيل هبذه  برحت حتى  فام  إليك!  أشكو 
»احلمد  قالت:  رواية  ويف   .»﴾ِ ٱللَّ إَِل  َوتَۡشَتِكٓ  َزۡوِجَها  ِف  تَُجِٰدلَُك  ٱلَِّت 
اهلل  إىل رسول  املجادلة تشكو  لقد جاءت  الذي وسع سمعه األصوات،  هلل 
لجو زع:  فأنزل اهلل  البيت ما أسمع ما تقول،  ناحية  مـلسو هيلع هللا ىلص، وأنا يف 

ُ قَۡوَل ٱلَِّت تَُجِٰدلَُك ِف َزۡوِجَها﴾«))). ﴿قَۡد َسِمَع ٱللَّ

وحتاورك  ختاصمك  تَُجِٰدلَُك﴾:  ٱلَِّت  ﴿قَۡوَل  »ومعنى  البغوي:  قال 
وتراجعك يف زوجها«))). وُذكر أن ذلك يف قراءة عبد اهلل بن مسعود: ﴿قَْد 

َسِمَع الُل قَْوَل الَِّت ُتَاوُِرَك ِف َزوِْجَها﴾«))).
َسِميَعۢا  ٱللَُّ  ﴿َوكََن  تعاىل:  اهلل  قول  باب  التوحيد،  كتاب  يف  تعليقًا  البخاري  رواه   (((
)ح  الظهار،  باب  الطالق،  كتاب  السنن،  يف  النسائي  عند  موصول  وهو  بَِصرٗيا134﴾، 
)06)(، وأمحد يف  الظهار، )ح  باب  الطالق،  كتاب  السنن،  ماجة يف  وابن   ،)(460
املسند )8/40))(، )ح 95)4)(. وإسناده صحيح، صححه األلباين يف صحيح ابن 

ماجة، )ح )06)).
تفسري البغوي )50/8-)5).  (((

للقرطبي  القرآن،  ألحكام  اجلامع  وينظر:   .)((7/((( تفسريه  يف  جرير  ابن  أخرجه   (((
.((7(/(7(
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). عن أم سلمة اهنع هللا يضر قالت: قال رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص: ))إنكم 
له  فأقيض  بعض،  من  بحجته  أحلن  يكون  أن  بعضكم  ولعل   ، إيلَّ ختتصمون 
عىل نحٍو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئًا فال يأخذه؛ فإنام 

أقطع له به قطعة من النار))))).
ووجه الشاهد من احلديث: مرشوعية سامع الدعوى إلظهار احلق. قال 
الطاهر بن عاشور: »ومقصد الرشيعة من نظام هيئة القضاء كلها عىل اجلملة 
أن يشتمل عىل ما فيه إعانة عىل إظهار احلقوق وقمع الباطل الظاهر واخلفي، 
وذلك مأخوذ من حديث: ))إنكم ختتصمون إيل..)) ففي هذا احلديث داللة 

عىل أن طرق إظهار احلق خمتلفة«))).
). عن عيل بن أيب طالب هنع هللا يضر: أن النبي مـلسو هيلع هللا ىلص بعثه إىل اليمن 
قاضيًا، فقال له: ))فإذا جلس بني يديك اخلصامن فال تقضنيَّ حتى تسمع من 

اآلخر كام سمعت من األول؛ فإنه أحرى أن يتبني لك القضاء))))).
مرشوعية  من  السابق:  كاحلديث  أيضًا  احلديث  هذا  من  الشاهد  ووجه 
طريقة  بأي  لصاحبه  وإيصاله  احلق  وإظهار  والشكوى،  الدعوى  سامع 

مستطاعة. ووسيلة 

متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب املظامل، باب إثم من خاصم يف باطل وهو يعلمه،   (((
)ح 458)( صحيح مسلم، كتاب األقضية، باب احلكم بالظاهر واللحن باحلجة، )ح 

.((7((
مقاصد الرشيعة اإلسالمية، للطاهر بن عاشور ص)0))).  (((

رواه أبو داود يف السنن، كتاب األقضية، باب كيف القضاء، )ح )58)(، والرتمذي   (((
يف السنن، كتاب أبواب األحكام عن رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص، باب القايض ال يقيض 

بني اخلصمني حتى يسمع كالمهام، )ح ))))(. وحسنه الرتمذي.
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قال الطاهر بن عاشور: »فيجب عىل احلاكم أن يستقيص وجوه احلجج 
دون  احلقوق  بعض  حفظ  إىل  بالوصول  ولو  يستطيع  ما  بقدر  احلق  املبيَّنة 
الفقهاء يضيفون  البعض خري من ضياع الكل... ومل يزل  بعض؛ فإن حفظ 
إىل أحكام املرافعات ضوابط ورشوطًا كثرية ما كان السلف يراعوهنا... وقد 
ظهر أن مقصد الرشيعة من القايض إبالغه احلقوق إىل طالبيها، وذلك يعتمد 

أمورًا: أصالة الرأي، والعلم، والسالمة من نفوذ غريه عليه، والعدالة«))).

4. وأما الدليل من النظر: فإن مسألتنا هذه أشبه بمسألة بعث احلََكمني 
عند الشقاق الزوجي رغم وجود قاٍض يف البلد، إال أن مسألتنا ختتلف عنها 
من جهة أن بعث احلََكمني أنام يكون من قبل احلاكم، وأما مسألتنا هنا فهي 
برغبة طريف النزاع أو أحدمها لإلصالح بينهام وتسوية النزاع، فإذا كان بعث 
مرشوعة  هذه  فمسألتنا  الزوجني  رضا  دون  مرشوعًا  الشقاق  عند  احلََكمني 
مرشوعية  عىل  الفقهاء  اتفق  وقد  أحدمها،  أو  برضامها  ألهنا  أوىل  باب  من 

بعث احلََكمني عند الشقاق))).

مقاصد الرشيعة اإلسالمية، للطاهر بن عاشور ص))))).  (((
معني   ،)(90/(( للجصاص  القرآن،  أحكام   ،)9(8/(( القضاة  روضة  ينظر:   (((
مغني   ،)((4/5( األم   ،)(((/4( املنتقى   ،)((0/(( الرفيع  عبد  البن  احلكام، 
بعث  مرشوعية  عىل  اإلمجاع  ونقل   .)(64-(6(/(0( املغني   ،)(6(/(( املحتاج 
 ،)(((/(( املجتهد  بداية  يف  رشد  وابن   ،)758/(( القبس  يف  العريب  ابن  احلََكمني 

وابن هبرية يف اإلفصاح ))/)4)).
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أمرهم  بعرض  األرسي  النزاع  أطراف  إلزام  وهي:  الثانية  املسألة  وأما 
التي  والتطليق  الطالق  املنازعات األرسية يف شأن دعوى  عىل مركز تسوية 

جيوز فيها الصلح قبل رفعها أمام حمكمة األرسة.

فيتقدم أطراف النزاع بعرض أمرهم عىل مركز تسوية املنازعات األرسية، 
لفض النزاع الواقع قبل رفع دعوى الطالق والتطليق التي جيوز فيها الصلح 
الطلب  البت يف  بعد  إال  ُتسَمع  الدعوى وال  ُترَفع  فال  أمام حمكمة األرسة، 
املقدم للمركز، ويقوم املركز ببحث موضوع النزاع وسامع األقوال والسعي 
حلله، واالستعانة باملختصني يف ذلك، فإن مل حُيَل؛ أحاله إىل جهات التقايض 

يف حمكمة األرسة الستكامل رفع الدعوى وسامعها أمام القايض املختص.

األرسية؛  املنازعات  مركز  عىل  هذا  أمرهم  بعرض  إلزامهم  حكم  فام 
ألجل تفادي إشغال القضاء بأمر يمكن حله صلحًا؟

قبل معرفة حكمه، ال بد من تكييف املسألة ثم بيان حكمها:

القضائي واألعامل  داخلة يف مسألة االختصاص  أهنا  نجد  املسألة  فهذه 
املعاونة للقضاء التابعة له تنظياًم وترتيبًا، مما يستعان هبذه األعامل ألجل احلد 
من إشغال القضاء بمسائل يمكن حلها صلحًا، وكذلك حفاظًا عىل الرتابط 
بعث  بمسألة  أشبه  وهي  بينهم،  واملحبة  واملودة  التوافق  وإبقاء  األرسي، 
اإللزام  البلد، عىل وجه  الزوجي مع وجود قاض يف  الشقاق  احلََكمني عند 
الزوجي  الشقاق  عند  احلََكمني  بعث  مسألة  عن  تفرتق  مسألتنا  أن  إال  هلام، 
من جهة أن مسألتنا تكون قبل رفع األمر للقايض، وأما بعث احلََكمني فإنام 

يكون من قبل القايض بعد رفع األمر إليه.
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احلََكمني  بعث  حكم  يف  يقال  ما  املسألة  هذه  يف  يقال  أن  ممكن  لذلك 
عند  احلََكمني  بعث  مرشوعية  عىل  متفقون  فالفقهاء  الزوجي،  الشقاق  عند 

الشقاق الزوجي))). واستدلوا عىل ذلك بام ييل:

ۡهلِهِۦ 
َ
أ ّمِۡن  َحَكٗما  فَٱۡبَعُثواْ  بَۡينِِهَما  ِشَقاَق  ِخۡفُتۡم  ﴿ِإَوۡن  تعاىل:  قوله   .(

َ َكَن َعلِيًما  إِنَّ ٱللَّ ُ بَۡيَنُهَماۗٓ  إِۡصَلٰٗحا يَُوّفِِق ٱللَّ إِن يُرِيَدآ  ۡهلَِهآ 
َ
أ ّمِۡن  وََحَكٗما 

َخبرِٗيا35﴾))).
اهلل  رسول  قال  قال:  هنع هللا يضر  عباس  بن  اهلل  عبد  عن  جاء  ما   .(

مـلسو هيلع هللا ىلص: ))ال رضر وال رضار))))).

منهم  مجاعة  اختار  فقد  احلََكمني،  بعث  مرشوعية  عىل  اتفاقهم  ومع 
املعتمد)4). واستدلوا  املالكية والشافعية يف  بالوجوب قال  وجوبه، وبالقول 

بام ييل:
معني   ،)(90/(( للجصاص  القرآن،  أحكام   ،)9(8/(( القضاة  روضة  ينظر:   (((
مغني   ،)((4/5( األم   ،)(((/4( املنتقى   ،)((0/(( الرفيع  عبد  البن  احلكام، 
بعث  مرشوعية  عىل  اإلمجاع  ونقل   .)(64-(6(/(0( املغني   ،)(6(/(( املحتاج 
 ،)(((/(( املجتهد  بداية  يف  رشد  وابن   ،)758/(( القبس  يف  العريب  ابن  احلََكمني 

وابن هبرية يف اإلفصاح ))/)4)).
سورة النساء اآلية 5).  (((

أخرجه ابن ماجة يف السنن، كتاب األحكام، باب من بنى يف حقه ما يرض بجاره، )ح   (((
والبيهقي   ،)56/(( السنن  يف  والدارقطني   )(865 )ح  املسند،  يف  وأمحد   ،)((4(
يف  واأللباين  ص))))(،  األربعني  يف  النووي  وحسنه   .)70/6( الكربى  السنن  يف 

صحيح ابن ماجة، )ح )4))).
الطالبني  روضة   ،)(6/4( اجلليل  مواهب   ،)(06/(( القليويب  حاشية  ينظر:   (4(
بعض  واختار   .)(9(/6( املحتاج  هناية   ،)(6(/(( املحتاج  مغني   ،)(7(/7(
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ّمِۡن  َحَكٗما  فَٱۡبَعُثواْ  بَۡينِِهَما  ِشَقاَق  ِخۡفُتۡم  ﴿ِإَوۡن  تعاىل:  قوله  بعموم   .(
َ َكَن  إِنَّ ٱللَّ بَۡيَنُهَماۗٓ   ُ يَُوّفِِق ٱللَّ إِۡصَلٰٗحا  يُرِيَدآ  إِن  ۡهلَِهآ 

َ
أ ّمِۡن  ۡهلِهِۦ وََحَكٗما 

َ
أ

َعلِيًما َخبرِٗيا35﴾))). واألمر فيها يدل عىل الوجوب.
الشقاق  الزوجني عىل ما مها فيه من  النظر: قالوا: ال حيل ترك  ). ومن 

املؤدي إىل اإلثم وفساد الدين.

من  وهو  الظلم،  رفع  من  الشقاق  عند  احلََكمني  بعث  أن  قالوا:  وأيضًا 
الواجب عىل ويل األمر))).

ج مسألتنا هنا عىل قول من يقول بوجوب بعث احلََكمني،  وممكن أن خترَّ
بعرض  األرسي  والنزاع  الشقاق  أطراف  فإلزام  ذلك،  يف  ظاهرة  وهي 
يمكن حله  بأمر  القضاء  إشغال  تفادي  رفعه؛ ألجل  قبل  املركز  أمرهم عىل 
الظلم  رفع  مصلحة  فيه  حيصل  وأيضًا  البني،  ذات  بإصالح  وذلك  صلحًا، 
بالرتايض وهي من مقاصد مرشوعية ببعث احلََكمني، قال ابن عرفة: »وهو 
تعنّي  عند  وجوبه  يعرض  وقد  إليه،  مندوب  ذاته  حيث  من  الصلح-  -أي 

مصلحٍة«))).

ومما ُيستدل به أيضًا عىل وجوب إلزام أطراف النزاع بذلك، ما ييل:

الرشيعة  يف  التحكيم  ينظر:  ذلك.  عىل  دليل  هلم  ُيذكر  ومل  مستحب،  أنه  الشافعية 
اإلسالمية، لعبد اهلل اخلنني ص))8)-)8)).

سورة النساء اآلية 5).  (((

ينظر: املصادر السابقة.  (((
ينظر: مواهب اجلليل )80/5(، حاشية العدوي عىل اخلريش )6/)).  (((
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حتى  اخلصوم  »ردوا  قال:  هنع هللا يضر  اخلطاب  بن  عمر  عن  جاء  ما   .(
يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن«))).

النار  الراشد سياسة رشعية يف إطفاء  الوارد عن اخلليفة  ففي هذا األمر 
بني الناس، ورفع املنازعات املوبقات عنهم))).

). قرر الفقهاء قاعدة عظيمة يف أن املصالح األخروية وأسباهبا ال تعرف 
بالرضورة  معروفة  وأسباهبا  الدنيوية  املصالح  وأن  الرشع،  طريق  من  إال 
والعادة والتجربة، وقد تقرر رشعًا وعادة وجتربة أن إصالح ذات البني بني 
األزواج، وحل كثري من قضايا الطالق والفراق، ودفع الشحناء والبغضاء 
للشكوى  واإلصغاء  النزاع،  ألطراف  االستامع  خالل  من  حاصل  بينهم؛ 
الصلح.  يف  السعي  قبل  احلكم  يف  العجلة  وعدم  العالج،  سبل  عن  بحثًا 
ودافعة  للمصالح  جالبة  أهنا  شك  ال  الفقهاء-  عند  املقررة  -القاعدة  وهذه 

للمفاسد، والرشع مبني عىل جلب املصالح ودفع املفاسد))).

). إن من القيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر وإصالح دين الناس 
ودنياهم، إجياد والية حتكم بني الناس لكن ليس عىل سبيل القضاء وطرقه، 
وإنام عىل سبيل االحتساب، وهو ما ُيعرف بوالية احلسبة، وقد جرت العادة 
تسمى  خاصة،  بوالية  ذلك  إفراد  اإلسالمية  الدولة  يف  الواليات  نظام  يف 

يف  شبة  بن  وعمر  )ح04)5)(،   ،)(04-(0(/8( املصنف  يف  الرزاق  عبد  أخرجه   (((
تارخيه ))/408(، )ح 08))( والبيهقي يف السنن الكربى )66/6).

ينظر: تبني احلقائق )0/5)(، إعالم املوقعني ))/)5)-)5)).  (((
احلكمية،  الطرق   ،)(9  ،(4-((/(( السالم  عبد  بن  للعز  الكربى،  القواعد  ينظر:   (((

البن القيم ص)65(، املوافقات، للشاطبي ))/78-44).
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األرسي  العنف  قضايا  يف  البني  ذات  إصالح  أعامهلا  ومن  احلسبة،  بوالية 
النزاع، وقاعدته وأصله كام قال  واخلالف األرسية، وسامع شكوى أطراف 
ابن القيم: »هو األمر باملعروف والنهي عن املنكر... وهذا واجب عىل كل 
مسلم قادر وهو فرض كفاية، ويصري فرض عني عىل القادر الذي مل يقم به 
غريه من ذوي السلطان«))). ومداره كام قال أيضًا هللا همحر: »عىل الصدق يف 

اإلخبار والعدل يف اإلنشاء«))).

الطرق احلكمية ص)7))).  (((
الطرق احلكمية ص)8))(.وينظر: قواعد األحكام، للعز بن عبد السالم ))/65)-  (((

.((00-(97 ،(69
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الثاني المبحث 
حكم الصلح بين الزوجين والقضايا التي يجوز فيها

وفيه مطلبان:

الكويتي  قانون حمكمة األرسة  بأنه قد نصَّ  ُأنبه  املطلب األول  قبل ذكر 
رقم )))( لسنة 5)0)م املعدل بالقانون رقم )))( لسنة 8)0)م عىل أن 
الزوجني  بني  الواقع  النزاع  فض  هو  األرسية  املنازعات  تسوية  مركز  عمل 
األحوال  دعاوى  غري  »يف   :)9( رقم  مادته  يف  جاء  فقد  بينهم،  والصلح 
ومنازعات  املستعجلة  والدعوى  الصلح،  فيها  جيوز  ال  التي  الشخصية 
التنفيذ واألوامر الوقتية جيوز لصحاب الشأن قبل اللجوء إىل حمكمة األرسة 
املختص،  األرسية  املنازعات  تسوية  مركز  إىل  النزاع  لتسوية  طلبًا  يقدم  أن 
بجوانبه  وتبصريهم  النزاع  طريف  أقوال  سامع  ذلك  بعد  املركز  ويتوىل   ....
املختلفة وآثاره وعواقب التامدي فيه، ويبدي هلم النصح واإلرشاد يف حماولة 

لتسوية النزاع وديًا حفاظًا عىل كيان األرسة«.

أخرى  وقضايا  الصلح،  فيها  جيوز  ال  قضايا  هناك  أن  هذا  من  ويستفاد 
األوىل  املسألة  مسألتني،  املبحث  هذا  يف  سأتناول  لذلك  الصلح،  فيها  جيوز 
مرشوعية الصلح بني الزوجني عند النزاع والشقاق، واملسألة الثانية القضايا 

الزوجية التي جيوز فيها الصلح والتي ال جيوز فيها الصلح.
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والشقاق  النزاع  عند  الزوجين  بين  الصلح  حكم  األول:  المطلب 
بينهما:

هذه املسألة التي سنتناوهلا يف هذا املطلب، وهذا العمل الذي هيدف له 
املركز ويسعى له -وهو الصلح بني األزواج- من حماسن الرشيعة اإلسالمية 
العظيمة، فهو طريق إلصالح ذات بني  التي قررهتا األدلة، ومن مقاصدها 
مرشوعية  عىل  الفقهاء  اتفق  وقد  ومتآلفة،  جمتمعة  واستمرارها  األرسة، 
الصلح بني الزوجني عند النزاع والشقاق بينهام، وجاءت األدلة يف الكتاب 

والسنة مقررة ذلك كام ييل:
ۡو 

َ
أ بَِصَدقٍَة  َمَر 

َ
أ َمۡن  إِلَّ  َۡوىُٰهۡم  ّمِن نَّ َكثرِيٖ  ِف  َخرۡيَ  ). قوله تعاىل: ﴿لَّ 

ۡو إِۡصَلِٰۢح َبۡيَ ٱنلَّاِس﴾))).
َ
َمۡعُروٍف أ

فََل  إِۡعَراٗضا  ۡو 
َ
أ نُُشوًزا  َبۡعلَِها  ِمۢن  َخافَۡت  ةٌ 

َ
ٱۡمَرأ ﴿ِإَوِن  تعاىل:  قوله   .(

ۡلُح َخرۡيٞ﴾))). ن يُۡصلَِحا بَۡيَنُهَما ُصۡلٗحاۚ َوٱلصُّ
َ
ُجَناَح َعلَۡيِهَمآ أ

اآلية  يف  العموم  وجه  عىل  الناس  بني  الصلح  مرشوعية  الداللة:  وجه 
اآلية  يف  اخلصوص  وجه  عىل  الزوجني  بني  الصلح  ومرشوعية  األوىل، 

األخرى.
مـلسو هيلع هللا ىلص:  هنع هللا يضر قال: قال رسول اهلل  ). ما جاء عن أيب هريرة 

))الصلح جائز بني املسلمني))))).

سورة النساء اآلية 4)).  (((

سورة النساء اآلية 8)).  (((
أخرجه أبو داود يف السنن، كتاب األقضية، باب يف الصلح، )ح 94)(. والرتمذي يف   (((
مـلسو هيلع هللا ىلص، باب ما ذكر عن رسول اهلل يف  السنن، أبواب األحكام عن رسول اهلل 
الناس، )ح )5))( وابن ماجة يف السنن، كتاب األحكام، باب الصلح،  الصلح بني 

)ح )5))(. واحلديث صححه الرتمذي.
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قدامة  ابن  قال  الزوجني،  بني  الصلح  مرشوعية  عىل  األمة  وأمجعت 
خيف  إذا  الزوجني  بني  الصلح  ومنه  أنواعه  وذكر  الصلح  عرف  أن  -بعد 
الشقاق بينهام- قال: »وأمجعت األمة عىل جواز الصلح يف هذه األنواع التي 

ذكرناها«))).

ال  والتي  الصلح  فيها  يجوز  التي  الزوجية  القضايا  الثاني:  المطلب 
يجوز فيها:

إن ما جاء يف النص القانوين أعاله يف مادته رقم )9(، أفاد بأن القضايا 
الدالة  األدلة  قررته  ما  وهذا  الصلح،  فيها  جيري  أهنا  فيها  األصل  الزوجية 
عىل عموم مرشوعية الصلح)))، واألدلة الدالة عىل مرشوعية بعث احَلَكمني 
أنواع  أن  هذا)4)  ويف  علامؤنا:  »قال  القرطبي:  قال  والنزاع)))،  الشقاق  عند 
أو  أن تصرب هي،  الزوج عىل  يعطي  بأن  النازلة  مباحة يف هذه  كلها  الصلح 
تعطي هي عىل أن يؤثر الزوج... أو أن يقع الصلح عىل الصرب واألثرة من 

غري عطاء، فهذا كله مباح«)5).

قال ابن قدامة: »وإذا خافت املرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها، لرغبته 
عنها، إما ملرض هبا، أو كرٍب، أو َدَمامة، فال بأس أن تضع عنه بعض حقوقها 

للكشناوي  املدارك،  أسهل   ،)(0/5( للزيلعي  احلقائق،  تبيني   ،)5/7( املغني  ينظر:   (((
))/5)(، هناية املحتاج )4/)8)(. وقد نقل ابن قدامة اإلمجاع عىل ذلك.

ينظر: املطلب السابق.  (((

ينظر: املبحث السابق.  (((
يقصد اآلية 8)) من سورة النساء يف بعث احَلَكمني.  (4(

اجلامع ألحكام القرآن )405/5(. ينظر: املطلب السابق.  (5(
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نُُشوًزا﴾ َبۡعلَِها  ِمۢن  َخافَۡت  ةٌ 
َ
ٱۡمَرأ ﴿ِإَوِن  تعاىل:  اهلل  لقوله  بذلك،  تسرتضيه 

اآلية...، ومتى صاحلته عىل ترك يشء من قسمها أو نفقتها، أو عىل ذلك كله 
جاز، فإن رجعت فلها ذلك«))).

إال أنه نصَّ أيضًا بأن هناك قضايا ال جيوز فيها الصلح، فام هي القضايا 
التي ال جيوز فيها الصلح؟

التي  القضايا  هي  فيها،  جيري  وال  الصلح  فيها  جيوز  ال  التي  القضايا 
حتريم  أو  حرام  لتحليل  أو  اخلصمني،  أحد  لظلم  طريقًا  الصلح  فيها  يكون 
حالل، قال ابن القيم: »واحلقوق نوعان: حق اهلل، وحق اآلدمي، فحق اهلل 
ال مدخل للصلح فيه كاحلدود، وأما حقوق اآلدميني فهي التي تقبل الصلح 
واإلسقاط واملعاوضة عليها... والصلح العادل هو الذي أمر اهلل به ورسوله 
حُيل  الذي  والصلح  بعينه....  الظلم  هو  اجلائر  والصلح  مـلسو هيلع هللا ىلص، 
أو إحالل  الذي يتضمن حتريم بضع حالل  احلرام، وحُيرم احلالل كالصلح 
 ، بضع حرام أو إرقاق حرٍّ أو نقل نسب... أو إسقاط واجب، أو تعطيل حدٍّ

أو ظلم ثالث وما أشبه ذلك، فكل هذا صلح جائر مردود«))).
الذي  الصلح  هو  جيوز:  ال  الذي  الصلح  أن  -من  القيم  ابن  ذكره  وما 
للحالل-  حتريم  أو  للحرام  حتليل  فيه  أو  األطراف،  ألحد  ظلم  فيه  يكون 

أصٌل ال خالف فيه بني العلامء))).
املغني )0)/)6)-)6)).  (((

إعالم املوقعني ))/)5)-)5)).  (((
ينظر: تبيني احلقائق )0/5)-))(، أسهل املدارك ))/6)(، هناية املحتاج )4/)8)-  (((

إعالم   ،)406/5( للقرطبي  القرآن،  أحكام  و)7/))(،   )6/7( املغني   ،)(8(
املوقعني ))/)5)-)5)(، نيل األوطار، للشوكاين )05/5)).
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للزوج  الزوجة  كمصاحلة  احلالل  حيرم  الذي  »والصلح  الشوكاين:  قال 
يبيت عند رضهتا، والذي حيلل  أو ال  يتزوج عليها  أو ال  يطلقها  أن ال  عىل 
احلرام كأن يصاحله عىل وطء أمة ال حيل له وطؤها أو أكل ما ال حيل له أكله 

أو نحو ذلك«))).
واألدلة عىل ذلك:

بَۡيَنُهَماۖ  ۡصلُِحواْ 
َ
فَأ ٱۡقَتَتلُواْ  ٱلُۡمۡؤِمنَِي  ). قوله تعاىل: ﴿ِإَون َطآئَِفَتاِن ِمَن 

ِۚ فَإِن  ۡمرِ ٱللَّ
َ
َء إَِلٰٓ أ ٰ تَِفٓ ۡخَرٰى فََقٰتِلُواْ ٱلَِّت َتۡبِغ َحتَّ

ُ
فَإِۢن َبَغۡت إِۡحَدىُٰهَما َعَ ٱۡل

َ ُيِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطَي9﴾)))،  ْۖ إِنَّ ٱللَّ ۡقِسُطٓوا
َ
ۡصلُِحواْ بَۡيَنُهَما بِٱۡلَعۡدِل َوأ

َ
فَآَءۡت فَأ

طريقه  كان  لو  البغي  وهنى  العدل،  بالصلح  تعاىل  اهلل  أمر  اآلية  هذه  ففي 
باإلصالح  اهلل سبحانه  أمر  »وقد  القيم:  ابن  قال  اجلائر؛ ألنه ظلم،  الصلح 
أمر  فحينئذ  األخرى  عىل  إحدامها  بغت  فإن  أوال،  املقتتلتني  الطائفتني  بني 
ففي اإلصالح مع ظلمها هضم حلق  فإهنا ظاملة،  بالصلح؛  الباغية ال  بقتال 

املظلومة«))). الطائفة 
مـلسو هيلع هللا ىلص:  هنع هللا يضر قال: قال رسول اهلل  ). ما جاء عن أيب هريرة 

))الصلح جائز بني املسلمني، إال صلحًا أحلَّ حرامًا أو حرم حالالً)))4).

نيل األوطار )05/5)).  (((
سورة احلجرات اآلية 9.  (((

إعالم املوقعني ))/)5)).  (((
أخرجه أبو داود يف السنن، كتاب األقضية، باب يف الصلح، )ح 94)(. والرتمذي يف   (4(
مـلسو هيلع هللا ىلص، باب ما ذكر عن رسول اهلل يف  السنن، أبواب األحكام عن رسول اهلل 
الناس، )ح )5))( وابن ماجة يف السنن، كتاب األحكام، باب الصلح،  الصلح بني 
صححه  8784(.واحلديث  )ح   ،)(89/(4( املسند  يف  أمحد  واإلمام   ،)((5( )ح 

الرتمذي وغريه. ينظر: نيل األوطار )04/5)).
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واحلديث واضح الداللة يف مرشوعية الصلح إال ما استثني، وهو الصلح 
املحرم الذي يؤدي إىل حتريم حالل أو حتليل حرام، قال الشوكاين: »ظاهر 

هذه العبارة -أي احلديث- العموم، فيشمل كل صلح إال ما استثني«))).

نيل األوطار )05/5)).  (((
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الثالث المبحث 
في الشروط المعتبرة فيمن يتولى اإلصالح بين 

الزوجين، وصفة الصلح.

وفيه مطلبان:

المطلب األول: الشروط المعتبرة فيمن يستعين بهم مركز تسوية 
النزاعات األسرية لإلصالح بين الزوجين:

لقد سبق أن ذكرنا بأنه قد أقر قانون حمكمة األرسة الكويتي رقم )))) 
لسنة 5)0)م املعدل بالقانون رقم )))( لسنة 8)0)م يف مادته رقم )9(، 
وقوع  عند  األرسية  املنازعات  وتسوية  الزوجني،  بني  الصلح  إجراءات 
النزاع والشقاق، وحل هذه النزاعات بطرٍق ودية تكفل املحافظة عىل كيان 
املنازعات  فض  مركز  استعانة  جواز  ذلك  شأن  يف  أيضًا  جاء  ومما  األرسة، 
والنفسيني  االجتامعيني  وباخلرباء  الرشعيني،  واملختصني  بالعلامء  األرسية 
سامع  ذلك  بعد  املركز  »ويتوىل  ييل:  ما  عىل  نصت  فقد  ذلك،  يف  واملؤهلني 
أقوال طريف النزاع وتبصريهم بجوانبه املختلفة وآثاره وعواقب التامدي فيه، 
ويبدي هلم النصح واإلرشاد يف حماولة لتسوية النزاع وديًا حفاظًا عىل كيان 
منه،  الغرض  حيقق  طريق  بأي  للحضور  الشأن  أصحاب  وخيطر  األرسة. 
ويكون حضور ذوي الشأن بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم بموجب وكالة 
علامء  من  أيٍّ  برأي  االستعانة  التسوية  إجراء  عند  للمراكز  وجيوز  رسمية. 
املقيدين  املحامني  أو  النفسيني  أو  االجتامعيني  االختصاصيني  من  أو  الدين 
بجدول خاص يعد لذلك يف املحكمة الكلية. ويصدر قرار من وزير العدل 
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اجلدول،  يف  قيدهم  وإجراءات  االختصاصيني  هؤالء  اختيار  قواعد  بوضع 
وذلك بالتنسيق مع اجلهات املختصة«.

الرشعيني  باخلرباء  االستعانة  مسألة:  القانوين  النص  هذا  أفاد  فقد 
هي  فام  الختيارهم،  ورشوطًا  قواعد  ووضع  والنفسيني،  واالجتامعيني 

الرشوط املعتربة هلم، وما حكمها رشعًا؟

املسألة وحكمها: تكييف 

ج هذه املسألة عىل ما يعرف عند الفقهاء بمسألة: الرشوط املعتربة يف  خُترَّ
احلََكمني املبعوثني عند الشقاق.

فاملقصد من االستعانة بالعلامء الرشعيني واخلرباء االجتامعيني والنفسيني 
-الذي نص عليه القانون املذكور-، هو حلُّ املنازعات األرسية وفضها؛ بام 
عىل  واملحافظة  بينهم،  لإلصالح  والسعي  النزاع،  أطراف  بني  العدل  حيقق 
كيان األرسة، وتقديم النصح والتوجيه واإلرشاد هلم بام حيقق ذلك، من ِقبل 

َمن هو عامل باألحكام، عارف بأحواهلام وبام يصلحهام.

عند  احلََكمني  بعث  مرشوعية  يف  وعينه  املقصد  ذات  هو  املقصد  وهذا 
الشقاق الزوجي، والذي نص عليه قوله تعاىل: ﴿ِإَوۡن ِخۡفُتۡم ِشَقاَق بَۡينِِهَما 
 ُ ٱللَّ يَُوّفِِق  إِۡصَلٰٗحا  يُرِيَدآ  إِن  ۡهلَِهآ 

َ
أ ّمِۡن  وََحَكٗما  ۡهلِهِۦ 

َ
أ ّمِۡن  َحَكٗما  فَٱۡبَعُثواْ 

َ َكَن َعلِيًما َخبرِٗيا35﴾)))))). بَۡيَنُهَماۗٓ إِنَّ ٱللَّ
سورة النساء اآلية 5).  (((

ينظر: أحكام القرآن، للقرطبي )75/5)(، علم املقاصد الرشعية، للدكتور نور الدين   (((
اخلادمي ص)85)).
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وهي:  ذلك،  يف  الرشوط  أهم  إىل  يشري  أنه  املذكور  القانون  من  وُيفهم 
رشط اإلسالم، ورشط العدالة، ورشط االختصاص -سواًء بالعلم الرشعي 

أو بعلم االجتامع أو بعلم النفس- واخلربة يف ذلك.
قائاًم عىل  قانون حمكمة األرسة  إنام محلنا عليه كون  املستفاد  الفهم  وهذا 
أحكام الرشيعة اإلسالمية يف األحوال الشخصية، فال بد من رشط اإلسالم، 
التابعة هلا من  وكذلك رشط العدالة إنام اعترب ألن عمل املحكمة واجلهات 
ومن  القضاة  يف  العدالة  اعتبار  عىل  قائم  والقضاء  للقضاء،  التابعة  األعامل 

يعاوهنم، وهي رشوط ذكرها الفقهاء يف احلََكمني املبعوثني.
فام حكم اشرتاط هذه  القانون،  فقد نص عليه  وأما رشط االختصاص 

الرشوط الثالثة عند الفقهاء؟)))
الرشط األول: رشط اإلسالم:

املبعوثني)))،  احلََكمني  يف  اإلسالم  اشرتاط  إىل  الفقهاء  عامة  ذهب 
وكذلك هنا من باب أوىل اشرتاط ذلك؛ ألنه أشبه باحلََكم من وجه ، وأشبه 
ال  واملحتسب  واحلكم  آخر،  وجه  من  واملرشد  واملوجه  الناصح  باملحتسب 

بد من رشط اإلسالم فيهام؛ فكان رشطًا كذلك هنا))).

الفقهية  القوانني  كتابه  يف  جزي  ابن  ذكره  بام  الثالثة  الرشوط  هذه  بذكر  اكتفيت   (((
ص))5)(، فقد نص اشرتاط ذلك يف احلََكمني حيث قال: »وجيب أن يكونا مسلمني 
الزوجة«.  أهل  من  وحكم  الزوج  أهل  من  حكم  يكون  أن  واألكمل  فقيهني،  عدلني 

انتهى كالمه. فإذا كان ذلك يف احلََكمني فمن باب أوىل فيام نحن بصدده.
الفقهية،  القوانني   ،)(((/4( للباجي  املنتقى،   ،)78(/(( الصغري  الرشوط  ينظر:   (((
البن جزي ص)50)(، روضة الطالبني )7/)7)(، هناية املحتاج )6/)9)(، املغني 

.((65/(0(
ينظر: الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية، البن القيم )4))-5))).  (((
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واألدلة عىل ذلك:
والعدالة رشط يف  احلاكم يف اإلصالح،  الوظيفة وكالة عن  أن هذه   .(
فيشرتط يف  العدالة،  ينوب عنه، واإلسالم رشط من رشوط  أو من  احلاكم 

املتويل لذلك اإلسالم))).
يقوم  ذلك  فمتويل  احلسبة،  أعامل  من  العمل  هذا  أن  أيضًا:  ويقال   .(

بالنصح والتوجيه، ومن رشط املحتسب اإلسالم))).
الرشط الثاين: العدالة:

وهذا الرشط اختلف فيه الفقهاء يف احلََكمني املبعوثني عىل قولني:
احلنفية  من  الفقهاء  مجاهري  قال  وبه  رشط.  العدالة  أن  األول:  القول 

واملالكية والشافعية واحلنابلة))).
واستدلوا عىل ذلك بدليل من النظر:

فقالوا: إن احلََكم إما أن يكون نائبًا عن القايض يف احلُكم بني الزوجني 
نائبًا  النظر يف شأهنام، وسواء كان وكياًل أو  عند اخلصومة، أو وكياًل عنه يف 

عنه؛ فإنه يشرتط فيه ما يشرتط يف القايض)4).

املغني   ،)(9(/6( املحتاج  هناية   ،)(75/5( القرآن  ألحكام  اجلامع  ينظر:   (((
)0)/65)(، التحكيم يف الرشيعة اإلسالمية، لعبد اهلل اخلنني ))0)).

ينظر: الطرق احلكمية، البن القيم )5))(. واختار الشيخ عبد اهلل اخلنني: أنه يف حال   (((
كان الزوجان كالمها كافرين فال يشرتط يف احلََكمني املبعوثني اإلسالم. ينظر: التحكيم 

يف الرشيعة اإلسالمية، للخنني ))0)-)0)).
ينظر: الرشوط الصغري ))/)78(، القوانني الفقهية ))5)(، هناية املحتاج )6/)9)(،   (((

املغني )0)/65)(، أحكام القرآن، البن العريب ))/)54).
ينظر: هناية املحتاج )6/)9)(، املغني )0)/65)).  (4(
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ليسا  احلََكمني ولو كانا  فينفذ حكم  أن ذلك ليس برشط،  الثاين:  القول 
ملا ذهب  بمخالفته  فقد رصح  املالكية،  من  العريب  ابن  اختيار  بعدلني. وهو 

إليه مجاهري الفقهاء فقال: والصحيح نفوذه))).

واستدل عىل ذلك بدليل من النظر:

فقال: إن اعتربنا عمل احلََكم وكالة فإن الوكالة ال يشرتط فيها العدالة، 
وإن اعتربنا عمله قضاء فقد ريض اخلصامن بحكمه عليهام))).

له  الوكيل  فإن  القايض،  عن  نيابة  عمله  كان  إن  بأنه  يناقش:  أن  وممكن 
العدالة،  متوليه  يف  ُيشرتط  القايض  وترصف  الترصف،  يف  األصيل  حكم 

فاشرُتطت العدالة فيه كام يف القايض.

وإن كان بعثهام من ِقَبل الزوجني، فإن هذا العمل ال بد فيه من اشرتاط 
األمانة، ومن صفات األمني العدالة))).

الوظيفة  أن هذه  السابق:  الرشط  قلناه يف  ما  الرشط  أيضًا يف هذا  ويقال 
احلسبة،  عمل  من  تكون  أن  وإما  حكمه،  فتأخذ  بالتحكيم  تلحق  أن  إما 
واملحتسب يشرتط فيه العدالة، إال إذا مل يوجد من يقوم باالحتساب إال من 

أحكام القرآن، البن العريب ))/)544-54).  (((
املصدر السابق.  (((

املغني   ،)5(8/(( القرآن  ألحكام  اجلامع   ،)(9(/6( املحتاج  هناية  ينظر:   (((
.((65/(0(
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هو ليس من أهل العدالة، فينتقل إىل من هو أقل منه؛ حلديث: ))إن اهلل يؤيد 
هذا الدين بالرجل الفاجر))))).

فالذي يرتجح هو القول األول))).

إن  أما  املبعوثني،  احلََكمني  يف  ذلك  اشرتاط  يف  هو  إنام  اخلالف  وهذا 
احلسبة،  بأعامل  أشبه  هو  وإنام  ليس حتكياًم،  حقيقته  يف  املركز  إن عمل  قلنا: 
فاملحتسب يشرتط فيه الديانة واألمانة، ومها حقيقة العدالة، لكن إن مل يوجد 

من أهل العدالة من يقوم بذلك، فإنه ينتقل إىل من هم أقل))).

قال ابن القيم: »وهلذا جيب عىل كل ويل أمر أن يستعني يف واليته بأهل 
اهلل  فإن  وفجور،  كذب  فيه  كان  وإن  فاألمثل،  واألمثل  والعدل،  الصدق 

يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر«)4).

والنفسيني-  واالجتامعيني  -للرشعيني  االختصاص  رشط  الثالث:  الرشط 
واخلربة يف ذلك:

بالقانون  املعدل  قانون رقم )))( لسنة 5)0)م  هذا الرشط نص عليه 
رقم )))( لسنة 8)0)م يف مادته رقم )9( كام ذكرنا ذلك يف أعاله، وهذا 
من  فقيهني  يكونا  بأن  املبعوثني  احلََكمني  مسألة  يف  الفقهاء  عنه  عرب  الرشط 
أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلهاد والسري، باب ))إن اهلل يؤيد الدين بالرجل   (((
اإلنسان  قتل  حتريم  باب  اإليامن،  كتاب  صحيحه،  يف  ومسلم  )ح)06)(،  الفاجر))، 

نفسه، )ح)))(. ينظر: الطرق احلكمية، البن القيم )5))-6))).
ينظر: التحكيم يف الرشيعة اإلسالمية، للخنني ص)04)-05)).  (((

ينظر: الطرق احلكمية، البن القيم ص)4))-5))).  (((
الطرق احلكمية ص)6))).  (4(
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وإنام  االجتهاد)))،  مرتبة  بلغا  يكونا  بأن  املراد  وليس  واحلكمة،  البرص  أهل 
يف  عنه  وُيعرب  والتفريق،  باجلمع  اخلاصة  باألحكام  والعلم  املعرفة  لدهيام 

املصطلح احلديث باالختصاص واخلربة.

وهذا الرشط موضع خالف بني الفقهاء يف اشرتاطه يف احلََكمني املبعوثني 
عىل ثالثة أقوال:

القول األول:

من  الفقهاء  مجاهري  قال  وبه  فيه.  حيكامن  بام  فقيهني  يكونا  أن  ُيشرتط 
احلنفية، واملالكية يف األشهر، والشافعية يف املذهب، واحلنابلة يف املذهب))).

يف  واحلق  الصواب  إىل  يتوصالن  ال  احلََكمني  بأن  ذلك:  عىل  واستدلوا 
والعقل؛  الفقه  ذلك  وطريق  والرأي،  والبرص  بالعلم  إال  التفريق  أو  اجلمع 

فاشرتط الفقه والعلم فيهام))).

القول الثاين:

ال يشرتط أن يكون احلََكامن فقيهني، لكنه من األفضل واألكمل اتصافهام 
بذلك. وبه قال بعض املالكية والشافعية يف وجه واحلنابلة يف وجه)4).

للنووي  الطالبني،  روضة   ،)(75/5( للقرطبي  القرآن،  ألحكام  اجلامع  ينظر:   (((
.((7(/7(

املحتاج  هناية  ص))5)(،  الفقهية  القوانني   ،)78(/(( الصغري  الرشوط  ينظر:   (((
)6/)9)(، املغني )0)/65)(، اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي )75/5)).

ينظر: املنتقى )4/4))(، اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي )75/5)(، هناية املحتاج   (((
)6/)9)(، املغني )0)/65)).

ينظر: املنتقى )4/)))(، روضة الطالبني )7/)7)(، اإلنصاف )))/479-478).  (4(
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واستدلوا عىل ذلك: بأنه مل يأِت ذكر اشرتاطه يف النصوص))).

اجلمع  عملهام  وجعل  باحلََكمني،  وصفهام  تعاىل  اهلل  بأن  وُيناقش: 
العلم والفقه،  والتفريق، وال بد يف هذا األمر من رأي ونظر، وطريق ذلك 

ن))). فالنصوص دلت عليه داللة تضمُّ

الثالث: القول 

قال  وبه  وكيالن.  مها  قلنا  إذا  يشرتط  وال  حاكامن،  مها  قلنا  إذا  يشرتط 
الشافعية يف قول واحلنابلة يف وجه))).

كانا  إن  األول  القول  أصحاب  به  استدل  بام  ذلك:  عىل  واستدلوا 
توكيل  فيصح  الفقه  فيها  يشرتط  ال  فالوكالة  وكلني  كانا  إن  وأما  حاكمني، 

عامة الناس)4).

ويناقش: بأن العربة يف املقاصد واملعاين ال يف األلفاظ واملباين، واهلل تعاىل 
ساممها )َحَكمني( ولفظ احلََكم يف الرشيعة له داللة ومعاين تقتيض أن يكون 

له علم وبصرية، وللوكيل داللة ومعاين ختتلف عن احلكم)5).

ينظر: اإلنصاف )))/479).  (((
للقرطبي  القرآن،  ألحكام  اجلامع   ،)5(9/(( العريب  البن  القرآن،  أحكام  ينظر:   (((

)75/5)(، املغني )0)/65)).
ينظر: املجموع )8)/)4)-44)(، الكايف )4/)40(، اإلنصاف )))/479).  (((

ينظر: املصادر السابقة.  (4(
ينظر: أحكام القرآن، البن العريب ))/9)5-540(، اإلنصاف )))/479).  (5(
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والرأي  للنظر  به، وحلاجتهم  استدلوا  ما  لقوة  القول األول  لنا  فيرتجح 
واحلكمة والفقه، خاصة يف هذا الزمان فاألمر متعني يف اعتبار االختصاص 
يف الرشع، والعلوم األخرى التي يستعان بأهلها يف معاجلة املشاكل األرسية 
وحلها، فال بد من إجياد األعضاء املختصني بالفقه والرأي، ومن أهل البرص 
أما  املرداوي:  قال  الرشط  هلذا  حاجتهم  ولشدة  واخلربة،  واحلكمة  والعقل 
اشرتاط ذلك -كوهنام عاملني باجلمع والتفريق- فينبغي أن يكون بال خالف 

يف املذهب))).

اختيار االختصاصيني يف مركز تسوية املنازعات األرسية:

5)0)م  لسنة   )((( رقم  الكويتي  األرسة  حمكمة  قانون  أوضح  لقد 
وزير  بأن   )9( رقم  مادته  يف  8)0)م  لسنة   )((( رقم  بالقانون  املعدل 
العدل هو املختص بوضع قواعد اختيار االختصاصيني، الذين يستعني هبم 
مركز تسوية املنازعات األرسية وإجراءات قيدهم، فقد جاء يف نص املادة: 
»وجيوز للمراكز عند إجراء التسوية االستعانة برأي أيٍّ من علامء الدين أو 
بجدول  املقيدين  املحامني  أو  النفسيني  أو  االجتامعيني  االختصاصيني  من 
العدل بوضع  الكلية. ويصدر قرار من وزير  خاص يعد لذلك يف املحكمة 
وذلك  اجلدول،  يف  قيدهم  وإجراءات  االختصاصيني  هؤالء  اختيار  قواعد 

بالتنسيق مع اجلهات املختصة«.

عىل  احلث  يف  العظيمة  رشيعتنا  قررته  ما  مع  يتعارض  ال  األمر  وهذا 
القيام باإلصالح بني الناس عند وقوع اخلصومات، والسعي للصلح بينهم 

اإلنصاف )))/479).  (((
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العقود  أو  األموال  بينهم، سواء يف  املنازعات، وإصالح ذات  عند حدوث 
ّمِن  أو اجلنايات، خاصة قبل رفعها للقضاء، قال تعاىل: ﴿لَّ َخرۡيَ ِف َكثرِيٖ 

ۡو إِۡصَلِٰۢح َبۡيَ ٱنلَّاِس﴾))).
َ
ۡو َمۡعُروٍف أ

َ
َمَر بَِصَدقٍَة أ

َ
َۡوىُٰهۡم إِلَّ َمۡن أ نَّ

حتى  اخلصوم  »ردوا  قال:  أنه  هنع هللا يضر  اخلطاب  بن  عمر  عن  وجاء 
يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث الضغائن بني الناس«))).

وهذا السعي الرشيف والعمل املنيف ال يشرتط فيمن يقوم به ما ذكرنا 
من  أو  املبعوثني  احلََكمني  يف  الفقهاء  يذكرها  والتي  السابقة،  الرشوط  من 
إنسان  أي  الصلح، ومن  بأي طريق حصل  وإنام  ويلحق هبام،  مقامهام  يقوم 
يف  حتى  واملتنازعني،  املتخاصمني  بني  اإلصالح  بذلك  وحصل  فيه،  سعى 

الشقاق بني الزوجني، فإن ذلك مرشوع وجائز))).

اعُترب اشرتاط الرشوط يف احلََكمني ومن يلحق هبم من املصلحني  وإنام 
ووضع  اختيارهم،  عند  منها  والتحقق  الفقهاء،  ذكرها  التي  واملحتسبني 
األمر  وهذا  واحلاكم،  للقضاء  األمر  رفع  عند  يكون  إنام  لذلك،  القواعد 
يقوم  أو من  القضاة  أو  الوزراء  ينوب عنه من  أو من  يتطلب من ويل األمر 
مقامهم، اختيار من يكون مرضيًا يف عمله وفق الرشوط التي ذكرناها، وبام 

سورة النساء اآلية 4)).  (((
أيب شيبة يف  وابن   ،)(5(04 املصنف )8/)0)-04)(، )ح  الرزاق يف  عبد  أخرجه   (((

املصنف )7/)))(، )ح 49)))(، والبيهقي يف السنن الكربى )66/6).
سبق احلديث عن فضل ذلك يف املبحث األول. وينظر أيضًا: إعالم املوقعني ))/50)-  (((

)5)(، الطرق احلكمية ص)4))-5))).
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الرتباط  وأصوهلا،  الرشيعة  قواعد  عىل  القائمة  الرشعية  السياسة  مع  يتفق 
هذا العمل يف هذه احلال بالقضاء وإحلاقه به.

من  أو  القايض  أو  احلاكم  يقوم  أن  جواز  إىل  الفقهاء  عامة  ذهب  لذلك 
ينوب عنهم، باختيار احلََكمني املبعوثني)))، املذكورين يف قوله تعاىل: ﴿ِإَوۡن 
ۡهلَِهآ إِن يُرِيَدآ 

َ
ۡهلِهِۦ وََحَكٗما ّمِۡن أ

َ
ِخۡفُتۡم ِشَقاَق بَۡينِِهَما فَٱۡبَعُثواْ َحَكٗما ّمِۡن أ

َ َكَن َعلِيًما َخبرِٗيا35﴾))). وعن جاء عن  ُ بَۡيَنُهَماۗٓ إِنَّ ٱللَّ إِۡصَلٰٗحا يَُوّفِِق ٱللَّ
هنع هللا يضر  أيب طالب  بن  إىل عيل  هللا همحر: جاء رجل وامرأته  السلامين  عبيدة 
للَحَكمني:  هنع هللا يضر  فقال عيل  فيهام،  لينظرا  ببعث َحَكمني  فأمر  تنازعا،  قد 
»أتدريان مالكام؟ لكام إن رأيتام أن تفرقا فرقتام، وإن رأيتام أن جتمعا مجعتام«. 
فقالت املرأة: رضيت بكتاب اهلل يل وعيل. وقال الرجل: أما الفرقة فال أرىض 
هبا، فقال له عيل هنع هللا يضر: »كذبت واهلل ال تربح حتى ترىض بمثل ما رضيت 

به«))).

املنتقى   ،)9(8/(( القضاة  روضة   ،)(90/(( للجصاص  القرآن،  أحكام  ينظر:   (((
))/)5(، أحكام القرآن، البن العريب ))/9)5(، اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي 

)75/5)(، هناية املحتاج )6/)9)(، املغني )0)/)6)).
وإنام وقع اخلالف يف مسألة: من جيب عليه بعث احلََكمني.

ينظر: التحكيم يف الرشيعة اإلسالمية، للشيخ عبد اهلل اخلنني ص))8)).
سورة النساء اآلية 5).  (((

املصنف  يف  الرزاق  وعبد   ،)466( )ح   ،)4((/4( الكربى  السنن  يف  النسائي  رواه   (((
السنن  يف  والبيهقي   ،)(75/(( السنن  يف  والدارقطني  )ح)88))(،   ،)5((/6(

الكربى )05/7)(. وصحح إسناده القرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن )77/5)).
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قال ابن هبرية هللا همحر: »واتفقوا عىل أنه إذا وقع الشقاق بني الزوجني، 
من  حكاًم  احلاكم  يبعث  فإنه  العصيان  إىل  ذلك  خيرجهام  أن  عليهام  وخيف 
احلاكم،  هو  يبعثهم  الذي  أن  عىل  نصَّ  فقد  أهلها«))).  من  وحكام  أهله 
العلامء  من  »اجلمهور  القرطبي:  قال  األوىل،  هو  باحلكام  ذلك  فاختصاص 
العريب -متحدثًا عن  ابن  قال  باآلية احلكام واألمراء«))).  املخاطب  أن  عىل 
جتربته يف ذلك يف تفسري هذه اآلية-: »وهي من اآليات األصول يف الرشيعة، 
ومل نجد هلا يف بالدنا أثرًا، بل ليتهم يرسلون إىل األمينة، فال بكتاب اهلل تعاىل 
بعث  إىل  أجابني  فام  ذلك  إىل  ندبت  وقد  اجتزوا،  باألقيسة  وال  ائتمروا، 
احلََكمني عند الشقاق إال قاض واحد، فلام والين اهلل األمر أجريت السنة كام 
ينبغي، وأرسلت احلََكمني، وقمت يف مسائل الرشيعة كام علمني اهلل سبحانه 
من احلكمة واألدب ألهل بلدنا ملا غمرهم من اجلهالة«))). وقال أيضًا بعد 

ذلك: »وأم من قال إنه -أي املخاطب باآلية- السلطان فهو احلق«)4).

فإذا كان ذلك يف شأن احلََكمني، ففي اختيار االختصاصيني يف ذلك من 
قبل  أعامل حمكمة األرسة  ونتائجه، والرتباطه يف  أوىل؛ ألمهية عملهم  باب 

رفع اخلصومة إىل القضاء.

اإلفصاح، البن هبرية ))/)4)).  (((
أحكام القرآن )75/5)).  (((

أحكام القرآن، البن العريب ))/7)5).  (((

أحكام القرآن، البن العريب ))/9)5).  (4(
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المطلب الثاني: صفة الصلح بين الزوجين وخطواته:

اتبعها  متى  وأحوال،  وصفة  وخطوات،  طرق  له  الزوجني  بني  الصلح 
املعنيون بذلك حصل هلم املقصد من الصلح، وحتقق هلم اهلدف من السعي 
إلصالح ذات البني، وحفظ الروابط األرسية، وإشاعة األُلفة واملحبة واملودة 

بني أفراد األرسة، وصيانتها من الشحناء والعداوة والبغضاء.

القانون املذكور يف مادته رقم )9(،  وجاء ذكر هذه اخلطوات إمجاالً يف 
فقد نصَّ عىل: »ويتوىل املركز بعد ذلك سامع أقوال طريف النزاع، وتبصريهم 
بجوانبه املختلفة وآثاره وعواقب التامدي فيه، ويبدي هلم النصح واإلرشاد 
أصحاب  وخيطر  األرسة.  كيان  عىل  حفاظًا  وديًا  النزاع  لتسوية  حماولة  يف 
الشأن للحضور بأي طريق حيقق الغرض منه، ويكون حضور ذوي الشأن 
بأشخاصهم، أو بمن ينوب عنهم بموجب وكالة رسمية. وجيوز للمراكز عند 
االختصاصيني  من  أو  الدين،  علامء  من  أيٍّ  برأي  االستعانة  التسوية  إجراء 
يعد لذلك يف  املقيدين بجدول خاص  املحامني  أو  النفسيني  أو  االجتامعيني 
اختيار هؤالء  العدل بوضع قواعد  قرار من وزير  الكلية. ويصدر  املحكمة 
اجلهات  مع  بالتنسيق  اجلدول، وذلك  قيدهم يف  وإجراءات  االختصاصيني 

املختصة«.

ففي هذا النص إشارة إىل أن الصلح عىل أربع خطوات عىل النحو التايل:

). إخطار أطراف النزاع.

). احلضور الشخيص ألطراف النزاع أو من ينوب عنهم.
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). سامع أطراف النزاع يف جلسة خاصة.

عليه،  املرتتبة  والعواقب  واآلثار  باجلوانب  النزاع  أطراف  تبصري   .4
ونصحهم وتوجيههم وإرشادهم.

حدثت  ووقائع  والسنة،  الكتاب  مرشوعيتها  عىل  دل  اخلطوات  وهذه 
الرشعية  واألساليب  اخلطوات،  هلذه  األمثل  التطبيق  فيها  النبوية  السرية  يف 
الزوجني،  بني  والشقاق  النزاع  وقوع  عند  واإلصالح  التوجيه  يف  احلسنة 

والتي أخذ منها الفقهاء األدلة عىل األحكام املتعلقة بذلك.

األدلة عىل ذلك:

ُ قَۡوَل ٱلَِّت تَُجِٰدلَُك ِف َزۡوِجَها َوتَۡشَتِكٓ  أوال: قوله تعاىل: ﴿قَۡد َسِمَع ٱللَّ
اآلية  هذه  يف  بَِصرٌي1﴾)))،  َسِميُعۢ   َ ٱللَّ إِنَّ  َتَاُوَرُكَماۚٓ  يَۡسَمُع   ُ َوٱللَّ  ِ ٱللَّ إَِل 
وإجياد  الشكوى،  لتقديم  احلاكم  عند  الزوجني  حضور  مرشوعية  عىل  دليل 
وطلب  الزوجني،  لشكوى  احلاكم  وسامع  بينهام،  وقعت  التي  للواقعة  احلل 

حضورمها ألجل ذلك.

للوصول  الشكوى  وسامع  أحسن،  هي  بالتي  املحاورة  هي  فاملجادلة 
بني  احلياة  صفو  يعكر  ما  عىل  القضاء  عىل  واملساعدة  املناسب،  احلل  إىل 
وصيانة  األرسة  بقاء  عىل  للمحافظة  بينهام؛  النزاع  حدة  وختفيف  الزوجني، 

كياهنا من اهلدم.

سورة املجادلة اآلية ).  (((
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أو  الزوجني  حضور  أمهية  عىل  يدل  واقعي  دليل  اآلية  نزول  وسبب 
تعاىل قد سمعها  فإذا كان اهلل  أمام احلاكم، وسامع احلاكم لشكواه،  أحدمها 
يف  هنع هللا يضر  اخلطاب  بن  عمر  مرَّ  فقد  بذلك،  االقتداء  علينا  الواجب  فمن 
خالفته عىل املرأة املجادلة التي نزلت بسببها اآلية، والناس حوله وهو عىل 
عمريًا،  تدعى  كنت  قد  عمر  »يا  وقالت:  ووعظته  طوياًل،  فاستوقفته  محار، 
من  فإنه  عمر،  يا  اهلل  فاتق  املؤمنني،  أمري  لك:  قيل  ثم  عمر،  لك:  قيل  ثم 
أيقن باملوت خاف الفوت، ومن أيقن باحلساب خاف العذاب«، وهو واقف 
يسمع كالمها، فقيل له: يا أمري املؤمنني، أتقف هلذه العجوز هذا الوقوف؟ 
فقال: »واهلل لو حبستني من أول النهار إىل آخره ال زلت إال للصالة املكتوبة، 
أتدرون من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلبة سمع اهلل قوهلا من فوق سبع 

سموات، أيسمع رب العاملني قوهلا وال يسمعه عمر؟«))).

وقالت عائشة اهنع هللا يضر: »تبارك الذي وسع سمعه كل يشء، إين ألسمع 
رسول  إىل  زوجها  تشتكي  وهي  بعضه،  عيلَّ  وخيفى  ثعلبة  بنت  خولة  كالم 
له  ونثرت  شبايب  أكل  اهلل!  رسول  يا  تقول:  وهي  مـلسو هيلع هللا ىلص،  اهلل 
بطني، حتى إذا كرب سني وانقطع ولدي، ظاهر مني، اللهم إين أشكو إليك! 
ُ قَۡوَل ٱلَِّت تَُجِٰدلَُك  فام برحت حتى نزل جربيل هبذه اآلية: ﴿قَۡد َسِمَع ٱللَّ

.»﴾ِ ِف َزۡوِجَها َوتَۡشَتِكٓ إَِل ٱللَّ

-60/8( كثري  ابن  وتفسري   ،)(69/(7( للقرطبي  القرآن،  ألحكام  اجلامع  ينظر:   (((
.(6(

تفسريه  يف  حاتم  أيب  وابن  ص)54(،  اجلهمية  عىل  الرد  يف  الدارمي  رواه  األثر  وهذا 
)0)/)4))(، )ح )884)).
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ويف رواية قالت اهنع هللا يضر: »احلمد هلل الذي وسع سمعه األصوات، لقد 
جاءت املجادلة تشكو إىل رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص، وأنا يف ناحية البيت ما 
ِف  تَُجِٰدلَُك  ٱلَِّت  قَۡوَل   ُ َسِمَع ٱللَّ ﴿قَۡد  لجو زع:  أسمع ما تقول، فأنزل اهلل 
َزۡوِجَها﴾«))). ووجه الشاهد: أهنا حرضت، ثم شكت أمر زوجها إىل النبي 
مـلسو هيلع هللا ىلص، واهلل تعاىل سمع شكواها، والنبي مـلسو هيلع هللا ىلص سمعها، فلم 
جيبها حتى أجابه اهلل تعاىل يف شأهنا، ويف ذلك دليل عىل اخلطوات املذكورة 
أحدمها،  أو  منهام  الشكوى  وسامع  النزاع،  ألطراف  الشخيص  احلضور  من 

وحماورته.

وحتاورك  ختاصمك  تَُجِٰدلَُك﴾:  ٱلَِّت  ﴿قَۡوَل  »ومعنى  البغوي:  قال 
وتراجعك يف زوجها«))). وُذكر أن ذلك يف قراءة عبد اهلل بن مسعود: ﴿قَْد 

َسِمَع الُل قَْوَل الَِّت ُتَاوُِرَك ِف َزوِْجَها﴾«))).
وقد جاء يف رواية هلذه احلادثة ما يوضح صفة الصلح بخطواته األربع 
حتى  الشاكية،  مع  بذلك  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  قام  وكيف  جليًا،  توضيحًا 
انتهى األمر إىل إصالح بيت األرسة، فعن يوسف بن عبد اهلل بن سالم عن 

َسِميَعۢا  ٱللَُّ  ﴿َوكََن  تعاىل:  اهلل  قول  باب  التوحيد،  كتاب  يف  تعليقًا  البخاري  رواه   (((
)ح  الظهار،  باب  الطالق،  كتاب  السنن،  يف  النسائي  عند  موصول  وهو  بَِصرٗيا134﴾، 
)06)(، وأمحد يف  الظهار، )ح  باب  الطالق،  كتاب  السنن،  ماجة يف  وابن   ،)(460
املسند )8/40))(، )ح 95)4)(، وإسناده صحيح، صححه األلباين يف صحيح ابن 

ماجة، )ح )06)).
تفسري البغوي )50/8-)5).  (((

للقرطبي  القرآن،  ألحكام  اجلامع  وينظر:   .)((7/((( تفسريه  يف  جرير  ابن  أخرجه   (((
.((7(/(7(
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أنزل  الصامت  بن  أوس  ويف  واهلل  »يفَّ  قالت:  اهنع هللا يضر  ثعلبة  بنت  خويلة 
ساء  قد  كبريًا  شيخًا  وكان  عنده  »كنت  قالت:  املجادلة«،  سورة  صدر  اهلل 
عيل  أنت  فقال:  فغضب  بيشء  فراجعته  يومًا  عيل  »فدخل  قالت:  خلقه«، 
عيلَّ  دخل  ثم  ساعة،  قومه  نادي  يف  فجلس  خرج  »ثم  قالت:  أمي«،  كظهر 
بيده،  خويلة  نفس  والذي  كال،  »قلت:  قالت:  نفيس«،  عن  يريدين  هو  فإذا 
بحكمه«،  فينا  ورسوله  اهلل  حيكم  حتى  قلت،  ما  قلت  وقد  إيل  ختلص  ال 
الضعيف،  الشيخ  املرأة  به  تغلب  بام  فغلبته  منه،  فامتنعت  »فواثبني  قالت: 
ثيابًا،  منها  فاستعرت  جارايت  بعض  إىل  خرجت  »ثم  قالت:  عني«،  فألقيته 
يديه،  بني  فجلست  مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  إىل  جئت  حتى  خرجت  ثم 
خلقه«،  سوء  من  ألقى  ما  إليه  أشكو  وجعلت  منه،  لقيت  ما  له  فذكرت 
قالت: »فجعل رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص يقول: ))يا خويلة، ابن عمك شيخ 
كبري، فاتقي اهلل فيه))«. قالت: »فواهلل ما برحت حتى نزل يفَّ قرآن، فتغشى 
رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص ما كان يتغشاه، ثم رسى عنه فقال يل: ))يا خويلة، 
ُ قَۡوَل ٱلَِّت  قد أنزل اهلل فيك ويف صاحبك قرآنًا))، ثم قرأ عيل: ﴿قَۡد َسِمَع ٱللَّ
َسِميُعۢ   َ إِنَّ ٱللَّ َتَاُوَرُكَماۚٓ  يَۡسَمُع   ُ َوٱللَّ  ِ إَِل ٱللَّ َوتَۡشَتِكٓ  َزۡوِجَها  ِف  تَُجِٰدلَُك 
ِلٌم 4﴾«، قالت: »فقال يل 

َ
بَِصرٌي1﴾ إىل قوله تعاىل: ﴿َولِۡلَكٰفِرِيَن َعَذاٌب أ

رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص: ))مريه فليعتق رقبة))«. قالت: »فقلت: يا رسول 
»فقلت:  قالت:  متتابعني))«.  شهرين  ))فليصم  قال:  يعتق.  ما  عنده  ما  اهلل 
))فليطعم ستني مسكينا وسقًا من  إنه لشيخ كبري ماله من صيام، قال:  واهلل 
متر))«. قالت: »فقلت: يا رسول اهلل ما ذاك عنده«، قالت: »فقال رسول اهلل 
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مـلسو هيلع هللا ىلص: ))فإنا سنعينه بفرق من متر))«. »قالت: فقلت يا رسول اهلل: 
به  فتصدقي  فاذهبي  وأحسنت،  أصبت  ))قد  قال:  آخر.  بفرق  سأعينه  وأنا 

عنه، ثم استويص بابن عمك خريًا))«. قالت: »ففعلت«))).

وجه الشاهد: أنه استمع لشكواها بحضورها، ثم نصحها، وحل النزاع 
الواقع بينها وبني زوجها، وأوصاها بزوجها خريًا.

بذكر  الظهار  أحكام  آيات  »افتتحت  هللا همحر:  عاشور  بن  الطاهر  قال 
سبب نزوهلا؛ تنوهيًا باملرأة التي وجهت شكواها إىل اهلل تعاىل، بأهنا مل تقرص 
وابتداره  زوجها  بعنجهية  ترض  ومل  بنيها،  وحق  حقها  يف  العدل  طلب  يف 
إىل ما ينثر عقد عائلته دون تبرص وال روية، وتعلياًم لنساء األمة اإلسالمية، 

ورجاهلا واجب الذود عن مصاحلها«))).

أن  يوضح  ما  رمضان-  هنار  يف  اجلامع  شأن  -يف  أخرى  قصة  يف  وجاء 
يسمع  املرأة، فكذلك  ُيسمع من  أنه  كام  الطرفني،  يكون من  الشكوى  سامع 
من الرجل، فاحلوار جلميع أطراف الشكوى، حتى يصل احلََكم بينهام للرأي 
هنع هللا يضر  الصواب واملناسب حلل األمر الواقع بينهام، فعن سلمة بن صخر 
قال: »كنت امرأ قد أوتيت من مجاع النساء ما مل يؤت غريي، فلام دخل رمضان 
ليلتي شيئًا  تظهرت من امرأيت حتى ينسلخ رمضان، فرقًا من أن أصيب يف 
فأتتابع يف ذلك إىل أن يدركني النهار، وأنا ال أقدر أن أنزع، فبينام هي ختدمني 

رواه أبو داود يف السنن، كتاب الطالق، باب يف الظهار، )ح 4)))(، وأمحد يف املسند   (((
)00/45)(، )ح 9))7)).

تفسري التحرير والتنوير، البن عاشور )5)/7).  (((
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فلام أصبحت غدوت عىل  فوثبت عليها،  منها يشء  إذ تكشف يل  الليل  من 
قومي فأخربهتم خربي، وقلت: انطلقوا معي إىل النبي مـلسو هيلع هللا ىلص فأخربه 
فينا رسول  أو يقول  فينا،  ينزل  بأمري، فقالوا: ال واهلل ال نفعل نتخوف أن 
اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا 
فقال  فأخربته خربي،  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  أتيت  قال: فخرجت حتى  لك، 
يل: ))أنت بذاك)). فقلت: أنا بذاك، فقال: ))أنت بذاك)). فقلت: أنا بذاك. 
قال: ))أنت بذاك)). قلت: نعم، ها أنا ذا، فأمض يفَّ حكم اهلل لجو زع فإين 
وقلت:  بيدي،  رقبتي  صفحة  فرضبت  قال:  رقبة)).  ))اعتق  قال:  له.  صابر 
شهرين  ))فصم  قال:  غريها.  أملك  أصبحت  ما  باحلق  بعثك  والذي  ال 
متتابعني)). قلت: يا رسول اهلل وهل أصابني ما أصابني إال يف الصيام؟ قال: 
لنا  ما  وحشًا  هذه  ليلتنا  بتنا  لقد  باحلق  بعثك  والذي  فقلت:  ))فتصدق)). 

إليك،  فليدفعها  له  ُزريق فقل  بني  ))اذهب إىل صاحب صدقة  عشاء. قال: 
فأطعم عنك منها وسقًا من متر ستني مسكينًا، ثم استعن بسائره عليك وعىل 
وسوء  الضيق  عندكم  وجدت  فقلت:  قومي،  إىل  فرجعت  قال:  عيالك)). 
يل  أمر  قد  والربكة،  السعة  مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عند  ووجدت  الرأي 

بصدقتكم فادفعوها إيل، فدفعوها إيل«))).

الرأي، ووجدت  الضيق وسوء  الشاهد: قوله: »وجدت عندكم  ووجه 
املفرتض  النتيجة  هي  فهذه  والربكة«.  السعة  مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عند 

والرتمذي يف   ،)(((( الظهار، )ح  باب يف  الطالق،  كتاب  السنن،  داود يف  أبو  رواه   (((
السنن، كتاب الطالق واللعان، باب ما جاء يف كفارة الظهار، )ح 00))(، وابن ماجة 

يف السنن، كتاب الطالق، باب الظهار، )ح )06)(. بسند صحيح.
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وقوعها عند القيام بواجب الصلح بني املتنازعني، وحل املشكالت األرسية، 
وهكذا ينبغي أن يصل عمل احلكم بني الزوجني والساعي بينهام بالصلح.

واخلطوات  األمور  أهم  من  يعد  وسامعهم،  النزاع،  أطراف  فحضور 
حلل النزاعات األرسية، وهو ما نص عليه القانون املذكور يف مادته التاسعة 
اخلطوة،  هذه  عىل  إقدامه  عند  املرحلة  هذه  يف  فاملدعي  سابقًا،  املذكورة 
استامٍع وإصغاء  أمره، حيتاج إىل ُحسن  إليه  الشكوى مما وصل  إىل  واللجوء 
له من قبل الساعي للصلح بينه وبني الطرف اآلخر -أعني االختصايص يف 
مركز تسوية النزاعات األرسية الذي حدده هذا القانون-، واإلنصات اجليد 
ملا يقول، ومساعدته عىل بثِّ حزنه وشكواه، بطريقة خيفف عنه ما يعانيه من 
أحواٍل نفسية، كان هلا األثر البالغ يف اللجوء إىل القضاء، ومن ثم تتهيأ نفسه 
لسامع النصيحة والتوجيه واحلوار النافع، بغية الوصول بعد ذلك إىل ما فيه 

صالح األرسة وبقاؤها، وتسوية النزاع الواقع بني أطرافها.

ۡو إِۡعَراٗضا فََل 
َ
ةٌ َخافَۡت ِمۢن َبۡعلَِها نُُشوًزا أ

َ
ثانيًا: قوله تعاىل: ﴿ِإَوِن ٱۡمَرأ

نُفُس 
َ
ۡحِضَِت ٱۡل

ُ
َوأ ۡلُح َخرۡيۗٞ  ن يُۡصلَِحا بَۡيَنُهَما ُصۡلٗحاۚ َوٱلصُّ

َ
ُجَناَح َعلَۡيِهَمآ أ

َ َكَن بَِما َتۡعَملُوَن َخبرِٗيا128﴾))). ۚ ِإَون ُتِۡسُنواْ َوَتتَُّقواْ فَإِنَّ ٱللَّ حَّ ٱلشُّ
من  الرابعة  اخلطوة  مرشوعية  عىل  تدل  أهنا  اآلية:  من  الشاهد  وجه 
فيام  وتبصريهم  وتوجيههم،  النزاع  أطراف  نصح  وهي  الصلح،  خطوات 
قائام عىل  كيان األرسة  وبقاء  بينهم،  الصلح  إىل  للوصول  مقبلون عليه،  هم 

سورة النساء اآلية 8)).  (((
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التقوى واإلحسان، فأي صلح يقع بني الزوجني فهو صلح جائز، ما  رابط 
مل خيلف الكتاب والسنة.

»يقول  كثري:  ابن  قال  األصل،  هذا  اآلية  هذه  من  الفقهاء  استنبط  وقد 
تعاىل خمربًا ومرشعًا عن حال الزوجني: تارة يف حال نفور الرجل عن املرأة، 
إذا  ما  األوىل:  فاحلالة  هلا.  فراقه  حال  يف  وتارة  معها،  اتفاقه  حال  يف  وتارة 
خافت املرأة من زوجها أن ينفر عنها، أو يعرض عنها، فلها أن تسقط حقها 
أو بعضه، من نفقة أو كسوة، أو مبيت، أو غري ذلك من احلقوق عليه، وله 
أن يقبل ذلك منها فال جناح عليها يف بذهلا ذلك له، وال عليه يف قبوله منها؛ 
ن يُۡصلَِحا بَۡيَنُهَما ُصۡلٗحا﴾، ثم قال: 

َ
وهلذا قال تعاىل: ﴿فََل ُجَناَح َعلَۡيِهَمآ أ

 ﴾ حَّ ٱلشُّ نُفُس 
َ
ٱۡل ۡحِضَِت 

ُ
﴿َوأ وقوله:  الفراق.  من  أي:  َخرۡيٞ﴾  ۡلُح  ﴿َوٱلصُّ

أي: الصلح عند املَشاّحة خري من الفراق؛ وهلذا ملا كربت سودة بنت زمعة 
عزم رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص عىل فراقها، فصاحلته عىل أن يمسكها، وترتك 

يومها لعائشة، فقبل ذلك منها وأبقاها عىل ذلك«))).

أهنا  اهنع هللا يضر:  عائشة  عن  عروة  عن  اآلية  هذه  نزول  سبب  يف  وجاء 
بعضنا  يفضل  ال  مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  كان  أختي،  ابن  »يا  له:  قالت 
علينا،  يطوف  إال وهو  يوم  قلَّ  القسم من مكثه عندنا، وكان  عىل بعض يف 
فيبيت  يومها  هو  التي  إىل  يبلغ  حتى  مسيس،  غري  من  امرأة  كل  من  فيدنو 
يفارقها  أن  -وَفِرَقت  أسنَّت  حني  زمعة  بنت  سودة  قالت  ولقد  عندها، 
رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص-: يا رسول اهلل، يومي لعائشة. فقبل ذلك رسول 

تفسري ابن كثري ))/78)).  (((
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أشباهها:  تعاىل ويف  اهلل  أنزل  نقول يف ذلك  قالت:  منها.  مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل 
ۡو إِۡعَراٗضا﴾«))).

َ
ةٌ َخافَۡت ِمۢن َبۡعلَِها نُُشوًزا أ

َ
﴿ِإَوِن ٱۡمَرأ

ۡو 
َ
أ نُُشوًزا  َبۡعلَِها  ِمۢن  َخافَۡت  ةٌ 

َ
ٱۡمَرأ ﴿ِإَوِن  اهنع هللا يضر:  عائشة  وعن 

أن  يريد  منها،  بمستكثر  ليس  املرأة،  عنده  تكون  »الرجل  قالت:  إِۡعَراٗضا﴾ 
يفارقها، فتقول: أجعلك من شأين يف حل«؛ فنزلت هذه اآلية))).

قال ابن كثري: »وقال ابن أيب حاتم عن خالد بن عرعرة قال: جاء رجل 
ةٌ 

َ
ٱۡمَرأ ﴿ِإَوِن  لجو زع:  اهلل  قول  عن  فسأله  هنع هللا يضر  طالب  أيب  بن  عيل  إىل 

ن يُۡصلَِحا﴾، قال 
َ
أ ۡو إِۡعَراٗضا فََل ُجَناَح َعلَۡيِهَمآ 

َ
َخافَۡت ِمۢن َبۡعلَِها نُُشوًزا أ

أو  دمامتها،  من  عنها  عيناه  فتنبو  املرأة،  عنده  الرجل  يكون  هنع هللا يضر:  عيل 
له من مهرها  أو قذذها، فتكره فراقه، فإن وضعت  كربها، أو سوء خلقها، 

شيئًا حل له، وإن جعلت له من أيامها فال حرج.

والشعبي،  بن جرب،  السلامين، وجماهد  ابن عباس، وعبيدة  وكذا فرسها 
عتبة،  بن  واحلكم  ومكحول،  العويف،  وعطية  وعطاء،  جبري،  بن  وسعيد 

رواه أبو داود يف السنن، كتاب النكاح، باب يف القسم بني النساء، )ح 5)))).  (((
الصلح،  كتاب  يف   )(694( برقم  البخاري  عند  الصحيحني،  يف  احلديث  وأصل 
برقم  مسلم  وعند  َخرۡيٞ﴾.  ۡلُح  َوٱلصُّ ُصۡلٗحاۚ  بَۡيَنُهَما  يُۡصلَِحا  ن 

َ
﴿أ تعاىل:  اهلل  قول  باب 

)))0)(، كتاب التفسري.
رواه البخاري يف صحيحه، كتاب املظامل، باب إذا حلله من ظلمه فال رجوع فيه، )ح   (((

.((450
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واحلسن، وقتادة، وغري واحد من السلف واألئمة، وال أعلم يف ذلك خالفًا 
يف أن املراد هبذه اآلية هذا. واهلل أعلم«))).

حقها  بعض  ترك  عىل  صلحهام  أن  اآلية  من  »والظاهر  أيضًا:  قال  ثم 
النبي  أمسك  كام  بالكلية،  املفارقة  من  خري  ذلك،  الزوج  وقبول  للزوج، 
اهنع هللا يضر، ومل  مـلسو هيلع هللا ىلص سودة بنت زمعة عىل أن تركت يومها لعائشة 
يفارقها، بل تركها من مجلة نسائه، وفعله ذلك لتتأسى به أمته يف مرشوعية 
الوفاق  كان  وملا  مالسلاو ةالصلا هيلع،  حقه  يف  أفضل  فهو  وجوازه،  ذلك 
إليه  بغيض  الطالق  بل  َخرۡيٞ﴾،  ۡلُح  ﴿َوٱلصُّ قال:  الفراق  من  اهلل  إىل  أحب 

ىلاعتو هناحبس«))).

مباحة  كلها  الصلح  أنواع  أن  هذا:  ويف  علامؤنا:  »قال  القرطبي:  قال 
أن  تعطي هي عىل  أو  أن تصرب هي،  الزوج عىل  يعطي  بأن  النازلة؛  يف هذه 
يؤثر الزوج، أو عىل أن يؤثر ويتمسك بالعصمة، أو يقع الصلح عىل الصرب 

واألثرة من غري عطاء؛ فهذا كله مباح«))).

قال ابن قدامة: »وإذا خافت املرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها، لرغبته 
عنها، إما ملرض هبا، أو كرٍب، أو َدَمامة، فال بأس أن تضع عنه بعض حقوقها 
نُُشوًزا﴾ َبۡعلَِها  ِمۢن  َخافَۡت  ةٌ 

َ
ٱۡمَرأ ﴿ِإَوِن  تعاىل:  اهلل  لقوله  بذلك،  تسرتضيه 

تفسري ابن كثري ))/80)(. باختصار.  (((
تفسري ابن كثري ))/)8)).  (((

اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي )405/5).  (((
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ذلك  عىل  أو  نفقتها،  أو  قسمها  من  يشء  ترك  عىل  صاحلته  ومتى  اآلية...، 
كله، جاز، فإن رجعت فلها ذلك«))).

مطلق،  عام  لفظ  َخرۡيٞ﴾  ۡلُح  ﴿َوٱلصُّ تعاىل:  »قوله  أيضًا:  القرطبي  وقال 
يقتيض أن الصلح احلقيقي الذي تسكن إليه النفوس ويزول به اخلالف خري 
الرجل  بني  الصلح  عليه  يقع  ما  مجيع  املعنى  هذا  يف  ويدخل  اإلطالق.  عىل 
فإن  الفرقة؛  من  خري  أي  ﴿َخرۡيٞ﴾  ذلك.  غري  أو  وطء  أو  مال  يف  وامرأته 
التامدي عىل اخلالف والشحناء واملباغضة هي قواعد الرش، وقال مالسلا هيلع 

يف البغضة: ))إهنا احلالقة)). يعني حالقة الدين ال حالقة الشعر«))).

وقال الدكتور خالد رشيد اجلمييل -مستنبطًا من هذه اآلية مبدأ فقهيًا-: 
الفقه  مبادئ  الوهاج أسمى مبدأ من  القرآين  القبس  استنبطنا من هذا  »وقد 
ۡلُح َخرۡيٞ﴾ الصلح يف البقاء، الصلح يف  االجتامعي اإلسالمي أال وهو ﴿َوٱلصُّ
التنازل، رغم شح النفوس التي َتُعبُّ وال ترتوي من كنز الفلوس، فإذا كرس 
بالتنازل  النفس  املرأة رغبة  بإعطاء ما جيب، وإذا كرست  الزوج رغبة نفسه 

عام حيب، فهذه هي األرسة الفضىل املشيدة عىل املبادئ املثىل«))).

صفة  مرشوعية  عىل  دليل  اآلية  أن  لنا  يتبني  األقوال  هذه  عرض  وبعد 
الصلح وخطواته التي ذكرنا.

املغني )0)/)6)-)6)).  (((
اجلامع ألحكام القران، للقرطبي )406/5).  (((

اإلسالمي.  االجتامعي  الفقه  يف  اإلنسان  وحقوق  التضامنية  األمة  مسؤولية  أحكام   (((
ص)69)).
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ۡهلِهِۦ 
َ
ثالثًا: قوله تعاىل: ﴿ِإَوۡن ِخۡفُتۡم ِشَقاَق بَۡينِِهَما فَٱۡبَعُثواْ َحَكٗما ّمِۡن أ

َ َكَن َعلِيًما  إِنَّ ٱللَّ ُ بَۡيَنُهَماۗٓ  إِۡصَلٰٗحا يَُوّفِِق ٱللَّ إِن يُرِيَدآ  ۡهلَِهآ 
َ
أ ّمِۡن  وََحَكٗما 

َخبرِٗيا35﴾))).
والنشوز  النفور  كان  إذا  وهو  األول،  احلال  تعاىل  »ذكر  كثري:  ابن  قال 
فقال  الزوجني،  من  النفور  كان  إذا  وهو  الثاين  احلال  ذكر  ثم  الزوجة،  من 
ّمِۡن  وََحَكٗما  ۡهلِهِۦ 

َ
أ ّمِۡن  َحَكٗما  فَٱۡبَعُثواْ  بَۡينِِهَما  ِشَقاَق  ِخۡفُتۡم  ﴿ِإَوۡن  تعاىل: 

ۡهلَِهآ﴾))). قال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بني الزوجني، أسكنهام احلاكم إىل 
َ
أ

الظامل منهام من الظلم، فإن تفاقم أمرمها  جنب ثقة، ينظر يف أمرمها، ويمنع 
وطالت خصومتهام، بعث احلاكم ثقة من أهل املرأة، وثقة من قوم الرجل، 
التفريق أو  يريانه من  فيه املصلحة مما  ليجتمعا وينظرا يف أمرمها، ويفعال ما 
ف الشارع إىل التوفيق؛ وهلذا قال: ﴿ِإَون يُرِيَدآ إِۡصَلٰٗحا يَُوّفِِق  التوفيق، وتشوُّ
العريب يف تفسري هذه اآلية: »وهي من اآليات  ابن  بَۡيَنُهَمآ﴾«))). وقال   ُ ٱللَّ

األصول يف الرشيعة«)4).

نظر  شقاق،  بينهام  وقع  إذا  الزوجني  أن  ذلك  »ومجلة  قدامة:  ابن  قال 
ما  )يعني  حكمه  مىض  وقد  نشوز،  فهو  املرأة،  من  أنه  له  بان  فإن  احلاكم، 
جانب  إىل  أسكنهام  الرجل،  من  أنه  بان  وإن  السابق(،  الدليل  يف  عنه  نقلته 
بان من كل واحد  إن  يمنعه من اإلرضار هبا، والتعدي عليها، وكذلك  ثقة 

سورة النساء اآلية 5).  (((

سورة النساء اآلية 5).  (((
تفسري ابن كثري ))/59)).  (((

أحكام القرآن، البن العريب ))/7)5).  (4(
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منهام تعّد، أو ادعى كل واحد منهام أن اآلخر ظلمه، أسكنهام إىل جانب من 
بينهام،  الرش  ومتادى  ذلك،  يتهيَّأ  مل  فإن  اإلنصاف،  ويلزمهام  عليهام  يرشف 
أهلها،  من  وحكاًم  أهله  من  حكاًم  بعث  والعصيان،  عليهام  الشقاق  وخيف 
تعاىل:  لقوله  تفريق،  أو  فيه، من مجع  املصلحة  يريان  ما  بينهام، وفعال  فنظرا 

﴿ِإَوۡن ِخۡفُتۡم ِشَقاَق بَۡينِِهَما فَٱۡبَعُثواْ﴾ اآلية«))).

فيام  الفقهاء،  قاله  ما  مع  متفقًا  اجلديد  األرسة  حمكمة  قانون  جاء  وقد 
يستفاد من هذه األدلة من صفة الصلح بني الزوجني، واخلطوات التي نصَّ 
ذلك  أكان  سواء  واحلسنة،  املرشوعة  الطرق  وفق  ذلك  يف  والسعي  عليها، 

بسعي من خمتص واحد أو أكثر))).

املغني )0)/)6)-64)).  (((
ينظر: الطرق احلكمية، البن القيم ص)8))-9))).  (((
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المبحث الرابع
في األثر المترتب على قرار المختص بتسوية النزاع 
األسري، وآداب المختصين بالصلح عند حل النزاع 

والشقاق

وفيه مطلبان:

النزاع  بتسوية  المختص  من  الصادر  القرار  أثر  في:  األول  المطلب 
األسري:

املعدل  الكويتي رقم )))( لسنة 5)0)م  قانون حمكمة األرسة  جاء يف 
بالقانون رقم )))( لسنة 8)0)م يف مادته العارشة ما يوضح حدود القرار 
من  عنه  ينوب  من  أو  األرسية،  النزاعات  مركز  رئيس  من  يصدر  الذي 
املختصني بحل النزاعات، ومدى أثر ذلك، فجاء يف نصها: »جيب أن تنتهي 
التسوية طبقًا للامدة السابقة خالل مخسة عرش يومًا من تاريخ تقديم الطلب، 
ويتعني عدم جتاوز هذه املدة إال باتفاق الطرفني وبحد أقىص ال يتجاوز ستني 
يومًا، فإذا تم الصلح يف هذا األجل ومل يكن فيه ما خيالف أصول الرشيعة أو 
النظام العام أو اآلداب العامة؛ يتوىل رئيس مركز تسوية املنازعات األرسية 
أو من ينوب عنه يف ذلك من العاملني باملركز، إثباَته يف حمرض يوقعه أطراف 
فيها،  تم  التي  اجللسة  بمحرض  بالصلح  مفوض  بوكيل  أو  شخصيًا  النزاع 
به  وينتهي  التنفيذية  بالصيغة  ليذيله  املختصة  الدائرة  لرئيس  األمر  ويرفع 
النزاع يف حدود ما تم الصلح فيه. وإذا مل تسفر اجلهود عن تسوية النزاع وديًا 
حيرر  فيه،  السري  استكامل  عىل  الطالب  وأرصَّ  بعضها،  أو  عنارصه  مجيع  يف 
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رئيس املركز أو من ينوب عنه يف ذلك من العاملني باملركز حمرضًا بام تم يوقع 
من أطراف النزاع، ثم يرسله إىل إدارة كتاب حمكمة األرسة املختصة يف موعد 
تقارير اخلرباء  به  الشأن، وترفق  تاريخ طلب أصحاب  أيام من  غايته سبعة 
إن وجدت، وذلك متهيدًا للسري يف اإلجراءات القضائية وفقًا للقانون. وال 
األرسة  حمكمة  به  تلتزم  عام  املركز  جيرهيا  التي  الودية  التسوية  مساعي  تغني 
عند نظر دعاوي التفريق للرضر من اتباع القواعد املنصوص عليها يف املواد 

من )7))( إىل ))))( من قانون األحوال الشخصية«.

االختصاصيني  مهمة  بأن  يفيد  وقرره  القانون  عليه  نصَّ  الذي  وهذا 
النزاعات األرسية- عظيمة وجليلة، ويقع عىل عاتقهم  -املستعان هبم حلل 
عمل مهم، بل هو أهم الغايات التي يرمي إليها القانون، واملتفقة مع مقاصد 
النزاعات األرسية وديًا  البني، وهو حل  الرشيعة السمحاء يف إصالح ذات 

وسلميًا دون اللجوء إىل القضاء.

يف  االختصايص  عمل  نتيجة  أثر  العارشة  مادته  يف  القانون  أوضح  وقد 
املركز، وهذا األثر ينتهي مداه إىل أحد أمرين:

- إما أن ينتهي إىل اتفاق طريف النزاع عىل الصلح.

- أو ينتهي إىل عدم اتفاقهام عىل الصلح، وعند ذلك إذا أرصَّ املدعي عىل 
استكامل السري يف الدعوى، فإنه يرفع أمره إىل حمكمة األرسة لينظر القايض 

فيها.
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تسوية  مركز  يف  االختصايص  عمل  إليه  ينتهي  الذي  األول  األمر  فأما 
النزاع عىل الصلح، فإن االختصايص  املنازعات األرسية، وهو اتفاق طريف 
النزاع  بإرادة طريف  الصلح  كان  فإن  املتفق عليه،  الصلح  ينظر يف  عند ذلك 
واختيارمها، وليس فيه ما خيالف أصول الرشيعة اإلسالمية أو النظام العام 
اتفقوا  التي  اجللسة  حمرض  يف  بإثباته  ذلك  عند  يقوم  فإنه  العامة،  اآلداب  أو 
فيها، ثم يوثق ذلك االتفاق بتوقيع طريف النزاع عىل حمرض الصلح، ثم يرفع 
املختص  القايض  فيقوم  املختصة،  القضائية  الدائرة  رئيس  إىل  املحرض  هذا 
بتذييل هذا الصلح بالصيغة التنفيذية ليكون عند ذلك نافذًا، وبذلك ينتهي 

النزاع يف حدود ما جاء يف حمرض الصلح املتفق عليه.

الزمًا  يكون  ال  النزاع  طريف  بني  االختصايص  وثقه  الذي  الصلح  فعقد 
التي  التنفيذية  بالصيغة  له  القايض  وتذييل  للقضاء،  رفعه  بعد  إال  نافذًا  وال 
تأخذ قوة احلكم البات، وبذلك يكون عقد الصلح حجة عىل أطراف النزاع.

الصلح،  عىل  يتفقا  مل  أهنام  رأى  إذا  االختصايص  فإن  الثاين  األمر  وأما 
من  علمه  بام  تقريره  يرفع  فإنه  الدعوى،  يف  االستمرار  عىل  أحدمها  وأرص 
وفقًا  املتبعة  القضائية  اإلجراءات  يف  للسري  األرسة  حمكمة  هيئة  إىل  حاهلام 

للقانون.

تكييف عمل االختصايص وأثره عند الفقهاء:

بعد عرض وبيان عمل االختصايص يف حل النزاعات األرسية كام نص 
إىل  ينتهي  ومداه  االختصايص  عمل  أثر  أن  لنا  يتبني  املذكور،  القانون  عليه 
كونه موثقًا وشاهدًا للصلح إن وقع، وشاهدًا عىل حاهلام إذا مل يقع الصلح، 
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الشاهد  وعمل  القايض،  من  املبعوث  الرسول  عمل  هو  حقيقته  يف  وهذا 
عىل العقود، وبذلك يتبني لنا حقيقة توصيف االختصايص، وهو أنه شاهد 
ورسول من قبل وزارة العدل أو اهليئة القضائية يف حمكمة األرسة عىل الصلح 

بني الزوجني عند الشقاق قبل رفع األمر للقضاء.

التحكيم  يف  املبعوثني  احلََكمني  توصيف  الفقهاء  من  مجاعة  اختار  وقد 
بني  ليصلحا  احلاكم  يرسلهام  فقالوا: مها شاهدان ورسوالن  الوصف،  هبذا 
وهذا  ذلك،  من  علام  بام  والقايض  احلاكم  وخيربا  حاهلام،  وليعرفا  الزوجني، 

هو عني عمل االختصايص يف مركز تسوية النزاعات األرسية.

تيمية)))،  ابن  اإلسالم  وشيخ  الظاهري)))،  حزم  ابن  قال  القول  وهبذا 
قحطان  الدكتور  املعارصين  ومن  احلنابلة)4)،  وبعض  املالكية)))،  وبعض 

الدوري)5)، والشيخ عبد اهلل اخلنني)6).

املحىل: )0)/87).  (((
االختيارات الفقهية ص)50)(، واإلنصاف )))/)48).  (((

العريب  البن  القرآن،  أحكام   ،)(76/5( للقرطبي  القرآن،  ألحكام  اجلامع  ينظر:   (((
))/540(، رشح الزرقاين )4/)6).

للخنني  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  التحكيم   ،)48(-48(/((( اإلنصاف  ينظر:   (4(
ص)00)).

عقد التحكيم يف الرشيعة اإلسالمية، للدكتور قحطان الدوري ص)5)6).  (5(
التحكيم يف الرشيعة اإلسالمية، للشيخ عبد اهلل اخلنني ص)98)-)0)).  (6(
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واألدلة عىل ذلك:

ۡهلِهِۦ 
َ
أ ّمِۡن  َحَكٗما  فَٱۡبَعُثواْ  بَۡينِِهَما  ِشَقاَق  ِخۡفُتۡم  ﴿ِإَوۡن  تعاىل:  قوله   .(

َ َكَن َعلِيًما  إِنَّ ٱللَّ ُ بَۡيَنُهَماۗٓ  إِۡصَلٰٗحا يَُوّفِِق ٱللَّ إِن يُرِيَدآ  ۡهلَِهآ 
َ
أ ّمِۡن  وََحَكٗما 

َخبرِٗيا35﴾))). 
وجه الشاهد: أن اهلل تعاىل أمر ببعث من يقوم باإلصالح بني الزوجني، 
فإن أراد الزوجان الصلح بنية صادقة يرس اهلل هلام ذلك، فكان الساعي بينهام 

شاهدًا عىل ذلك وموثقًا له))).

-يف  قال  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  هنع هللا يضر  هريرة  أيب  عن  جاء  ما   .(
حديث العسيف الذي زنى بامرأة الرجل الذي كان عنده- قال: ))واْغُد يا 

أنيس إىل امرأة هذا، فإن اعرتفت فارمجهام))))).

مـلسو هيلع هللا ىلص أرسل رجاًل واحدًا للنظر يف أمر  وجه الشاهد: أن النبي 
احلدود، فإذا كان يف احلدود بعث من ينوب عنه ويشهد عىل ذلك، ففي غريه 

من باب أوىل جيوز)4).

قال القرطبي: »وجيزئ إرسال الواحد؛ ألن اهلل سبحانه حكم يف الزنى 
بأربعة شهود، ثم قد أرسل النبي مـلسو هيلع هللا ىلص إىل املرأة الزانية ُأنيسًا وحده 

سورة النساء اآلية 5).  (((
ينظر: اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي )76/5)).  (((

 ،)(((5 )ح  احلدود،  يف  الوكالة  باب  الوكالة،  كتاب  الصحيح،  يف  البخاري  رواه   (((
ومسلم يف الصحيح، كتاب احلدود، باب من اعرتف عىل نفسه بالزنى، )ح 698)).

ينظر: فتح الباري )))/97)).  (4(
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وقال له: إن اعرتفت فارمجها. وكذلك قال عبد امللك يف املدونة: قلت: وإذا 
م الزوجان واحدًا ألجزأ، وهو باجلواز أوىل إذا  جاز إرسال الواحد فلو حكَّ

رضيا بذلك«))).

التنفيذ  أمر  ورد  الصلح،  يف  وموثقًا  شاهدًا  االختصايص  جعل  إن   .(
يف  ونافذًا  والزمًا  مقبوالً  جيعله  وحكمه،  وأمره  القايض  اعتامد  إىل  ولزومه 

الدوائر القضائية واإلجرائية يف عمل الناس اليوم.

وفيه فائدة، وهي مراجعة القايض رئيس الدائرة القضائية لعقد الصلح 
الزوجني، مما يكون يف ذلك أكثر دقة وضبطًا  أبرمه االختصايص بني  الذي 

بعد مراجعته))).

المطلب الثاني: آداب المختصين بالصلح عند حل النزاع والشقاق:

يتوىل  من  هبا  يتحىل  أن  ينبغي  آداب،  األرسي  النزاع  بحل  للمختصني 
القضاء،  ومعاونة  باالحتساب  املرتبطة  الوظائف  من  فهي  األعامل،  هذه 

وهذه اآلداب هي:

صلحت  ومتى  وأصلها،  وأوهلا  اآلداب،  أعظم  وهو  اإلخالص:   .(
يُرِيَدآ  ﴿إِن  سبحانه:  قال  حسن،  وأثر  بركة،  للعمل  كان  وصدقت  النوايا 

البن  القرآن،  أحكام  وينظر:   .)(78-(77/5( للقرطبي  القرآن،  ألحكام  اجلامع   (((
العريب ))/)54).

جملة  السوسوه،  حممد  املجيد  عبد  للدكتور  اإلسالمي،  الفقه  يف  التحكيم  أثر  ينظر:   (((
الرشيعة والقانون بجامعة اإلمارات، العدد الثاين والعرشون، ص))))).
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َ َكَن َعلِيًما َخبرِٗيا35﴾))). قال ابن العريب:  ُ بَۡيَنُهَماۗٓ إِنَّ ٱللَّ إِۡصَلٰٗحا يَُوّفِِق ٱللَّ
إذا أمرمها اهلل سبحانه بتوفيقه فقد صلح أمرمها وأمر الزوجني، فكل ما كان 
فإذا َصُلحت صلحت احلال كلها،  النية،  بعد ذلك فهو خري، واألصل هي 

واستقامت األفعال وُقبلت))).

للمتنازعني،  النفسية  األحوال  ومراعاة  واإلصغاء:  االستامع  ُحسن   .(
مع بذل النصيحة هلم بلطف ورفق: وبذلك كان تعامل النبي مـلسو هيلع هللا ىلص 
مع هذه األحوال، وهو القدوة واألسوة، لذلك كان جواب الرجل -الذي 
فقلت:  قومي،  إىل  »فرجعت  قال:  أن  رمضان-  هنار  يف  زوجته  عىل  وقع 
وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص 

.(((» . فدفعوها إيلَّ السعة والربكة، قد أمر يل بصدقتكم فادفعوها إيلَّ

اِمع للشكوى عليه أن  ومن هذا يؤخذ أن احلََكم بني أطراف النزاع والسَّ
منهام،  يرى  ما  عىل  والصرب  االستامع،  وُحسن  الصدر،  وسعة  باحللم  يتحىل 
للطرفني،  النفسية  األحوال  ومراعاة  عليه،  املعروضة  للحالة  بحثه  حال 
ومقاهلا،  فعلها  يف  عليها  تأثر  املتغرية  النفسية  األحوال  فإن  الزوجة؛  خاصة 
بنفسها  الرضر  إحلاق  أو  الزوج،  من  الفراق  طلب  إىل  ذلك  يدفعها  وربام 

سورة النساء اآلية 5).  (((
أحكام القرآن ))/)54).  (((

والرتمذي يف   ،)(((( الظهار، )ح  باب يف  الطالق،  كتاب  السنن،  داود يف  أبو  رواه   (((
السنن، كتاب الطالق واللعان، باب ما جاء يف كفارة الظهار، )ح 00))(، وابن ماجة 

يف السنن، كتاب الطالق، باب الظهار، )ح )06)(. بسند صحيح.
ينظر: اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي )75/5)).
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وتعامله  هلن  سامعه  يف  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  ذلك  تفهم  ولقد  بزوجها،  أو 
معهن، فعن أنس هنع هللا يضر قال: كان النبي مـلسو هيلع هللا ىلص عنَد بعض نسائه، 
النبيُّ  التي  فرضبت  طعاٌم،  فيها  بَصْحفٍة  املؤمنني  أمهات  إحدى  فأرسلت 
فجمع  فانَفَلَقْت،  ْحفُة،  الصَّ فسقطت  اخلادم،  يَد  بيتها  يف  مـلسو هيلع هللا ىلص 
كان  الذي  الطعام  فيها  جيمع  جعل  ثم  ْحَفِة،  الصَّ فَِلَق  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي 
يف الصحفة ويقول: ))غارت أمُّكم)). ثم حبس اخلادَم حتى ُأيِت بَصْحَفٍة من 
التي ُكرست َصْحَفُتها،  ْحَفَة الصحيحة إىل  بيتها، فدفع الصَّ التي هو يف  عند 

ْت))). وأمَسَك املكسورة يف بيت التي كرَسَ

يصدر  بام  الغرياء  مؤاخذة  عدم  إىل  إشارة  »فيه  حجر:  ابن  احلافظ  قال 
أثارته  الذي  الغضب  بشدة  حمجوبًا  عقلها  يكون  احلالة  تلك  يف  ألهنا  منها؛ 
اهنع هللا يضر مرفوعًا:  به عن عائشة  بأس  بسند ال  يعىل  أبو  الغرية، وقد أخرج 

))إن الغرياء ال تبرص أسفل الوادي من أعاله)). قالته يف قصة«))).

وقال أيضًا: »ويف احلديث ُحسن خلقه مـلسو هيلع هللا ىلص وإنصافه وحلمه. 
من  منها  وقع  ملا  بالكالم  ولو  الكارسة  يؤدب  مل  إنام  وكأنه  العريب:  ابن  قال 
بيتها،  يف  هو  التي  أذى  بذلك  أرادت  أهدت  التي  أن  من  ُفهم  ملا  التعدي 

واملظاهرة عليها، فاقترص عىل تغريمها للقصعة«))).

صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الغرية، )ح 5))5).  (((
فتح الباري )6/9))).  (((

فتح الباري )50/5)-)5)).  (((
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حزبني  كن  مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  نساء  »أن  اهنع هللا يضر:  عائشة  وعن 
نساء  وسائر  سلمة  أم  اآلخر  واحلزب  وسودة،  وحفصة  عائشة  فيه  فحزب 
اهلل  رسول  حب  علموا  قد  املسلمون  وكان  مـلسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول 
مـلسو هيلع هللا ىلص عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن هيدهيا إىل رسول 
يف  مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  كان  إذا  حتى  رها  أخَّ مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل 
بيت عائشة بعث صاحب اهلدية إىل رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص يف بيت عائشة، 
فكلَّم حزب أم سلمة فقلن هلا: كلمي رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص يكلم الناس 
فيقول: من أراد أن هيدي رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص هدية فليهدها إليه حيث 
فسألنها  شيئًا،  هلا  يقل  فلم  قلن،  بام  سلمة  أم  فكلمته  نسائه.  بيوت  من  كان 
إليها  دار  حني  فكلمته  قالت:  فكلميه،  هلا:  فقلن  شيئًا،  يل  قال  ما  فقالت: 
أيضًا، فلم يقل هلا شيئًا، فسألنها فقالت: ما قال يل شيئًا، فقلن هلا: كلميه حتى 
يكلمك، فدار إليها فكلمته، فقال هلا: ))ال تؤذيني يف عائشة، فإن الوحي مل 
يأتني وأنا يف ثوب امرأة إال عائشة)). قالت: فقالت أتوب إىل اهلل من أذاك 
مـلسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  بنت  فاطمة  دعون  إهنن  ثم  اهلل،  رسول  يا 
فأرسلت إىل رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص تقول: إن نساءك ينشدنك اهلل العدل 
يف بنت أيب بكر. فكلمته فقال: ))يا بنية، أال حتبني ما أحب؟)). قالت: بىل. 
فأرسلن  ترجع،  أن  فأبت  إليه.  ارجعي  فقلن:  فأخربهتن،  إليهن  فرجعت 
زينب بنت جحش، فأتته فأغلظت وقالت: إن نساءك ينشدنك اهلل العدل يف 
بنت ابن أيب قحافة. فرفعت صوهتا حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها، 
حتى إن رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص لينظر إىل عائشة هل تكلم، قال فتكلمت 
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إىل  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  فنظر  قالت  أسكتتها،  حتى  زينب  عىل  ترد  عائشة 
عائشة وقال: ))إهنا بنت أيب بكر))«))).

ثم  ذلك))).  يف  والتوسل  التشكي  جواز  »وفيه  حجر:  ابن  احلافظ  قال 
قال  لزينب،  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  عذر  وفيه  الداودي:  قال  هللا همحر:  قال 
النبي  خماطبتها  من  أخذه  كأنه  قلت:  أخذه.  أين  من  أدري  وال  التني:  ابن 
مـلسو هيلع هللا ىلص لطلب العدل مع علمها بأنه أعدل الناس، لكن غلبت عليها 

الغرية فلم يؤاخذها النبي مـلسو هيلع هللا ىلص بإطالق ذلك«))).
بني  اإلصالح  يتوىل  من  عليه  يكون  أن  جيب  ما  األدلة  هذه  من  ويؤخذ 
األرسي  النزاع  أطراف  مؤاخذة  عدم  يف  بينهام،  النزاع  وفض  الزوجني 
ولذلك  النفسية،  الزوجني  حلال  مراعاة  وحماورهتم؛  شكواهم  سامع  عند 
حلل  واجلدال  احلوار  يف  املناسب  الوقت  اختيار  الشكوى  سامع  عند  ينبغي 
اخلالفات األرسية، بحيث يكون مجيع األطراف مهيئني لذلك، حتى يعرف 
حقيقة الشكوى هل هي خالف؟ أو أنه سوء تفاهم؟ فال بد من مساعدهتم 
وقد  النتائج،  أفضل  إىل  للوصول  مبارش،  بأسلوب  نفوسهم  يف  عام  للتعبري 
مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  هنى  لذلك  األحوال،  هذه  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  راعى 
عن الطالق حال احليض، مراعاة هلذه األحوال، وهذا النهي حمل اتفاق بني 

العلامء)4).

 ،)(58( )ح  صاحبه،  إىل  أهدى  من  باب  وفضلها،  اهلبة  كتاب  البخاري،  صحيح   (((
صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب يف فضل عائشة، )ح )44)).

فتح الباري )46/5)).  (((

فتح الباري )46/5)).  (((
للنووي  مسلم،  صحيح  رشح   ،)58  ،54/(5( الرب  عبد  البن  التمهيد،  ينظر:   (4(

)0)/60(، الرشح الكبري، أليب الفرج ابن قدامة )))/)7)-)7)).
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للزوج،  راجعة  أهنا  ذلك  من  احلكمة  العلم  أهل  من  مجاعة  وذكر 
فرتة  أثناء  وتغريها  حاهلا  جلانب  مراعاة  للزوجة  راجعة  أهنا  قال  وبعضهم 
احليض، واضطراهبا النفيس يف تلك احلال التي تعرض هلا، فلربام ال تكن يف 
حال تسمح هلا يف حسن احلوار واجلدال مع الزوج، مما جيعل بعض األزواج 
يتعجل احلكم عليها يف هذه احلالة العارضة، فيظن أهنا ال تصلح الستمرار 
يندم بعد ذلك)))، وهذا  فيبادر إىل الطالق فيوقعه ثم  الزوجية معها،  احلياة 
ملحظ نفيس يف مثل هذه احلاالت، دل عليه حديث ابن عمر ملا طلق زوجته 

وهي حائض فنهاه النبي مـلسو هيلع هللا ىلص عن ذلك وأمره بردها))).

ومن أجل مراعاة هذه األحوال النفسية وأثرها عىل اخلالفات األرسية، 
العقل  ذاهب  أو  الغضبان  وهو  عليه،  املغلق  طالق  وقوع  نفى  الشارع  فإن 
أن  اهنع هللا يضر  عائشة  حلديث  ذلك،  يف  يؤاخذه  فلم  واالختيار،  والتفكري 
ابن  قال  إغالق))))).  يف  عتاق  وال  طالق  ))ال  قال:  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي 
القيم: »فعند رسول اهلل السعة والرمحة، وعند غريه الشدة والنقمة، فام جاءه 
مكروب إال وجد عنده تفريج كربته، وال هلفان إال وجد عنده إغاثة هلفته، 
عن  إال  حمبني  شمل  شتت  وال  واختيار،  وطر  عن  إال  زوجني  بني  فرق  فام 

ينظر: الرشح املمتع، البن عثيمني )))/46).  (((
َفَطّلُِقوُهنَّ  ٱلّنَِسآَء  َطلَّۡقُتُم  إَِذا  ٱنلَِّبُّ  َها  يُّ

َ
أ باب ﴿َيٰٓ الطالق،  البخاري، كتاب  صحيح   (((

﴾ ]سورة الطالق: اآلية )[، )ح )5)5). تِِهنَّ لِعِدَّ
رواه أمحد يف املسند، )ح 60)6)(، وأبو داود يف سننه، كتاب الطالق، باب يف الطالق   (((
عىل غلط، )ح )9))(، وابن ماجة يف سننه، كتاب الطالق، باب طالق املكره والنايس، 
 ،)(98/(( املستدرك  يف  واحلاكم   ،)4444 )ح  مسنده  يف  يعىل  وأبو   ،)(046 )ح 

وصححه وحسنه األلباين يف صحيح ابن ماجة )ح 046)).
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بام  بينهم  يفرق  ومل  اللسان  بغلط  املحبني  ديار  وإيثار، ومل خيرب  منهام  إرادة 
جرى عليه من غري قصد اإلنسان، بل رفع املؤاخذة بالكالم الذي مل يقصده 
طريق  عىل  والسبق  اإلكراه  أو  والنسيان،  اخلطأ  بحكم  لسانه  عىل  جرى  بل 
االتفاق. فقال فيام رواه عنه أهل السنن«))). ثم ذكر حديث عائشة اهنع هللا يضر 

السابق.

يتصور  ال  حتى  وفهمه،  قصده  اإلنسان  عىل  يغلق  الذي  هو  فاإلغالق 
ما ترتب عىل الطالق، بل من شدة الغضب ومن شدة اإلكراه ترخص عنده 
الزوجة فال يبايل هبا أن يطلقها ليتخلص من هذا اإلكراه والظلم مما يرضه، أو 
شدة غضبه الذي ظهرت أسبابه ودالئله ووسائله حتى انغلق عليه قصده، 
املرأة،  هذه  من  التخلص  إال  هيمه  ال  حتى  بجملتها،  الدنيا  عليه  وانغلقت 
ابن  قال  أشبه ذلك، وهلذا  ما  أو  نزاع شديد  وبينها من  بينه  ما جرى  بسبب 
يف  املطلق  من  غرض  عن  أي  وطر«)))،  عن  الطالق  »إنام  امهنع هللا يضر:  عباس 
وقوعه، وهذا من كامل فقهه هنع هللا يضر، إذ األلفاظ أنام يرتتب عليها موجباهتا 

لقصد الالفظ هبا))).

إغاثة اللهفان يف حكم طالق الغضبان ص))-4).  (((
والسكران  والكره  اإلغالق  يف  الطالق  باب  الطالق،  كتاب  يف  تعليقًا  البخاري  ذكره   (((

واملجنون.
إعالم املوقعني عن رب العاملني ))/)7(. بترصف.  (((

برشح  التيسري   ،)(79/6( األوطار  نيل   ،)(4(/(( للخطايب  السنن،  معامل  وينظر: 
اجلامع الصغري ))/)50).
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قال ابن القيم ىلاعت هللا همحر: »قال شيخنا: ويدخل يف ذلك طالق املكره 
واملجنون، ومن زال عقله بسكر أو غضب، وكل من ال قصد له وال معرفة 

له بام قال«))).

ثم قرر ابن القيم ىلاعت هللا همحر القاعدة يف ذلك فقال: »إن قاعدة الرشيعة 
وإلغاًء،  وإعامالً  واعتبارًا  إهدارًا  القول  يف  تأثري  هلا  النفسية  العوارض  أن 
وهذا كعارض النسيان واخلطأ واإلكراه والسكر واجلنون واخلوف واحلزن 
والغفلة والذهول، وهلذا حيتمل من الواحد من هؤالء من القول ما ال حيتمل 
ووجود  واإلرادة  القصد  جترد  لعدم  غريه؛  به  يعذر  ال  بام  ويعذر  غريه،  من 

احلامل عىل القول.

يف  أم  ذلك  قلت  رضا  يف  الناذر:  أحدهم  يسأل  الصحابة  كان  وهلذا 
غضب؟ فإن كان يف غضب أمره بكفارة يمني ألهنم استدلوا بالغضب عىل 
َها  يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ تعاىل:  قال  وقد  التقرب،  ال  كاحللف  واملنع  احلض  مقصوده  أن 

َتُقولُوَن﴾  َما  َتۡعلَُمواْ   ٰ َحتَّ ُسَكَٰرٰى  نُتۡم 
َ
َوأ لَٰوةَ  ٱلصَّ َتۡقَرُبواْ  َل  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ

السكران وذكره وصالته، كام  قراءة  اعتبار  مانعًا من  السكر  فجعل عارض 
جعله النبي مـلسو هيلع هللا ىلص مانعًا من صحة إقراره ملا أمر باستنكاه من أقر بني 
يديه بالزنا. وجعله مانعًا من تكفري من قال له وألصحابه: هل أنتم إال عبيد 

أليب؟

زاد املعاد يف هدي خري العباد )5/5))).  (((
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وأهله،  نفسه  عىل  الداعي  إجابة  من  مانعًا  الغضب  سبحانه  اهلل  وجعل 
اخلطأ  وجعل  الكفر،  بكلمة  املتكلم  كفر  من  مانعًا  اإلكراه  سبحانه  وجعل 

والنسيان مانعًا من املؤاخذة بالقول والفعل.

وعارض الغضب قد يكون أقوى من كثري من هذه العوارض، فإذا كان 
الواحد من هؤالء ال يرتتب عىل كالمه مقتضاه لعدم القصد فالغضبان الذي 

مل يقصد ذلك إن مل يكن أوىل بالعذر منهم مل يكن دوهنم«))).

للمتنازعني،  وبياهنا  احلقوق  وتوضيح  العدل،  وإقامة  اإلنصاف   .3
حقوق  النزاع  ألطراف  يوضح  أن  املختص  فعىل  وتعقل:  سياسة  بحسن 
كل طرف عىل اآلخر، مع تعزيز القناعة التامة يف نفوسهم بام قسم اهلل تعاىل 
فتاة إىل رسول  اهنع هللا يضر قالت: »جاءت  لكل واحد منهام، جاء عن عائشة 
يب  يرفع  أخيه؛  ابن  زوجني  أيب  إن  اهلل  رسول  يا  فقالت:  مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل 
ولكن  أيب،  صنع  ما  أجزت  قد  فإين  فقالت:  إليها،  األمر  فجعل  خسيسته. 

أردت أن تعلم النساء أن ليس لآلباء من األمر يشء«))).

عىل  سفيان  أيب  امرأة  عتبة  بنت  هند  »دخلت  قالت:  اهنع هللا يضر  وعنها 
مـلسو هيلع هللا ىلص، فقالت: يا رسول اهلل إن أبا سفيان رجل شحيح  رسول اهلل 
بغري  ماله  من  أخذت  ما  إال  ابني،  ويكفي  يكفيني  ما  النفقة  من  يعطيني  ال 

إغاثة اللهفان يف حكم طالق الغضبان ص))44-4).  (((
)ح  كارهة،  وهي  أبوها  يزوجها  البكر  باب  النكاح،  كتاب  السنن،  يف  النسائي  رواه   (((
)ح  كارهة،  وهي  ابنته  زوج  من  باب  النكاح،  كتاب  السنن،  يف  ماجة  وابن   ،)((69

874)(، وأمحد يف املسند ))4/)49) ))504)(. واحلديث إسناده صحيح.
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علمه، فهل عيل يف ذلك من جناح؟ فقال رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص: ))خذي 
من ماله باملعروف ما يكفيك ويكفي ابنك))«))).

النزاعات األرسية أن جيتهد يف وعظهم  وينبغي أيضًا للمختص يف حل 
وتذكريهم بالتقوى والصالح يف إكامل مسرية النكاح، وأن يذكرهم بام كان 
بينهم من الفضل واملعروف كام قال تعاىل: ﴿َوَل تَنَسُواْ ٱۡلَفۡضَل بَۡيَنُكۡم﴾))).

سلوك  من  وحيذرهم  واحلقوق،  واملحاسن  الفضائل  هذه  يراعوا  وأن 
الطمأنينة  من  خالية  بيوتًا  جعلها  أو  بيوهتم،  هدم  يف  الشيطان  طريق 
وأغضبت  بيتها،  فهدمت  عليها  حيرم  ما  طلبت  امرأة  من  فكم  والسعادة، 
هنع هللا يضر قال: قال  رهبا، وَحَرمت نفسها من اخلري، ففي احلديث عن ثوبان 
رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص: ))أيام امرأة سألت زوجها طالقًا يف غري ما بأس، 

فحرام عليها رائحة اجلنة))))).

إبليس  ))إن  مـلسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  قال:  هنع هللا يضر  جابر  وعن 
فتنة،  أعظمهم  منزلة  منه  فأدناهم  رساياه،  يبعث  ثم  املاء،  عىل  عرشه  يضع 

رواه البخاري يف صحيحه، كتاب النفقات، باب وعىل الوارث مثل ذلك، )ح 70)5(،   (((
ومسلم يف صحيحه، كتاب األقضية، باب قضية هند، )ح 4)7)).

وينظر: الطرق احلكمية، البن القيم ص)9))-)4)).
سورة البقرة اآلية 7)).  (((

يف  والرتمذي  اخللع،  يف  باب  الطالق،  كتاب   ،)(((6 )ح  السنن،  يف  داود  أبو  رواه   (((
املختلعات. وابن ماجة  باب ما جاء يف  الطالق واللعان،  السنن، )ح 87))(، كتاب 
يف  أمحد  واإلمام  للمرأة،  اخللع  كراهية  باب  الطالق،  كتاب   ،)(055 )ح  السنن،  يف 
حديث  وهو   .)((440 )ح  و)7)/)))(،   )(((79 )ح   ،)6(/(7( )املسند( 

صحيح، صححه الرتمذي وغريه.
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ثم  قال:  شيئًا.  صنعت  ما  فيقول:  وكذا.  كذا  فعلت  فيقول:  أحدهم  جييء 
جييء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبني امرأته. قال: فيدنيه منه، 
مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  هنع هللا يضر  هريرة  أيب  وعن  أنت))))).  نِعم  ويقول: 
قال: ))ال حيل المرأة تسأل طالق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنام هلا ما قدر 

هلا))))).

ويذكرهم بأن املشاكل الزوجية ال خترج يف جمملها عن كوهنا مشاكل بني 
متحابني، وليرضب هلم األمثلة عىل ذلك من السنة النبوية وسرية الصحابة، 
عمر  قال  لطيفًا،  رفيقًا  لينًا  هينًا  الزوجية  بيت  يف  يكون  بأن  الرجل  ويذكر 
هنع هللا يضر: »ينبغي للرجل أن يكون يف أهله مثل الصبي؛ فإذا الُتمس ما عنده 
ُوجد رجاًل«. قال الثوري: »وبلغنا عن زيد بن ثابت أنه كان من أفكه الناس 

يف أهله، وأزمتهم إذا جلس مع القوم«))).

رواه مسلم يف صحيحه، كتاب صفة القيامة واجلنة والنار، باب حتريش الشيطان، )ح   (((
.((8((

النكاح، )ح  التي ال حتل يف  باب الرشوط  النكاح،  البخاري يف صحيحه، كتاب  رواه   (((
أو  املرأة وعمتها  النكاح، باب حتريم اجلمع بني  )5)5(، ومسلم يف صحيحه، كتاب 

خالتها يف النكاح، )ح 408)).
برقم )8)0)(،  املجالسة ))/0)4(  الدينوري يف  رواه  رقم )8)459(،  العامل  كنز   (((
يف  عساكر  وابن   ،)(9(/6( الشعب  يف  والبيهقي   ،)((88( برقم   )(94/7(
خنني  آل  اهلل  لعبد  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  التحكيم  ينظر:   .)4((/8( دمشق  تاريخ 

ص))4)).
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الخاتمة

ويف ختام هذا البحث فإن أهم النتائج والتوصيات املستفادة منه ما ييل:

املسامهة  يف  واسع  بشكل  أسهم  قد  اجلديد  األرسة  حمكمة  قانون  أن   .(
الرشيعة  قواعد  وفق  األرسي  العنف  من  والتقليل  األرسية  النزاعات  بحل 

العامة.

ربطها  إىل  بحاجة  اجلديد  األرسة  حمكمة  قانون  ونصوص  مواد  أن   .(
بالعمل  الفائدة  تعم  حتى  ودراستها؛  بحثها  خالل  من  الرشعية  بالنصوص 

هبذا القانون وربط العالقات األرسية بالفقه اإلسالمي.

). أن الفقه اإلسالمي ثري وغني وواسع يف نصوصه وقواعده ومباحثه 
إال  وآداب  أحكام  فيها  التي  األبواب  من  بابًا  يرتك  فلم  الفقه،  تناوهلا  التي 

وقد تناوله بالقدر الذي يسعه ويكفيه.

فقد  اإلسالمي،  الفقه  يف  كبري  ارتباط  هلا  االجتامعية  املسؤولية  أن   .4
فيها  وبينوا  االجتامعية،  باملسؤولية  تتعلق  كثرية  مسائل  الفقهاء  تناول 

األحكام واآلداب وخاصة يف جانب العالقات األرسية.

قانون  املسؤولية االجتامعية يف  أبرز  قانون حمكمة األرسة اجلديد  أن   .5
األحوال الشخصية وفقه األرسة بشكل خيدم حلَّ وفض النزاعات األرسية 

واخلالفات الزوجية بام يتفق مع ما ذكره الفقهاء.
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6. أنصح الباحثني يف الفقه اإلسالمي إىل دراسة نصوص قانون حمكمة 
ما  تعديل  أو  فيه  الرشعية لإلضافة  والدراسات  الفقهي  املنهج  األرسة وفق 

خيالف إن وجد حتى تكتمل املنظومة القانونية الرشعية.

تتوفر  أن  ينبغي  املنازعات األرسية  أن االختصايص يف مركز تسوية   .7
فيه الرشوط التي أشار إليها القانون، وله آداب خاصة ينبغي األخذ هبا.

مرعاهتا  ينبغي  وطرق،  وخطواته  صفة  له  الزوجني  بني  الصلح  أن   .8
عند الصلح.
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فهرس المصادر والمراجع
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أحكام مسؤولية األمة التضامنية وحقوق اإلنسان التعاونية يف الفقه االجتامعي . 5
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مكتبة ابن تيمية، القاهرة.

عامل . )) دار  ط:  قائد،  الرمحن  عبد  ت:  الغضبان،  طالق  حكم  يف  اللهفان  إغاثة 
الفوائد، الثالثة، ))4)هـ.

مكتبة . )) السعيدية،  املكتبة  ط:  هبرية،  البن  الصحاح،  معاين  عن  اإلفصاح 
احلرمني، الرياض.
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تيمية، . )) ابن  مكتبة  ط:  حالف،  صبحي  حممد  ت:  رشد،  البن  املجتهد،  بداية 
األوىل، 5)4)هـ.

بريوت، . 4) الفكر،  دار  ط:  العمروي،  عمرو  ت:  عساكر،  البن  دمشق،  تاريخ 
األوىل، 5)4)هـ.

تاريخ قضاة األندلس، أليب احلسن النباهي، ت: مريم الطويل، ط: دار الكتب . 5)
العلمية، بريوت، األوىل، 5)4)هـ.

تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، للزيلعي. ط: دار الكتاب اإلسالمي.. 6)
التحرير والتنوير البن عاشور، ط: دار سحنون للنرش، تونس.. 7)
الشعب، . 8) دار  ط:  وآخرون،  البنا  حممد  ت:  كثري،  البن  العظيم،  القرآن  تفسري 

القاهرة.
تفسري ابن أيب حاتم، ت: أسعد الطيب، ط: مكتبة مصطفى الباز، مكة املكرمة.. 9)
األوىل، . 0) الرياض،  طيبة،  دار  ط:  وآخرون،  النمر  حممد  ت:  البغوي،  تفسري 

409)هـ.
تفسري ابن جرير الطربي، ت: عبد اهلل الرتكي وآخرون، ط: دار هجر، الرياض . ))

األوىل، ))4)هـ.
توزيع . )) املغربية،  الطبعة  وآخرون،  أعراب  سعيد  ت:  الرب،  عبد  البن  التمهيد، 

مكتبة األوس باملدينة، 0)4)هـ.
اإلسالمية، . )) الرشيعة  ضوء  يف  السعودية  العربية  اململكة  يف  القضائي  التنظيم 

للدكتور سعود آل دريب. 
التيسري برشح اجلامع الصغري للمناوي، ط: مكتبة الشافعي، الرياض، األوىل، . 4)

408)هـ.
اجلامع )السنن(، للرتمذي، ط: دار السالم، الرياض، الثانية، 999)م.. 5)
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405)هـ.
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الرتاث . 7) إحياء  ط:  أوزجان،  روحي  ت:  للطحاوي،  الصغري،  الرشوط 
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الرياض، . 8) الرشد،  مكتبة  ط:  الندوي،  خمتار  ت:  للبيهقي،  اإليامن،  شعب 

األوىل، ))4)هـ.
صحيح البخاري، ط: دار السالم، الرياض، الثانية، 999)م.. 9)
صحيح مسلم، ط: دار السالم، الرياض، الثانية، 999)م.. 40
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