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من شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا, من  باهلل وذهلل حنمده كنستعينو كنستهديو, كنع احلمد
ل لو كمن يضلل فال ىادم لو, كأشهد أف ال إلو هللا كحده ال شريك لو يهده هللا فال مض

كصحبو كسلم تسليمان كثَتان إىل يـو  لوكأشهد أف زلمدان عبده كرسولو صلى هللا عليو كعلى آ
 بعد: أما ,الدين

جل عنايتها كمنتهى رعايتها, كحفظت كثاقها  ألسرةالشريعة اإلسالمية ا أكلت فقد
اللبنة األكىل ُب بناء اجملتمع, كُب صالح  يهود كأشد ادلواثيق كوف األسرة ىكأحاطتو بأعظم الع

 األجياؿ صالح حلاؿ األمة صبعاء كزيادة ُب رفعة كعلو شأهنا.
من حرص الشريعة على متانة ىذه العالقة كحفظها شلا قد يفسده من  وانطالقا 

د الزكج كل الوسائل ادلشركعة ادلكدرات كاخلالفات اليت قد تنشأ بُت الزكجُت كبعد أف يستنف
كضرب غَت مربح كخوفان من اتساع رقعة اخلالفات بينهما فقد  رمن نصح كتذكَت ككعظ كىج

الشريعة اإلسالمية إىل حسم مادة النزاع كاخلالؼ بُت الناس بوسائل رضائية قبل اللجوء  سعت
 احلكمُت  بعثىذه الوسائل:  منك  لطاف,إىل قوة الس

هتدئة للنفوس, كاحتواء للخالؼ خاصة إذا كانا من أىل الزكجُت ألهنما ُب بعثهما من  دلا
 أعلم بأحواذلما من غَتمها كىو ما سأربدث عنو بإذف هللا فيما يأٌب:

 ادلوضوع وأسباب اختياره:  أمهية -أ
 الشريعة كضعت فقد ىنا كمن ادلسلم اجملتمع ُب االجتماعي التكوين أساس ىي األسرة

,  كاجبات عليو كرتبت شركطان  لو كحددت بالزكاج كذلك لتكوينها مناسبة تشريعات اإلسالمية
 جانب أم ُب قصر إف كحياسب عنها يسأؿ عنقو ُب أمانة كجعلتها القوامة حق الرجل فأعطت

 كاجباهتا ُب قصرت إف أحسن ىي باليت زكجتو تأديب حق للرجل شرعت أهنا كما جوانبها من
 عن للمرأة زجران  استخدامها ُب لعل كالًتتيب التدرج على مشركعة كىي هبا تقم مل أك, حنوه

 تدخل كيستلـز نصاهبا عن األمور زبرج كحُت, زكجها حبق عصياهنا عن ذلا كرجوعا, نشوزىا
 حكماف بينهما ليفصل بينهما تتدخل أف األمة على حيتم ادلطهر الشرع فإف النزاع لفض سلطة

 ظلمو عن للظامل كردعان  احلقوؽ على حفاظان  تفريقان  أـ صبعان  الراجحة كالعقوؿ احلكمة ذكم من
معدالت الطالؽ ُب كثَت من اجملتمعات اإلسالمية كغياب دكر احلكمُت  ةلزياد كنظران  كاف, أيان 

عن التحكيم بُت الزكجُت شلا يسبب فقداف عنصر من عناصر األمة اإلسالمية كالذين يكوف 
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حلد من ارتفاع معدالت الطالؽ كزيادة مستول أكرب األثر ُب ا -بعد توفيق هللا-لدكرمها 
 بُت الزكجُت كفق ما أمر الشارع الكرمي كقررتو السنة ادلطهرة كإصباع علماء األمة. حاإلصال

 ادلوضوع: أىداف -ب
 التعرؼ على دكر احلكمُت ُب اإلصالح بُت الزكجُت كفق الشريعة اإلسالمية. -ُ
لحُت االجتماعيُت جبمع شتات ىذا ُب خدمة القضاة كادلهتمُت كادلص ادلسامهة -ِ

 ادلوضوع ُب قالب جديد كزلاكلة طرح تصور عاـ لتأىيل احملكمُت ُب القريب العاجل. 
احلقوؽ ألصحاهبا عوضان عن إشغاؿ القضاة  إعادةبياف دكر احملكمُت ُب رد ادلظامل ك  -ّ
 اء جراء ذلك. كاألبن سرةبالقضايا الزكجية مع ُب ذلك من تطويل كضرر يلحق األ كاحملاكم
على كياف األسرة  حفاظان ادللحة لتفعيل مبدأ التحكيم كتأىيل احملكمُت  احلاجة -ْ

كحاجة الكثَت من اخلالفات الزكجية للتوفيق فيما بينهما قبل الشركع ُب الطالؽ نظران لكثرة 
 .وصعمومان كادلملكة العربية السعودية على كجو اخلص ةكقوع الطالؽ ُب البالد العربي

 .السابقة الدراسات -ج
معظم ىذه الدراسات ركزت على  إفُب الكتب كالدراسات السابقة ف اطالعي حبسب

على اجلانب األىم كىو احملكمُت كىو ما خيتلف عنو حبثي  تركزجانب الشقاؽ بُت الزكجُت كمل 
عن باقي الدراسات كإف كنت قد استفدت منها كثَتان كأثريت هبا جوانب عدة من ادلوضوع 

 ن ىذه الدراسات: كم
 على شقاؽ الزكجُت, عبدالرضبن مشيلة األىدؿ, مكتبة الطالب اجلامعي, أضواء -ُ

معاجلة جانب الشقاؽ ككيفية معاجلتو دكف التعرض  علىصفحة كقد ركز  ٖٓىػ َُْٔ
 لبعث احلكمُت أك بياف شركطهم كصفاهتم.

مقارنة لقوانُت األحواؿ )دراسة  اإلسالميةبُت الزكجُت للضرر ُب الشريعة  التفريق -ِ
األردنية,  اجلامعة , الشخصية ُب بعض البالد العربية( )رسالة ماجستَت( سامي زلمد أضبد صاحل

ُب رسالتو عن جوانب التفريق كصوره كاألحكاـ الشرعية  كربدثفحة, صِّْ ـ,ُٖٔٗ
 ادلتعلقة بالضرر كأنواعو إصباالن. 

, الرياض, نسيةبل دارن غاًل السدالف, ب صاحل, أسبابو, ضوابطو كعالجو, النشوز -ّ
الكتاب كاضح ُب حبثو ألسباب النشوز كطرؽ عالجو ُب  كعنواف ,صفحة ْٖ ػىُُْٕ
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بعنواف )بعث احلكمُت( إال أف قد ربدث عن  الكتاب كالسنة كإف كاف قد تضمن مطلبان 
 إصباالن دكف التفصيل ُب أقل من صفحتُت.  وعادلوض

 :البحث خطة -د
 لى مقدمة كسبهيد كثالثة مباحث كخاسبة على النحو التايل:ع تملتاش كقد
اختياره, كأىداؼ ادلوضوع,  ب: كقد اشتملت على أمهية ادلوضوع كأسباقدمةادل

 .يسةكالدراسات السابقة كثالثة مباحث رئ
 إىل التحكيم. مدخل :األول ادلبحث
  :ثالثة مطالب ويتضمن
 األكؿ تعريف التحكيم لغة كاصطالحان  ادلطلب
 .كاحلكمة منو شركعيتوأدلة م :الثاين ادلطلب
 .أسبابو كرلاالتو :الثالث ادلطلب
 احلكمني ومهامهم.  صفات :الثاين ادلبحث
 :ثالثة مطالب ويتضمن
  صفات األىلية ادلعتربة ُب احلكمُت :األكؿ ادلطلب
 .مالتحكي شركط :الثاين ادلطلب
 الشرعية. كمُتاحمل مهاـ: الثالث ادلطلب
 احلكمني يف اإلصالح بني الزوجني  دور :ثالثال ادلبحث
 ثالث مطالب: كيتضمن
 اإلرادة وأثرىا يف التوفيق الزوجي  اشرتاطاألكؿ:  ادلطلب
  السعودي يف نظام مراكز ادلصاحلة التحكيمالثاين: ادلطلب
 . األسرمالثالث: اإلحصائيات اخلاصة دبكاتب الصلح  ادلطلب
 إىل قسمُت:  قسمت كخاسبة

 النتائج.  أبرز -ُ
 التوصيات ادلتعلقة بالدراسة.  أىم -ِ
 منهج البحث  –ـى
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 :منهج البحث على ما يلي اشتمل
  .اآليات إىل سورىا بذكر السورة كرقم اآلية عزك -ُ
األحاديث النبوية من مصادرىا األصلية مع بياف احلكم عليها إف كانت ُب  زبريج -ِ

 غَت الصحيحُت. 
 ذلكن السلف إىل مصادرىا فإف مل أجدىا ُب الكتب اخلاصة باآلثار الواردة ع نسبة -ّ

 فيو.  ألثرذكرت الكتاب الذم كجدت ا
 معاين الكلمات كادلصطلحات الغريبة.  توضيح -ْ
أذكر اسم ادلؤلف مبتدئا بلقبو, ٍب امسو, ٍب تاريخ طبع  اتتوثيقي للمعلوم عند -ٓ

 ٍب اجلزء كالصفحة. عنواف الكتاب, ٍب بيانات الطبع, الكتاب إف كجد, ٍب
 الفهارس الفنية الالزمة.  عمل -ٔ
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 لاألو  ادلبحث
 روعيتوالتحكيم ومش تعريف

 .األول: تعريف التحكيم لغة واصطالحا   ادلطلب

كالضبط, التفويض,  ادلنع, ادلخاصمة: هاعلى عدة معاين من قيطل :لغة   التحكيم -ُ
 . (ُ)القضاء, اإلتقاف, اإلحكاـ, الضبط

 .احلاكم كىو القاضي عٌتدب مهػاكاحلكيم  كاحلىكم ,(ِ)ٌتاء هللا احلسمن أمس كاحلكم
كم األشياء كيتقنها فهو فعيل دبعٌت مفعل ىو فعيل دبعٌت فاعل أك كاحلكيم (ّ)الذم حيي

. 

ىو: اختيار شخص كتفويض األمر إليو للفصل بُت  لغةأف التحكيم  كاخلالصة
 .(ْ)ادلتنازعُت
  :اصطالحا   التحكيم -4
 .(ٓ)ماحاكمان حيكم بينه اخلصمُتتولية  :بأنو رؼعي 

 .(ٔ)كذلك بأنو: أف يتخذ اخلصماف رجالن من الرعية ليقضي بينهما فيما تنازعاه  كعيرؼ
تولية من يفصل ُب منازعة بينهما,  علىبُت طرُب خصومة معينة,  اتفاؽ)) وكذلك بأنػ  كعيرؼ

 .(ٕ)((ميةحبكم ملزًـ, يطبق الشريعة اإلسال
 :فنقوؿتعريفان خاصان  ابقةالس عاريفمن الت صستخلأف ن كديكن

                                                           

( مادة حكم. ُْٓ-َُْ/ُِالعرب, دار لساف العرب , بَتكت , لبناف ,  لسافمنظور , زلمد بن مكـر ,  ابن (ُ)
 مادة حكم.  َُْ- ُّٗ/ِمنت اللغة , دار احلياة , بَتكت, لبناف ,  معجمـ, ُٗٓٗ, أضبد , كرضا

 . َِٗ/ُالوسيط , مكتبة الشركؽ الدكلية, القاىرة , مصر ,  دلعجمـ , اََِْ, كآخركف, إبراىيم مصطفى (ِ)

 . ُْٖ/ُ, ِالعلمية , بَتكت, لبناف , ط  ادلكتبةكاألثر ,  يثدُب غريب احل النهايةـ ,ُٕٗٗ, ادلبارؾ, األثَت ابن (ّ)

-ٖٕادلصباح ادلنَت,,  ,لفيوميا, ُِْ/ُِالعرب,:  لساف,منظور بنا. ُْْْ/ِاحمليط,  القاموس, آبادم لفَتكزا (ْ)
 .ٖٕص الصحاح, سلتار,لرازما. ٕٗ

 شرح تنوير األبصار ُب مذىب اإلماـ أيب ختاراحملتار على الدر ادل ردـ, حاشية ُٕٗٗعابدين , زلمد األمُت ,  ابن(ٓ)
 .ُِٓ/ٖ حنفية النعماف, دار الفكر, بَتكت, لبناف:

 . َِّ/ُىػ, أدب القاضي, مطبعة اإلرشاد, بغداد, العراؽ , ُُّٗ, علي بن زلمد, ادلاكردم (ٔ)

ىػ, ُُْٓذك القعدة  ٔإىل  ُ ادلتحػدة من بيةاإلسالمي ادلنعقد بأبو ظيب بدكلة اإلمارات العر  وفقرلمع ال رللس (ٕ)
 (.ٗ/د ٖ/ٓٗـ, )قرار رقم: ُٓٗٗأبريل  ٔ-ُادلػوافق 
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التحكيم الزكجي ىػو: تفويض طرُب العقد الزكجي لشخصُت مناسبُت من أىلهما أك  أف
 .وىلليفصال ُب موضوع نزاعهما دكف القاضي ادل امن غَتمه

 :واحلكمة منو وعيتوالثاين: أدلة مشر  ادلطلب

 التحكيم: مشروعية -0
منها على سبيل الذكر ال  أذكرحكيم من الكتاب كالسنة كثَتة على جواز الت األدلة

 احلصر.
 : من الكتاب:أول  

اأىٍىًلًو  ًخٍفتيٍم ًشقىاؽى بػىٍيًنًهمىا فىابٍػعىثيوا حىكىمنا مًٌنٍ  كىإفٍ تعاىل } قولو عمـو -ُ مًٌٍن  كىحىكىمن
اأى  نػىهيمىا{ ٍىًلهى ا يػيوىفًًٌق اَّللهي بػىيػٍ ا إٍصالحن   .(ُ)إف ييرًيدى

: أف اآلية صرحية ُب الداللة على جواز التحكيم كمشركعيتو بُت الزكجُت عند الدللة ووج
الشقاؽ حفاظان على سالمة األسرة فجوازه أكىل ُب سائر اخلصومات كالدعاكل ؛ ألف ذلك 

 .(ِ)منو األسر كوفحيفظ اجملتمع اليت تت
 ُبم , ٍب ال جيدكا حىت حيكموؾ فيما شجر بينه فكربك ال يؤمنو  فال}: تعاىل قولو -ِ

 .(ّ){تسليمان  يسلمواأنفسهم حرجان شلا قضيت ك 
 :من السنة ادلطهرة :ثانيا  

: يا رسوؿ هللا! إف قومي إذا اختلفوا ُب شيء قاؿهللا عنو  رضيعن أيب شريح  مرك  ما
 ما)): هللا عليو كسلم صلى فأتوين فحكمت بينهم فرضي عٍت الفريقاف, فقاؿ لػو رسوؿ هللا

 .(ْ)((!أحسن ىذا

                                                           

 .ّٓ اآلية :النساء سورة (ُ)

, ُ, بَتكت , لبناف , ط اثالًت  اءىػ , أنوار التنزيل كأسرار التأكيل , دار إحيُُْٖ, عبد هللا بن عمر ,  البيضاكم (ِ)
,  ّالكتاب العريب , بَتكت , لبناف, ط  رألحكاـ القرآف , دا معاجلاـ , ُِٖٗبن أضبد,  زلمد, القرطيب. ك ٖٔ/ُ
ٓ/ُٕٓ . 

 ٓٔسورة النساء , اآلية:  (ّ)

ادلعرفة, بَتكت, لبناف ,  ار, شرح جالؿ الدين السيوطي كحاشية السندم, د ـُْٗٗ, أضبد بن شعيب ,النسائي (ْ)
, كاحلديث ُِْ/ْ( ّٕٖٓيث رقم ): إذا حكهموا رجالن فقضى بينهم, حدبباالقضاة,  آداب كتاب, ُط
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هللا عليو كسلم ربكيم سعد بن معاذ ُب يهود بٍت قريظة, كقىًبلى  صلىرسوؿ هللا  كقىًبلى 
 .(ُ)حبكمو ضاحكمو فيهم دلا اتفقوا على الر 

فيو جواز التحكيم ُب أمور ادلسلمُت كُب مىهمهاهتم »النوكم ُب شرحو لصحيح مسلم:  قاؿ
 .(ِ)«إال اخلوارجكمل خيالف فيو  ليوالعظاـ, كقد أصبع العلماء ع

 احلكمة من تشريعو:  -4
التحكيم ُب اإلسالـ لرفع الظلم , كقطع النزاع كمنع اخلالؼ , كرد النوائب , كقمع  شرع

  .الظامل , كقطع اخلصومات , كاألمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر
,  كاذلجر الوعظ , :التحكيم بُت الزكجُت إذا أدل إىل استخداـ تلك الوسائل كجاز

إىل غَت نتيجة لتدارؾ النزاع كاخلالؼ قبل اتساعو كتفاقمو كاستفحالو , كزلاكلة التوفيق  ضربالك 
 .(ّ), حىت تعود األلفة كاحملبة كحسن العشرة كالوئاـ  االستطاعةبُت الرغبات قدر 

لإلصالح بُت الزكجُت إذا  مُتُب مشركعية بعث احلك لمُتخالؼ بُت علماء ادلس كال
أحواذلما كأدعى كل من الزكجُت ظلم صاحبو كال بينة لواحد  هلتهما كجكقع التشاجر بين

منهما انتقل األمر إىل مرحلة أخرل كىي الرفع إىل القاضي ليقـو القاضي بدكره ُب إعادة 
األمور إىل رلاريها كذلك ببعث حكمُت كما أمر هللا عز كجل حكمان من أىلو كحكمان من 

 .(ْ)أىلها لإلصالح أك التفريق 

                                                                                                                                                                          

الغليل ُب زبريج أحاديث منار السبيل, ادلكتب اإلسالمي ,  اءىػ , إرك َُْٓصححو األلباين, زلمد ناصر الدين, 
 .ِّٕ/ٖبَتكت, لبناف, 

باب جواز قتاؿ من نقض العهد كجواز إنزاؿ  ,اجلهاد كالسَت كتاب, مسلم صحيح, مسلم بن احلجاج , النيسابورم (ُ)
 ُِ/ٔ,  ُٕٗٔ,حديث رقم  أىل احلصن على حكم حاكم عدؿ أىل للحكم

 .ِٗ/ُِ,  ِطإحياء الًتاث , بَتكت , لبناف,  دارح صحيح مسلم ,شر  ُِّٗالنوكم , حيي بن شرؼ ,  (ِ)

أسبابو , دار بلنسية للنشر كالتوزيع  –حاالتو  –, ضوابطو  النشوزىػ, ُُْٕ, صاحل بن غاًل , السدالف: انظر( ّ)
 .ٕٓ, ص ْالرياض , السعودية , ط 

لزكجُت ُب اإلسالـ, دار العاصمة, الرياض , حبقوؽ ا خلالفىػ, إرباؼ اُُُْشايل,  بن: ادلطَتم, فيحاف انظر( ْ)
 (.َّٓ) ,ُالسعودية, ط
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 :الثالث: أسبابو وجمالتو ادلطلب

 :للتحكيم بني الزوجني الداعيةاألسباب  -ُ
؛كال يعرؼ الظامل منهما من ادل ,دث نوع من النشوز من قبل الزكجُت معان حي قد  ذال ظلـو

عز  -أك خيف من كقوعو, فقاؿ  كاحلالة ىذه؛ ببعث احلكمُت إذا كقع الشقاؽ أمر هللا تعاىل
افىابٍػعىثيوا حىكىمنا مًٌٍن أىٍىًلًو كىحىكىمنا مًٌٍن أىٍىًلهىا إف يي  ًنًهمىابػىيٍ  قىاؽى شً  ًخٍفتيمٍ  كىإفٍ : }-كجل إٍصالحنا  رًيدى

نػىهيمىا{ يػيوىفًًٌق اَّللهي بػىيػٍ
(ُ). 

الشقاؽ أف يأٌب كل منهما ما يشق على صاحبو, فيكوف كل كاحد ُب شق غَت  كحقيقة
 شق صاحبو.

 ادلخاطُب يف اآلية؟ َمنِ 
هبذا اخلطاب ُب اآلية, كما اختلفوا ُب مدل اختصاص  دلخاطىبُتلفقهاء ُب ااختلف ا قد

 الزكجُت أـ يتفرداف بذلك دكهنما؟احلكمُت بالتفريق, كىل تشًتط موافقة 
: قد كليتك كمهاالسدم: خياطب الرجل كادلرأة إذا ضرهبا فشاقتو, تقوؿ ادلرأة حل قاؿ

و كيقوؿ لو: حايل كذا؛ قالو ابن عباس, كماؿ أمرم كحايل كذا, كيبعث الرجل حىكىمان من أىل
 إليو الشافعي.

سعيد بن جبَت: ادلخاطب السلطاف, كمل ينتو رفع أمرمها إىل السلطاف, فأرسل  كقاؿ
 احلكمُت.

 مالك: قد يكوف السلطاف, كقد يكوف الوليُت إذا كاف الزكجاف زلجورين. كقاؿ
 .(ِ)هاءصبهور الفق القوؿ: إف ادلخاطب ُب اآلية ىو السلطاف فقط كعلى
ًخٍفتيٍم{ فجعل اخلوؼ لغَت الزكجُت, كمل يقل: فإف  كىإفٍ : }ذلك قولو تعاىل على كيدؿ

 .(ّ)إذا كاف من الزكجُت مل يكن لفعل البعث معٌت مُتخافا, كألف تعيُت احلك
اإلصالح كإال رفع التقرير  حصل فبعد حكم احلىكىمُت, فإ ماحكم السلطاف إىل  كيؤجل

 .(ُ)م بالتفريق بينهما, كيكوف الفراؽ بطلقة بائنةإليو ليحك
                                                           

 . ّٓالنساء , اآلية: سورة( ُ)

 .ْْ/ٓالدار التونسية للنشر , تونس  كالتنوير, التحريرـ , ُْٖٗعاشور , زلمد الطاىر ,  ابن (ِ)

 السابق.  ادلصدر( ّ)
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  :التحكيم جمالت -3
ينبغي للمحكهم أف يقضي ُب إقامة حدٌو أك تالعن بُت زكجُت؛  كليس))ادلبسوط:  ُب جاء

 .(ِ)((ألف اصطالح اخلصمُت على ذلك غَت معترب
 كالية ذلما جيوز التحكيم فيما يسقط بالشبهة كاحلدكد كالقصاص؛ ألنو ال الأنو  كما

على دمهما حىت ال يباح بإباحتهما, كقيل: جيوز ُب القصاص؛ ألهنما ديلكانو فيملكاف تفويضو 
 .(ّ)فال جيوز -تعاىل-إىل غَتمها, كاحلدكد حق هلل 

م ال يقيم حدان كال لعانان كال حيكم كما ُب معناىا, كاحملكه  ألمواؿجائز ُب ا إذف فالتحكيم
 .(ْ)أك نسبُب قصاص أك قذؼ أك طالؽ 

ُب موضوع التحكيم أف كل حق اختص بو  الضابطقرر طائفة من أىل العم أف  كقد
 .(ٓ)اخلصماف جيوز التحكيم فيو

 ادلخالفة يقتضي أف كل ما ىو راجع إىل احلق العاـ ال ربكيم فيو. كمفهـو

                                                                                                                                                                          

 ٕٖ/ِ, ُط , اجلزائر, لغرب اإلسالميا دارـ, ُٕٖٗ ,التفريعالقاسم بن اجلالب:  أبو ,البصرم (ُ)

 .ُُُ/ُٔ,  ِ, ط  ف, لبنابَتكت, , دار ادلعرفة ادلبسوطالسرخسي , مشس الدين , (ِ)

, ُ, مصر, طمطبعة البايب احلليب, القاىرة لتعليل ادلختار, االختيار, ـُّٕٗ, هللا بن زلمود عبد, ادلوصلي (ّ)
ِ/ّٕٓ. 

ت , مكتبة الكلياحكاـُب أصوؿ األقضية كمناىج األ احلكاـ تبصرةـ , ُٖٔٗبن علي ,  مفرحوف, إبراىي ابن (ْ)
 .ّْ/ُ ,ُاألزىرية , القاىرة , مصر, ط

 .ُُٓ/ٓألحكاـ القرآف:  اجلامع, زلمد بن أضبد,  قرطيبال :انظر (ٓ)
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 الثاين ادلبحث
 احلكمني ومهامهم صفات

 :كمنياألىلية ادلعتربة يف احل صفاتاألول:  ادلطلب

أىالن  فة,عدالن معيهنان باالسم أك بالص عاقالن  ُب احملكهم أف يكوف مسلمان بالغان  يشًتط
غَت خصم, كعادلان دبوضوع اخلالؼ. فهذه الشركط مطلوبة التحقق  لشهادة,للقضاء كربمل ا

 من باب أىٍكىل. الزكجُتبُت  كىمفيمن تسند إليو مهمة التحكيم, كاشًتاط كجودىا ُب احلى 
ال يكوناف إال من أىل الرجل كادلرأة؛ إذ مها أقعد الناس بأحواؿ  كاحلىكىماف))القرطيب:  ؿقا

من أىل العدالة كحسن النظر كالتبصر بالفقو, فإف مل يوجد من أىلهما  االزكجُت؛ بشرط كوهنم
غَتمها من أىل الثقة كالعدؿ, كل ذلك إذا أشكل األمر, فإف عىًلمى  فَتسلمن يصلح لذلك 

 .(ُ)((ي مىن الظامل ًمن الزكجُت فإنو يأخذ منو احلق كجيربه على إزالة الضررالقاض

 :يمالتحك شروطالثاين:  ادلطلب

شركط تتعلق بطرُبى النزاع, كمها ادلتخاصماف, كيشًتط فيهما: العقل, كالبلوغ,  للتحكيم
ل غَت زلجور كأىلية التصرؼ بأف تكوف ذلما كالية على أنفسهما, كأف يكونا أىالن لرفع الدعو 

 عليهما.
تار للفصل بُت ادلتنازعُت, كقد اشًتط فيو الفقهاء ما  كأخرل تتعلق باحملتكىم إليو الذم خيي

ىي زللُّ اختالؼ بُت الفقهاء, كمن  شركطإال أف بعض ىذه ال قضاء,اشًتطوه فيمن يػيوىىله ال
 أىم ىذه الشركط:

 أف يكوف احملتكىم إليو مسلمان. -ُ
عاقالن صحيح الفكر كالتمييز, جيد الفطنة بعيدان من السهو كالغفلة,  أف يكوف بالغان  -ِ

 .(ِ)يتوصل بذكائو إىل إيضاح ما أشكل كفصل ما أعضل
 أف يكوف احملتكىم إليو معلومان كمعينان باالسم أك بالصفة. -ّ

                                                           

 .َُٖ/ٔ  ألحكاـ القرآف اجلامعالقرطيب , زلمد بن اضبد ,  (ُ)

 .َُّص ,ْدار الكتب العلمية , بَتكت , لبناف , ط لسلطانية,ا األحكاــ ,ُُٗٗزلمد,, ادلاكردم (ِ)
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 .فيما تصح فيو شهادهتا دلرأةأف يكوف ذكران, كأجاز احلنفية ربكيم ا -ْ
نو كبُت أحد اخلصمُت قرابة سبنع من الشهادة؛ كأف يكوف أحد فركعو أف ال يكوف بي -ٓ

 .(ُ)أك أصولو أك زكجتو؛ للتهمة
, متوقيان ادلآٍب, » يكوفالعدالة: بأف  - ٔ صادؽ اللهجة ظاىر األمانة عفيفان عن احملاـر

ذا تكاملت بعيدان عن الريب, مأمونان ُب الرضا كالغضب, مستعمالن دلركءة مثلو ُب دينو كدنياه, فإ
 .(ِ)«فيو فهي العدالة اليت ذبوز هبا شهادتو كتصح معها كاليتو

ادلقرر ُب الفقو اإلسالمي أنو يشًتط ُب احملتكىم إليو ما يشًتط ُب القاضي  كاف كإذا
؛ فإف اختيار الطرفُت لو كرضامها حبكمو من شأنو أف خيفف م بعض ىذه الشركط  نادلوىله

 ن نقص ترجيحان لعامل الثقة على عامل الكفاءة.كتصح حكومتو رغم ما يشوهبا م
ذىب احلنفية إىل جواز ربكيم الفاسق أك العامي؛ فإذا حاز الفاسق ثقة ادلتحاكمُت كمها  فقد

التحكيم كاسًتشد  يعلماف سبب فسقو؛ فإف حكومتو صحيحة, ككذلك العامي إذا توىله 
 .(ّ)بالعلماء صحهت حكومتو

ة تولية احملتكم إليو أف يكوف سليم احلواس, فتصح حكومة يشًتط عند ادلالكية لصح كال
 .(ْ)األعمى كاألخرس كاألصم كينفذ قضاؤه

ربكيم ىؤالء منوط بإصابة كجو الشرع كعدـ ذباكز حدكده, فإذا اصطدـ حكمو  كجواز
 بالنص أك العقل فال رلاؿ لقبولو كتنفيذه.

                                                           

احملتاج إىل معرفة ألفاظ ادلنهاج , دار  مغٍت, زلمد اخلطيب , الشربيٍت. ّٕٓ/ِلتعليل ادلختار, االختيار,  ادلوصلي (ُ)
 .ّٕٗ/ْالفكر , بَتكت , لبناف , 

 .ُُّالسلطانية,  األحكاـ,  دلاكردما (ِ)

 الصنائع ائعـ, بدُِٖٗمسعود ,  ن, أبو بكر ب كالكاساين ,ُِٔ/ٖعلى الدر ادلختار,  اراحملت در عابدين ,  ابن (ّ)
 .ّ/ٕ, ِ, لبناف طبَتكت, لعريبالكتاب ا دار, دلوجودعلي زلمد معوض, كعادؿ عبد ا ربقيقُب ترتيب الشرائع, 

الكتب العربية, ك ط: دار الفكر, ط دار إحياء  الدسوقي على الشرح الكبَت حاشية, رفة, زلمد بن علدسوقيا (ْ)
 .َُّ/ْ بَتكت, لبناف ,:
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 :شرعيةاحلكمني ال مهامالثالث:  ادلطلب

 وف احلكماف؟ يك شلن :أول  
, رجالن صاحلان من أىل الرجل بعثواهللا عز كجل أف ي أمر))ابن عباس رضي هللا عنو  قاؿ

تو أف الرجل ىو ادلسيء حجبوا عنو امر كرجالن من أىل ادلرأة فينظراف أيهما ادلسيء , فإف كا
 .(ُ)((على زكجها كمنعوىا النفقة ىاكقصركه على النفقة, كإف كانت ادلرأة ىي ادلسيئة قصرك 

 يكوناف, كال  الزكجُتخالؿ ما سبق يظهر لنا أف احلكمُت يكوناف ُب األصل من أىل  من
 من غَت أىلهما إال إذا تعذر ذلك. 

أف األىل  لكذ ُب احلكمُت أف يكونا من األىل كاحلكمة ُب األصل)): ريبابن الع قال
م هللا سبحانو األمر إىل أف يرجع الزكجاف إليهما , فأحك كأقربأعرؼ بأحواؿ الزكجُت, 

: قاؿ علماؤنا: فإف مل يكن ذلما أىل, أك كاف, كمل يكن فيهم -هللا رضبو-قائالن  زاد ٍب....بأىلو.
ار حكمُت عدلُت من , أك غَت ذلك من ادلعاين, فإف احلاكم خيتالعدالةلذلك لعدـ  لحمن يص

أحدمها, كيستحب أف , كيفما كاف عدـ احلكمُت منهما, أك من ا, أك ألحدمهادلسلمُت ذلما
الغرض من احلكم معلـو , كالذم فات بكوهنما من أىلهما يسَت ,  فيكوف جارين, كىذا أل

 .(ِ)((, كردبا كاف أكَب منهمامقامهمافيكوف األجنيب ادلختار قائمان 
ذلك أف  كمرديكونا من أىلهما للنص على ذلك,  أفاستحب بعض أىل العلم  كلذا

كألف  األجانبفكانا أكىل من  ابطيها , كأىدل إىل إصالحهأخرب بالقصة كأعرؼ  األىل
 .(ّ)غالبان ُب النصيحة للتناىي ُب اإلشفاؽ  ةاألىلية تبعث على ادلبالغ

كاف احلكماف من غَت أىلهما جاز ؛ ألف القرابة ليست شرطان ُب احلىكم كال   ذاإ أما
 . (ْ)حبابالوكالة فكاف األمر الوارد ُب القرآف على سبيل اإلرشاد كاالست

                                                           

 .ُٕٓ/ٓالقرطيب, اجلامع ألحكاـ القرآف,  (ُ)

 . ِْٔ/ُابن العريب,  (ِ)

, ربقيق كدراسة ضبيش عبد نسعلي بن نصر, ادلعونة على مذىب عامل ادلدينة مالك بن أ بن, عبد الوىاب ادلالكي (ّ)
 (.ٕٖٔ/ِباز, مكة, السعودية, )احلق, ادلكتبة التجارية, مصطفى ال

 .ُٖٗ/ِ, ك ابن رشد, بداية اجملتهد, َٓ/ٕابن قدامة , ادلغٍت ,  (ْ)
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أف التحكيم مستحب من أىل الزكجُت فإذا كاف احلكمُت من غَت أىلهما جاز  كاخلالصة
 بعد قبوؿ الزكجُت كرضامها هبما أك بتعيُت احلاكم ذلما لعدالتهما كصالحهما.

 : مهام احلكمني:ثانيا  
 شك أف اذلمة الرئيسة كاألساسية للحكمُت ىي مدارسة أسباب الشقاؽ بُت الزكجُت ال

قصد إصالح ذات البُت بينهما , كلكن ما العمل إذا كصل احلكماف إىل قناعة تتمثل ُب أف 
استمرار احلياة الزكجية ذلذين الزكجُت أصبحت مستحيلة , فهل ذلذين احلكمُت التفريق بينهما 

 , أـ ال بد من رفع ذلك إىل احلاكم حىت يفصل ُب أمرمها. 
 قول اآلتيني.ادلسألة إىل ال ىذهيف  قهاءالف اختلف

التفريق بينهما, كذلك ألف مهمتهما ال تعدك اإلصالح  لحكمُتل ليس األكؿ: القوؿ
بينهما إىل غَته , ىذا من جهة , كأهنما رلرد ككيلُت من جهة أخرل , كشلن قاؿ بذلك 

 .(ّ)دعن أضب كركاية, (ِ), كالشافعية(ُ)احلنفية
 إليو باآلٌب:  ذىبوا اىؤالء على م كاستدؿ

نػىهيمىا إف))عز كجل:  وقول -ُ ا إٍصالحنا يػيوىفًًٌق اَّللهي بػىيػٍ  . ((ييرًيدى
اآلية مل يرد فيها سول اإلصالح بُت الزكجُت فدؿ ذلك على أف  فاالستدالؿ: أ كجو

 إىل غَته. همهمة احلكمُت ال تتعدا
منا حىكى  فىابٍػعىثيوا))ركاه سعيد بن أيب عركبة عن أيب قتادة عن احلسن ُب ىذه اآلية  ما -ِ

, كأف ينظرا ُب ذلك, كليس الفرقة ُب : إمنا عليهما أف يصلحاقاؿ ((مًٌٍن أىٍىًلًو كىحىكىمنا مًٌٍن أىٍىًلهىا
 .(أيديهما(
أصح قويل الشافعي  ىو, ك (ْ)خالؼ ما مضى ىذا))على ىذا األثر:  البيهقي معلقان  قاؿ

أف جيعالىا إليهما كهللا  , كعليو يدؿ ظاىر ما ركينا عن علي رضي هللا عنو إال-هللا رضبو-
 .(ٓ)(أعلم(

                                                           

 .ُُٗ/ِ, أحكاـ القرآف ,  اجلصاص (ُ)

 .ْٗ/ٓ,  ـالشافعي , األ (ِ)

 .ْٗ/ٕ, ادلغٍت ,  ةابن قدام (ّ)

 .فريقمن القوؿ بأف ذلما حكم الت (ْ)

 . َّٕ/ٕالفكر , بَتكت , لبناف ,  دارن الكربل ,, السن سُت, أضبد بن احل البيهقي (ٓ)
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اإلماـ البيهقي بركاية علي رضي هللا عنو ما ركاه أيوب عن ابن سَتين عن عبيدة  كمقصود
افىابٍػعىثيوا حى  اًشقىاؽى بػىٍيًنًهمى  ٍفتيمٍ خً  كىإفٍ أنو قاؿ ُب ىذه اآلية: )) مًٌٍن أىٍىًلًو كىحىكىمنا مًٌٍن أىٍىًلهىا إف  كىمن

ا إٍصالحن  نػىهيمىا ا يػيوىفًٌقً ييرًيدى كمع كل كاحد قاؿ: جاء رجل كامرأة إىل علي رضي هللا عنو  ((اَّللهي بػىيػٍ
من أىلو كحكمان من أىلها, ٍب  حكمان , فأمرىم علي رضي هللا عنو فبعثوا منهما فئاـ من الناس

أف ا إف رأيتما أف ذبمعا, أف ذبمعا, كإف رأيتما أف تفرقا, ما عليكم تدرياف)) قاؿ للحكمُت:
فقاؿ  (الفرقة فال( أما)), قالت ادلرأة: رضيت بكتاب هللا دبا علي فيو كيل, كقاؿ الرجل: تفرقا

كهللا ال تنقلب  كال)) ركاية: كُب(( بو تتقر دبثل ما أق ىتكهللا ح كذبت)): وعلي رضي هللا عن
 .((حىت تقر دبثل ما أقرت بو

 .(ُ)((ضيت بور  اأخرل ليس ذلك لك, لست ببارح حىت ترضى دبثل م كُب
إف إنكار علي رضي هللا عنو على الرجل, كمطالبتو بأف يرضى دبا يقرره  :الدللة وجو

احلكماف دليل على أهنما ككيالف عليهما ال حكماف إذ لو كانا حكمُت دلا احتاج إىل إذف 
 كمالزكج ُب ذلك ألف من كظيفة احلىكىم أف حيكم دكف العودة للمتخاصمُت عند إصدار احل

 يراه مناسبان.  الذم
البضع حقو, كادلاؿ حقها, كمها رشيداف , فال جيو لغَتمها التصرؼ فيو إال بوكالة  أف -ّ

 .(ِ)منهما, أك كالية عليهما
, كبو قاؿ هما إف رأيا تعذر اإلصالح بينهماللحكمُت اجلمع كالتفريق بين الثاين: القوؿ

 .(ٓ)القدمي ُب فعي, كالشا(ْ)ثانية عند أضبد كركاية, (ّ)ادلالكية
مها  -تعاىل-هللا  اكما مسهامه  كاحلىكىماف)) :-هللا ورضب-شيخ اإلسالـ ابن تيمية  قاؿ

القولُت للشافعي كأضبد. كعند أيب حنيفة كالقوؿ اآلخر ذلما:  حدحىكىماف عند أىل ادلدينة كأ

                                                           

 .َّٓ/ٕ, أضبد بن احلسُت, السنن الكربل, البيهقي (ُ)

ـ, فتح الوىاب بشرح ُٔٗٗ, األنصارم زكريا بن زلمد, كالسنيكي زين الدين, ُٖٔ-ُٕٔ/ٖقدامة, ادلغٍت ,  ابن(ِ)
 .ٔٔ/ِمنهج الطالب , دار ادلعرفة, بَتكت, لبناف, 

 (. ٕٖٔ/ِ, ادلعونة, )البغدادم( ك ِْْ/ُأحكاـ القرآف, )اجلصاص,  (ّ)

 . ُٖٔ/ٖابن قدامة, ادلغٍت ,  (ْ)

 . َُٗ/ٓالقيم, زاد ادلعاد ,  ابن (ٓ)
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ر األئمة, كال الوكيل ليس حبكم, كال حيتاج فيو إىل أم ألف))رجح األكؿ فقاؿ:  ٍب. ((مها ككيالف
 .(ُ)((إىل نص خاص تاجيشًتط أف يكوف من أىلو, كال خيتص حباؿ الشقاؽ, كال حي

  :على ما ذىبوا إليو باآلٌب كاستدلوا
 حىكىمنا مًٌٍن أىٍىًلًو كىحىكىمنا مًٌٍن أىٍىًلهىا{.  فىابٍػعىثيوا:}تعاىل قولو -ُ

كللوكيل  الف,قاضياف ال ككي ُب أهنما كتعاىل سبحانونص من هللا  ىذا))ابن العريب:  قاؿ
كل كاحد   -سبحانو-كمعٌت, كللحىكم اسم ُب الشريعة كمعٌت, فإذا بُته هللا  يعةاسم ُب الشر 

يركب معٌت أحدمها على اآلخر, فذلك تلبيس كإفساد  أفلعامل  فكيفمنهما فال ينبغي لشاد 
, بالتثبتف فيما عند الزكجُت , كينظراهللا, كخيلصاف النية لوجو هللا كإمنا يسَتاف بإذف ـلألحكا

, كإف كجدامها قد أنابا تركامها.. فإف كجدامها قد اختلفا سعيا ُب ا صبعافإف رأيا للجمع كجه
األلفة, كذكرا باهلل تعاىل, كبالصحبة فإف أنابا كخافا أف يتمادل ذلك ُب ادلستقبل دبا ظهر ُب 

 .(ِ)(بينهما( رقاادلستقبل فٌ  التمادم ُب وادلاضي, فإف يكن ما طلع ُب ادلاضي خياؼ من
 الكثَتة ادلركية ُب ذلك كاليت منها:  اآلثار -ِ
بعثت أنا كمعاكية حكمُت , فقيل   ((ركل عكرمة بن خالد عن ابن عباس قاؿ ما -أ

 .(ّ)(( , كإف رأيتما أف ذبمعا فجمعتماتمالنا: إف رأيتما أف تفرقا فرق
إهنما يستمداف سلطتهما منو, كذلك إف القاضي عندما يرسل احلكمُت , ف قالوا -ّ

 .(ْ)فرقا كاف ذلك نيابة عنو كعليو ذلما أف جيمعا أك يفرقا إذا, فديلك التفريق كونول
ككيالف ال حاكماف, كهللا تعاىل, قد نصبهما حكمُت, كجعل  مهايقولوف:  العلماء كبعض

كلتبعث ككيالن من  ,لوفليبعث ككيالن من أى :لقاؿ ,نصبهما إىل غَت الزكجُت, كلو كاف ككيلُت
كأيضان فإنو جعل احلكم إليهما  ,أىلها. كأيضان فلو كانا ككيلُت, مل خيتصا بأف يكونا من األىل

 يتصرفاف بإرادة موكليهما.  اإمن ,فقاؿ: إف يريدا إصالحان يوفق هللا بينهما, كالوكيالف ال إرادة ذلما

                                                           

 .ِٔ/ِّابن تيمية , رلموع الفتاكل ,  (ُ)

 . ُْْ/ُالعريب , أحكاـ القرآف ,  ابن( ِ)

,  النشوز , باب احلكمُت ُب الشقاؽ بُت الزكجُتالقسم ك  كتاب, السنن الكربل , احلسُت, اضبد بن  البيهقي( ّ)
ٕ/َّٔ . 

  2ُُِٕالقضائي بُت الزكجُت , دار اذلدل , عُت مليلة , اجلزائر , ط  التفريقـ , َََِ, عبد ادلؤمن  بلباقي( ْ)
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ُب لساف الشارع, كال ُب العرؼ  ُب لغة القرآف, كال حكمان الوكيل ال يسمى  فإف كذلكك 
العاـ كال اخلاص... فإف احلكم أبلغ من حاكم, ألنو صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على 

كاف اسم احلاكم ال يصدؽ على الوكيل   فإذاالثبوت, كال خالؼ بُت أىل العربية ُب ذلك, 
 احملض, فكيف دبا ىو أبلغ من ذلك !

زكجُت, ككيف يصح أف يوكل عن الرجل كادلرأة ال غَت بذلك كتعاىلسبحانو  خاطب كقد
فمركمها أف يوكال  {بينهما} وإن خفتم شقاق غَتمها, كىذا حيوج إىل تقدير اآلية ىكذا 

 ,ككيلُت: ككيالن من أىلو, كككيالن من أىلها, كمعلـو بعد لفظ اآلية كمعناىا عن ىذا التقدير
 .(ُ)((وعلى خالف الةبل ىي د ,بوجو ليوكأهنا ال تدؿ ع

 ادلختار: الرأي -
رجحاف القوؿ: إهنما حاكماف ينفذ فعلهما كما ينفذ  يل يظهر ريقُتعرض أدلة الف بعد

فعل احلاكم ُب األقضية كليسا ككيلُت؛ لظهور أدلتو, كألف األصل ُب الشرع رفع احلرج كإزالة 
 الضرر الالحق هبما أك بأحدمها. 

 .نان الزكجة, كيقع الطالؽ ُب ىذه احلالة بائ بطريق اخللع إذا رضيتو لتفريقأف يقع ا كديكن
: فإف تقدير ادلسألة يرجع إىل احلكمُت؛ فإف رأيا ادلصلحة ُب اجلمع صبعا, كإف كباجلملة

 رأياىا ُب التفريق فرقا؛ ألف تصرؼ اإلماـ على الرعية منوط بادلصلحة كمها كحاكم اإلماـ. 
 الفرقة الواقعة بإمضاء احلكمني:  نوع: ثالثا  

فإف عجزا عن ىذا اإلصالح  ُت,لإلصالح بُت الزكج عيافيس كمُتتقدـ أف احل شلا ُتتب
ىو نوع ىذه الفرقة  فما فإذا كاف كذلك ,دلا يركنو األصلح ذلما بُت الزكجُت بالتفريق حكما

 ىي فرقة بائنة أـ رجعية؟ كىل ىي كاحدة أـ أكثر؟ ىل :احلكماف يوقعها اليت
 :لة إىل قولُتالعلماء ُب ىذه ادلسأ اختلف

ألف   ذلكك  نللشقاؽ بُت الزكجُت طالؽ بائ التفريق إىل أف (ِ)ادلالكية ذىب :األكؿ القوؿ
 .بائن عندىم وكل طالؽ ينفذه القاضي فه

  :مأحدمها كلي كاآلخر معنو  لوجهُت,بينهما  احلاصلة تلك البينونة كيعللوف
                                                           

 كما بعدىا.  َُٗ/ٓالقيم , زاد ادلعاد ,  ابنانظر:  (ُ)

 .ّْْ/  ِ,  ِدلعرفة , بَتكت , لبناف , ط , دار ا الكبَت الشرح, أضبد زلمد ,  الدرير (ِ)
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 .بائن الكلي: فكل طالؽ ينفذه احلاكم فإنو أما
لعاد  الرجعة الشقاؽ, كلو شرعت فيو وادلعٌت الذم ألجلو كقع الطالؽ ى فإف: ومادلعن أما

 .(ُ)الشقاؽ كما كاف أكؿ دفعة, فلم يكن ذلك يفيد شيئا فامتنعت الرجعة ألجلو
كإف فرقا  ,إف فرقا خبلع فطالؽ بائن أهنما إىل (ّ)كاحلنابلة (ِ)الشافعية ذىبالثاين:  القول

 فرقة اخللع على ادلذىبُت تقع بائنة كوف على هنامب كىذا.بطالؽ فهو طالؽ
 ؟أكثر كربتسب كاحدة أ ىل -
 ذلك,كال يلـز الزكجاف أكثر من  ,أهنا كاحدة (ٓ)كالظاىر من رأم ادلالكية ,(ْ)الشافعية عند

دخال دلصلحة الزكجُت كليست  اأف احلكمُت إمن اىو طالؽ السنة, كم الواحدة حيث إف طالؽ
 .ن مصلحتهماكاحدة م على الزيادة

 .(ٔ)بادلملكة العربية السعودم رعيةالذم أرجحو كعليو العمل ُب احملاكم الش الرأم كىذا
 

                                                           

 ِْٓ/ُابن العريب , أحكاـ القرآف (ُ)

 ُُُ/  َُ, دار الفكر , بَتكت , لبناف ,  الكبَت احلاكمـ , ُْٗٗ,  حبيب, علي بن  ادلاكردم(ِ)

عارؼ , الرياض , , مكتبة ادلُب الفقو على مذىب اإلماـ أضبد بن حنبل احملررـ , ُْٖٗابن تيمية , عبد السالـ ,  (ّ)
 ْٓ/ِ,  ِالسعودية , ط 

 ُِٔ/  ّالفكر , بَتكت , لبناف ,  دارإىل معرفة ألفاظ ادلنهاج , احملتاج مغٍت, زلمد اخلطيب ,  الشربيٍت(ْ)

 .ُِٔ/  ٔ,  الكربل ادلدكنةـ , دار صادر , بَتكت , لبناف , ُٕٗٗ, اإلماـ مالك ,  انس(ٓ)

 .ِٓق, اإلجراءات القضائية ُب ادلشكالت الزكجية , ص َُّْ , انظر: اخلضَتم , ضبد بن عبد هللا (ٔ)
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 الثالث ادلبحث
 احلكمني يف اإلصالح بني الزوجني دور

بنػا صفات احلكمُت كمهامهم كالشركط اليت ينبغي أف يكونوا عليها عدالة كديانة  مر
رة من شبار بعث احلكمُت أال كىو التوفيق الرباين ذلما اآلف ُب بياف شب عكحكمة كرصانة كسنشر 

 :إف صدقت إرادهتم, كصلحت أحواذلم كىو ما سنبينو فيما يأٌب

 اإلرادة وأثرىا يف التوفيق الزوجي: اشرتاطاألول:  ادلطلب

ادلتفق عليها أف الوظيفة األكىل للحكمُت ىي أف يسعيا ُب ادلصاحلة كالًتاضي بُت  القاعدة
مل يوكلهما الزكجاف ألف  كإف ُب اجلمع حىت افذ, كأصبع الفقهاء على أف قوذلما نالزكجُت 

ككجهت إىل  لكرديةادلقصود األكؿ من بعث احلكمُت ىو اإلصالح كىذا ما ركزت عليو اآلية ا
ٍن أىٍىًلًو  كًإفٍ ) :طلبو كاحلرص عليو قاؿ تعاىل ٍن ًخٍفتيٍم ًشقىاؽى بػىٍيًنًهمىا فىابٍػعىثيوا حىكىمنا مًٌ كىحىكىمنا مًٌ

نػىهيمىا ا يػيوىفًًٌق اَّللهي بػىيػٍ حن ا ًإٍصالى  .(ُ)(خىًبَتنا عىًليمنا كىافى  اَّللهى  ًإفه  أىٍىًلهىا ًإف ييرًيدى
كذلك إذا أمرمها  ,احلكماف إذا أرادا اإلصالح كفق هللا بينهما مها)) القرطيب رضبو هللا قاؿ

كاألصل  ,فكل ما كاف بعد ذلك فهو خَت ,ُتصلح أمرمها كأمر الزكج قدهللا سبحانو بتوفيقو ف
 .(ِ)((األفعاؿ كقبلت كاستقامت ,احلاؿ كلها تفإذا صلحت صلحى  ,ىي النية
 الوسائلباتباع كافة  دمهاينويا اإلصالح كيبذال جه فينبغي للحكمُت بعد بعثهما أ لذا

تضمن عودة ادلودة كالرضبة بُت الزكجُت كعليهما أف خيلصا ُب تلك النية لوجو هللا تعاىل  اليت
ل, فإذا ما صلحت خشية أف يقعا ُب كساكس الشيطاف فينويا التفريق ابتغاء التسهيل ُب العم

, كجيب عليهما انطالقان من اآلية الكردية أف يق بُت الزكجُتعندمها النية كانت سببان للتوف
يصلحا بُت الزكجُت بكل كجو أمكنهما ألجل األلفة, فإف كانا من األىل: خيلو كل كاحد 

 .(ّ)ومنهما بقريبو كيسألو عما كره من صاحب

                                                           

 .ّٓسورة النساء, اآلية:  (ُ)

 .ْٖ/ِالقرطيب, اجلامع ألحكاـ القرآف,  (ِ)

 .ّْٓ/ِ, حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت ,الدسوقي (ّ)
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راد باإلصالح ضد و صالح للزكجُت كليس ادل: أف ادلراد باإلصالح ما فيكاخلالصة
 , أك بعبارة أخرل أف اإلصالح ىو قطع الشر بُت الزكجُت بأم كسيلة كانت.االفًتاؽ

 :السعودييف نظام مراكز ادلصاحلة  التحكيم: الثاين ادلطلب

لبات أصبح اللجوء للوسائل البديلة حلل النزاعات ُب كقتنا احلايل أمران ملحػان, كذلك لتلبية متط
فمع التطور   األعماؿ احلديثة, كاليت مل تعد احملاكم قادرة على التصدم ذلا بشكل منفرد.

, كما نتج عن ذلك من تعقيد ُب ادلعامالت, كالقضايا العائلية ادلستمر ُب التجارة كاخلدمات
 كزبصصية من قبل منكحل النزاعات األسرية , كحاجة إىل السرعة كالفعالية ُب بث اخلالفات, 

ينظر هبذه اخلالفات أك يسهم ُب حػلها, نشأت احلاجة لوجود آليات قانونية ديكن لألطراؼ 
من خالذلا حل خالفاهتم بشكل سريع كعادؿ كفػٌعاؿ, مع منحهم مركنة كحرية ال تتوفر عادة 

 ُب احملاكم.

 فال غرك إذف أف تعرؼ الوسائل البديلة حلل النزاعات اىتماما متزايدا على صعيد سلتلف
األنظمة القانونية ك القضائية, كذلك دلا توفره ىذه األخَتة من مركنة ك سرعة ُب البت ك 

 احلفاظ على السرية كما تضمنو من مشاركة األطراؼ ُب إجياد احللوؿ دلنازعاهتم.

 كنظرا دلا ربتلو الوسائل البديلة حلل النزاعات من مكانة بارزة ُب الفكر القانوين كاالقتصادم
كما شهده العامل مند نصف قرف كيزيد من حركة فقهية ك  على ادلستول العادلي, ي كاالجتماع

تشريعية لتنظيم الوسائل البديلة , كما سبثلو ُب احلاضر من فعل مؤثر على صعيد التقاضي كاف 
من الطبيعي أف تعمل الدكؿ جاىدة إلجياد إطار مالئم يضمن ذلذه الوسائل تقنينها ٍب تطبيقها 

 أداة فاعلة لتحقيق كتثبيت العدالة كصيانة احلقوؽ. لتكوف بذلك

 َُّ) رقمدبوجب قرار رللس الوزراء  دراصالمراكز ادلصاحلة  تنظيمكمن ىذه الوسائل البديلة 
ُب  َْٓٗ/ت/ُّىػ كجرل تعميمو من معايل كزير العدؿ برقم )ُّْْ/ْ/ٖ كتاريخ

 (ىػُّْْ/ْ/ِٕ
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 .(ُ)ػىُّْٓ/ٗ/ُبتاريخ  دء فيػػػػو كالب كجرل إقرار العمل بلوائحو التنظيمية 
 ادلصاحلةكرد ُب ادلادة األكىل من ذات النظاـ تفسَت دلصطلح ادلصاحلة ما نصو: )) كقد

 (( .مكاتب ادلصاحلة صلحان كليان أك جزئيان  ىاكسيلة رضائية لتسوية ادلنازعات تتوال
دلصلح كعمل أف أشرع ُب سرد بنود النظاـ يستحسن أف أذكر الفركؽ بُت عمل ا كقبل

 احملكم كىي كما يأٌب: 
 التحكيم والصلح: بني فرقال -

 عقداف بُت متخاصمُت بقصد حسم نزاعهم بالًتاضي.  بأهنما لتحكيمالصلح كا يشًتؾ
( من رللة ُُّٓكل ما جيوز فيو الصلح جيوز فيو التحكيم فقد جاء ُب ادلادة )  كأف

 باإلجياب كينعقد بالًتاضي النزاع يرفع عقداألحكاـ العدلية ُب تعريف الصلح بأنو: ))
 .(ِ)((كالقبوؿ
 :منها عدة نواح ُب التحكيم عن الصلح خيتلف لكن 
 أما ديثلوهنم من بُت أك أنفسهم ادلتخاصمُت بُت يتم الصلح أف األساسي الفرؽ -ُ
 . (ّ)أىب أـ اخلم رضي سواءن  احلكم فيصدر القاضي دبهمة يقـو فيو احلكم فإف التحكيم

 كُب بو يتمسك ما بعض عن ادلتخاصمُت نزكؿ طريق عن الصلح ُب اخلالفات حل -ِ
 عن التجاكز ألف ؛ الصلح من خطورة أشد فالتحكيم, القضاء دبهمة احملكم يقـو التحكيم

 . (ْ)احملكم بو حيكم أف ديكن قد ما معرفة تتعذر التحكيم ُب بينما سبامو قبل معلـو ىذا ُب احلق

 شلكنان  تنفيذه ككاف احملكمة أماـ جرل إذا إال ذاتو ُب ملزمان  كوفي ال الصلح عقد أف -ّ
 التصديق بعد فوران  اإللزامية كيكتسب, الفقهاء صبهور عند ملزمان  التحكيم فيكوف التحكيم أما

 . (ٓ) ادلختصة احملكمة من عليو

                                                           

 11, ص  11939م عدد 99/6/9113هـ املوافق 1/9/1341الصادرة يوم األحد  صحيفة اجلزيرة السعودية , (ُ)

 .ِٖٕ, ص ّباز , سليم رستم, شرح رللة األحكاـ العدلية , دار إحياء الًتاث , بَتكت , لبناف , ط (ِ)

 . َّ-ِٗ, ص ُ, العراؽ , ط  دادـ , مطبعة اخللود , بغُٖٓٗ: الدكرم , قحطاف , انظر (ّ)

 َّ, صْادلعارؼ, اإلسكندرية, مصر, ط , منشأةـ, التحكيم االختيارم كاإلجبارمُّٖٗأبو الوفا, أضبد,  انظر: (ْ)
 كما بعدىا. 

 .ِّْ/ٕ, ادلغٍت, امة, كابن قد ُِٓ/ِ, ابن العريب, أحكاـ القرآف (ٓ)
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الفركؽ بُت عمل ادلصلح كعمل احملكم إال أف الالئحة التنفيذية لنظاـ مراكز  كرغم
ادلصاحلة تضمنت عدة مواد خاصة بالتحكيم بُت الزكجُت كما سأبُت ذلك دبشيئة هللا تعاىل 

  كىيكلكن قبل أف أشرع ُب بياف تلك ادلواد سأذكر اللوائح التنفيذية ادلنظمة لعمل ىذه ادلراكز 
 كاآلٌب:

 : اللواحح التنفيذية لنظام مكاتب ادلصاحلة    أول
 عامة أحكام: األول الباب

 دة األكىل()ادلا
رًم كما ييصًدريهي كيلُّ األمًر من  مية,مكاتبي ادلصاحلًة الصُّلحى كفق أحكاـ الشريعة اإلسال ذبي

 .أنظمةو ال تتعارض مع الكتاب كالسنة
 )ادلادة الثانية(

دًٌدي  تصُّ بنظرىا مكاتبي ادلصاحلة. يري الوز  حيي  بقرارو منو التدرُّجى ادلوضيوعيه للقضايا اليت زبى
 ة الثالثة()ادلاد

ـي ىًذًه   ـي  القواعدتىسرًم أحكا صاحلة الهيت مل ربيىٍل إىل احملكمة, كاليت يىتقده
ي
على طلبات ادل

 ادلصاحلة من احملكمة, كلو كانت منظيورةن لدل احملكمة ادلختصهة. بطرفاىا بطل
 )ادلادة الرابعة(
صًلًح ما  ييشًتطي 

ي
 :يليُب ادل

 يهة.يكيوفى سيعيوًدمه اجلًنسً  أف -ُ
َتًة كالسُّليوًؾ. أف -ِ  يكيوفى ًمن ادلشهيوًد ذلم بالنهزاىًة كاخلربًة, كأف يكوف حسنى السًٌ
تازى ادلقابلةى الشهخًصيهة. أف -ّ   جيى

 )ادلادة اخلامسة(
ُب طلبات ادلصاحلة  -يىدخيلي ُب حدكًد كظائًًفهم-جييوزي للميصًلحُتى أف ييباًشركا عمالن  ال

كإال كاف ىذا  الرابعة,بأزكاجهم, أك بأقارهبم, أك أصهارىم, حىت الدرجة  أك اخلاصة هبم,
 .اطالن ب ءي اإلجرا
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ظىري  السادسة( دلادة)ا يصىاحلةً  حيي
  :على من يقوـي بادل

 األطراًؼ ما أٍطلىعوي عليًو الطهرىؼي اآلخىري إال دبوافػىقىًتًو.  ألحدً يكًشفى  أف -ُ
نى ًسرًّا  يػيٍفًشيى  أفٍ  -ِ يصىاحلًة, ما مل يىٍأذٍف صاًحبي ع اؤسبًي

ليًو أك عىرىفىوي ًمٍن ًخالًؿ ًإجراءاًت ادل
 األطراؼي على خالًؼ ذًلك. قى الشهأًف, أك كىاف

اـو بعد العمًل كميصٍ  كىميحىكًٌمو أف يعملى    -ّ ـى بًإٍجرىاًء  ًلحو أك ككيلو أك زلي ُب أمًٌ نًزاعو قا
صاحلًة فيًو, أ

ي
 أك ناًشئو عنوي. أمًٌ نًزاعو ميرتبطو بوً  كادل

 )ادلادة السابعة(
يرافىعاًت  

ييقصىدي دبحىلًٌ اإًلقامًة ُب تىطًبيًق أحكاـً ىًذًه القواًعًد ما أيًشَتى إليًو ُب ًنظاـً ادل
 الشهرًعيهًة كلواًئًحًو التهنًفيًذيهًة.

 )ادلادة الثامنة( 
  ةى احملضري صيور  سلهمي يي  

ي
هىٍت إًلٍيًو ُب زلىىلًٌ إًقىامىًتًو أك التهبًليًغ حىسب النهميوذج ادل عىدًٌ إىل من كيجًٌ

, كأقىارًبًًو, إىل من ييوجىدي ُب زلىىلًٌ ًإقىامىًتًو من السهاًكًنُتى مىعىوي ًمٍن أىٍىلوً  هاعىمىلًو إٍف كيًجدى, كإال فػىييسلًٌمي 
ى تػىعىدُّدي التهبمن يػيٍوجىدي شلهٍن يػىٍعمىلي ُب ًخٍدمىًتًو, كإذا تػىعىده كأىٍصهىارًًه, أك  وى إًلىٍيًهم تػىعىُته  ًليغً دى من كيجًٌ

ًدًىم.  ًبعىدى
يصىا كلًلمىكتىبً 

يصىاحلىًة ُب مكتًب ادل
ىٍوقيوًؼ جللساًت ادل

ختصًٌ ُب  حلىةً طىلىبي السهجًُت أك ادل
ي
ادل

 بلًد السهجُت.
عنيُتى بًالنًٌزاع بأمٌو ًمنٍ  كًلميدير

ى
صاحلة إبالغي األطراًؼ ادل

ي
طيريًؽ التهبليًغ اليت يراىا  مكتًب ادل

صاحلة.
ي
 مناسبةن حليضيوًر جلسة ادل

 )ادلادة التاسعة(
يرادي تب السابقة, ادلادةُب  يهاُب صبيًع احلاالت ادلنصيوًص عل 

أك من ينيوبي  ليغوي,إذا امتنعى ادل
ًر أٍف ييث التهوًقيعً عنوي من التهسىلًُّم, أك من  يحىضًٌ

ًبتى ذلك كتابيًّا, كعلى مكتب بًالتهسىلًُّم, فعلى ادل
احملكمة ادلختصة, ما مل يىٍطليًب الطهرؼي اآلخري موعدان آخر على أال  إىلإحالة ادلعاملة  صاحلةادل

.  يتكرهرى ادلوًعدي أكثر من ثالًث مرهاتو
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 .الختصاص: الثاين لبابا
 )ادلادة العاشرة(

يصى  
تصُّ مكاتبي ادل  تػيٍرفىعي على السُّعودم كغَت السعودم الذم لو بًنظًر الطىلباًت اليت احلةزبى

لُّ  تعلًٌقة بعقارو خارج ادلملكة. زلى
ي
تارو ُب ادلملكة, فيما عدا الطلبات العينيهًة ادل  ًإقامةو عاـ أك سلي

 )ادلادة احلادية عشرة(
يختىصهًة ُب احلاالًت التهال حييىاؿي 

يصىاحلىًة لًٍلمىحكمًة ادل
 : يةطىلىبي ادل

يصىاحلةي بػىٍُتى طىرىُبى الدهٍعوىل. رتعذه إذا تى  -ُ
 ادل

صاحلة أك -ِ
ي
ىٍطليوبي حيضيوريهي من احليضيوًر أك تػىعىذهرى تػىٍبًليغيوي أك اٍعتىذىر عن قبيوؿ ادل

إذا امتنع ادل
ا آخر على أف ال يػىتىكرهرى ادلوًعدي  بًليغً مل تىرًٍد كرقةي الته  أكثػىرى من  ما مل يىٍطليًب الطهرىؼي اآلخىري مىٍوًعدن
.  ثالًث مرهاتو

دهًعي ال يػىٍعًرؼي عينوافى ادل-ّ
ي
 حيضيوريه. ٍطليوبإذا كاف ادل

 )ادلادة الثانية عشرة( 
فػىتيحىاؿي  ادلصاحلة,كاف زلىىلُّ التهبليًغ داخل ادلملكة خارج نطاؽ اختصاص مكتب   إذا

يصىاحلىًة 
يختىصًٌ القىًضيهةي إىل مكتب ادل

ميصىاىحلةو ُب بلد ادلطلوب حضوره  ٍكتىبي فإٍف مل ييوجىٍد مى  ,ادل
يختىصهًة بًنىظىًر ادلٍوضي 

صاحلة للمحكمة ادل
ي
 .وعفػىييحاؿي طىلب ادل

 )ادلادة الثالثة عشرة(
يصىاحلىًة لًلمكتًب الهًذم يقعي ُب ًنطىاًؽ اٍخًتصىاًصو زللُّ  جيىب

دهًعي أف يتقىدهـ ًبطىلىًب ادل
ي
على ادل

كًعٍندى  ,كإذا تىعدهدى ادلٍطليوبي حيضيوريىيم ففي ًنطىاًؽ اخًتصىاًص األكثىرًيهةً  ,هًإقامىًة ادلٍطليوًب حضور 
يصىاحلىًة بًاخلًيىاًر, ما مل يكن الصٍُّلحي جيزئيًّا ُب حىقًٌ مىٍن حىضىر.

 التهساًكم يىكيوفي طىاًلبي ادل
 (عشرة)ادلادة الرابعة  

قُّ  كاف ُب غًَت ًنطىاًؽ االٍخًتصىاًص   لو األىٍطرىاًؼ ك ًلمكاتب اٍلميصاحلة إجراءي الصٍُّلًح بػىٍُتى  حيًى
ٍرأًة طلىبي اٍلميصىاحلىًة ُب قضايا:  رً ادلكاينًٌ لًنىظى  اٍلميصىاحلىًة بًرًضىا الطهرىفُت صراحةن أك ًضٍمننا, كلًٍلمى

ها, ما مل يىكيًن زلىىلًٌ إقامت صاحلةً النهفقىًة, كالقىضىايا الزهكجيهة, كاٍلعٍضًل, كذلك ُب مٍكتىًب اٍلمي 
يصىاحلىًة ُب بلىد السهًجُتً 

  .اٍلميدهعىى عليًو سجيننا أك مىٍوقيوفنا, فػىيػيٍنظىري طىلىبي ادل
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 اخلامسة عشرة( ادلادة)
جيىيوزي ًإجراءي ادلصاحلة ُب مكاتب ادلصاحلة شلهن ال تيعتىربي قىناعتيوي كناظًر الوىٍقًف كىكىيلًٌ  ال 

 .كاٍلمىٍصلىحىةً  ٍبطىةً ًفيًو إىل الغً  النهظىري  على ما حيىٍتىاجي اٍلقىاًصًر كغَتمها, كال
 )ادلادة السادسة عشرة(

قُّ ذلا اٍلمىنعي من السفر,   اذي اإلجراءاًت التهحىفًُّظيهة, كما ال حيًى قُّ ًلمكاتًب اٍلميصاحلًة ازبًٌ ال حيًى
  الرهٍفعً مع أحقيهًة طاًلًب ادلصىاحلىًة بً 

ي
اًذ اإلجراءاًت التهحفُّظيهة كادلنع لًلمىٍحكمًة ادل ختصهًة ًبطىلىًب ازبًٌ

 من السفر كالطلبات ادلستعجلة.
ْيُدىااْلُمَصاحلِة و  طََلبُ : الثالث الباب  :قـَ

 )ادلادة السابعة عشرة(
ـي  طالب اٍلميصاحلة بصحيفةو تيودىعي لىدىل ادلكتب, كجًيبي أٍف تىكيوفى  نطلبي اٍلميصاحلًة م ييقده

ا ذلا ُب احملكمة اٍلميختصهة بنظر ادلوضوع.زليىره   رةن كىيػيعىدُّ القىٍيدي ُب مىٍكتىًب اٍلميصاحلىًة قيدن
 )ادلادة الثامنة عشرة(

أال يزيدى عىددي اجللسات عن ثالث,  لىلًٍلميصًلًح عقد عدهة جلساتو للميصىاحلة, ع جيىيوزي 
إبقىاءىىىا  ميصاحلىةً ٍلميختصهة, ما مل يىٍطليٍب طىرىفىا الٍ فإٍف ذبىىاكزىا كجبى ًإحالةي اٍلميعامىلًة لًٍلمحكمًة ا

 عقد اجللسات. ستمراركا
 :أطراف اْلُمصاحلة  حضور: الرابع الباب

 (رةالتاسعة عش ادلادة)
 ,اليـو اٍلميعُته لنظر جلسًة اٍلميصاحلًة حٍيضيري طرفا الصُّلًح بًأىٍنفسًهم أك من ينيوبي عنػٍهيم ُب

ى كفإذا كاف النائب ك  ـي ًلذىًلك من حقًٌ اإلقرار كالتهنازؿ.  لصُّلحً شلهٍن لو حىقُّ ا ونيوي كيالن, تىعُته  كما يػىٍلزى
 ()ادلادة العشركف

إال إذا نػىفىاهي  ,ُب حيضيوًر اٍلميوىكًًٌل يىكيوفي دبثابًة ما ييقٌرًريهي اٍلميوىكًٌلي نفسو لي ما ييقٌرًريهي الوىًكي كيلُّ 
فال يىًصحُّ ًمن الوىًكيل الصُّلح ما مل يكن  لنفسها, كإذا مل حيىٍضير اٍلميوىكًٌ جلسة ادلصاحلة  ثناءأ

 ميفىوهضنا تفويضان خاصًّا ُب الوكالة.
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 )ادلادة احلادية كالعشركف( 
غاب طالبي ادلصاحلة عن جلسة من جلسات ادلصاحلة فػىييٍحفىظي طلبي ادلصاحلًة, كلىوي  إذا

كفقان للفقرة الثانية من  فييعامىلي حيضيوره  ادلطلوبي هً من جديد, كإذا غاب بػىٍعدى ذىًلك ادلطالبة بًنىظىرً 
 إًليها. حىاؿي ادلادة احلادية عشرة من ىذه القواعد, ما مل تكن ادلعاملة قد أيًحيلىت من احملكمًة فػىتي 

 :لساتاجل إجراءات: اخلامس الباب
 )ادلادة الثانية كالعشركف(

ة ُب الضهبطً اٍلميصًلحي بًتدكيًن ك  يػىقيوـي  كيىٍذكيري تاريخ كساعة افتتاح كل جلسة,  ,قائع اٍلميصىاحلى
كرقم القيًد كتارخيو, كاسم اٍلميٍصًلًح, كأمساء طاليب الصُّلح, أك ككالئهم, ٍبيه يػيوىقًٌعي عليًو اٍلميٍصًلحي 

قرارى التهكًليًف كتارخًيًو  كمن ذيًكرىٍت أمساؤىم فيو, كإذا مل يكن اٍلميٍصًلحي من منسيويب الوزارًة فػىيىٍذكيري 
 .الصهاًدًر من صىاًحًب الصهالًحيهةً 

 (كالعشركف )ادلادة الثالثة
بي  أف تكوف الوقاًئعي اٍلميرىادي الصٍُّلحي عليها أثناءى اٍلميصاحلًة ميتعلًٌقةن بالدهعول, جائزان قبوذلا  جيًى

 شرعان كنظامان.
 )ادلادة الرابعة كالعشركف(

لسًة اٍلميصاحلًة أف يػىتػىنىاقىشى معى األطراًؼ رلتمعُت أك منفردين, مع مراعاة ُب ج للميٍصًلحً 
اٍلميتعىلًٌقة بًاخٍلىٍلوًة بادلرأة األجنبيهًة أك حنوىا, كلو أف يػىتىشىاكرى معهم ُب موضوع  رعيةاألحكاـ الشه 

أف يتهًخذى ما يراه ميناسبنا لتقريب مىٍعليوماتو إضافيهة, ك  تقدمي أىمٌو ًمنػٍهيمٍ  نٍ النًٌزاًع أك أف يىطىليبى مً 
 .إسباـ ادلصاحلة علىكجهات النظر دبا ييساًعدي 

 اخلامسة كالعشركف( ادلادة) 
على قىدىـً  ييعامالك ,ًسرًٌيهةه, إال إذا رىًغب الطرفاف أف تكوف علنيهةن  ةً اٍلميصاحل جلساتي 

يهأي ًلكي   كاٍلميتكافئةي لًعىٍرًض رىٍأًيًو ُب ادلوضوع زللًٌ اٍلميصاحلىًة.  ةي الكاًملى ًمنػٍهيما الفيرصىةي  لٌو اٍلميساكاًة, كهتي
 )ادلادة السادسة كالعشركف(

 كحييىدهدي  عند االقًتضىاًء أف يػيقىٌرًرى نىٍدبى خىًبَتو أك أىكثر إذا رًضيى بذلك طرفا الصٍُّلحً  لًٍلميصًلحً 
ما مل يتهًفقا على غَت  حالصُّل ُبطر  على نفقة ربةميًهمهةي اخلبَت, كتكوف تكاليف اخل رارً ُب الق
 .ذلك
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 ادلصاحلة وتـَْفِسريُُه: إعالمُ السادس:  الباب
 )ادلادة السابعة كالعشركف(

ما ًبه عليو  كإعالمان حاكيًّا خًليالصة طىلىًب ادلصاحلة كاجلواب  ةً اٍلميصاحل مىٍكتبي  ييٍصًدري 
للمحكمة اٍلميختىصهًة أك  كحييىاؿي ,مكتب اٍلميصاحلة مً ًو خًبًتٍ الصُّلحي,كىيػيوىقهعي ًمن اٍلميصًلًح كخييٍتىمي عىليٍ 

 القاضي اٍلميكلهًف لًلتهصًديًق علٍيًو. 
 )ادلادة الثامنة كالعشركف(

اإلسالمية أك  شريعةكاف سلالفان ألحكاـ ال  إذارىدُّ الصٍُّلًح  بًالتهصًديقً  القاضي اٍلميختىصُّ  على
 ُب الضهٍبًط كربيىاؿي اٍلميعاملةي لًٍلمىحكمًة اٍلميختىصهًة.  دًٌ لألنظمة, مبينان سببى الره 

 )ادلادة التاسعة كالعشركف( 
يغىًة التهنًفيًذيهًة كال إعالـي  يهلى بالصًٌ بي أف ييذى إال  مي ييسىله  اٍلميصاحلًة الذم يكيوفي التهنًفيذي دبيوًجبًو جيًى

 كجييوزي إعطاءي نيسىخو ًمن اإلٍعالـً ًلكيلًٌ ذم مىٍصلحةو. ,هً لًلطهرىًؼ الهًذم لىوي اٍلمٍصلىحىةي ُب تنفيذً 
 )ادلادة الثالثوف(

يىٍطليبيوا ًمن مىٍكتىًب  أف أك لىٍبسه جىازى ًلطىرىُب الصٍُّلحً  غيميوضه  إذا كىقىعى ُب إعالـً اٍلميصىاحلةً  
بي  على الصٍُّلح  دىؽى ذم صىاعلى القىاًضي اله  اٍلميصىاحلة الذم صىدىرى منو اإلعالـ تىفًسَتيهي, كجيًى

 تفسَت الغموض. 
 )ادلادة احلادية كالثالثوف(

 لىكييوقًٌعيهىا مىٍن صىادىؽى ع ,اإلعالـً األٍصًليهةً  بًنيٍسخىةً  الصهاًدري بًالتهفًسَتً  ـي اإلعال يػيٍلحىقي 
ا لًل من     يىٍسرًم على إعالـ اٍلميصاحلة. امكيىٍسرًم عىلىٍيًو  ٍصًلياأل صٍُّلحً اإلعالـ, كىيػيعىدُّ التػهٍفًسَتي ميتىمًٌ

 .العرتاض: السابع الباب
 )ادلادة الثانية كالثالثوف(

اًتًب اٍلميصاحلة ميٍكتىًسبىةه القىٍطًعيهةى بٍعدى اٍلميصىادىقىًة عليها  صبيعي  اإلعالماًت الصهاًدرىة ًمٍن مىكى
اًضعىةو ًلالٍسًتئنىاًؼ, كييطىبهقي ُب االٍعًتىاًض من احملكمًة, أك القاضي اٍلميكىلهًف بًالتهٍصًديًق, كغىيػٍري خ

اًت التػهٍنًفيًذ.عليها ما كىرىدى ُب طيريًؽ االعًتا  ًض على سىنىدى
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 ِختاميَّة   أحكام  : الثامن الباب
 )ادلادة الثالثة كالثالثوف(

ًة اٍلميرافػىعىاًت الشهٍرًعيهًة, ك  تيطىبهقي  ـي أنًظمى ا  ةي كالتهنًفيًذ فيما مل يىرًٍد لىوي حيٍكمه اجلزائيه  اإلٍجراءاتي أٍحكى
ًذًه القواًعًد, كدبىا يػىتىالءىـي مع طىًبيعى  ُب  .كًإٍجرىاءىاهًتا اٍلميصىاحلةً  ةً ىى

 (ثوف)ادلادة الرابعة كالثال 
يعي   .اٍلميٍختصهةاٍلمىٍحكمًة  صً اخليصيومىاًت النهاًشئًة عن إعالـً اٍلميصاحلًة ًمن اخًتصىا صبًى

 دة اخلامسة كالثالثوف()ادلا 
بي  ى رىٍأيىوي ُب  على مىٍكتىًب اٍلميصىاحلًة ُب القضايا الزهكًجيهًة اليت تػىعىذهرى الصٍُّلحي  جيًى ًفيها, أٍف يػيبػىُتًٌ

اًؿ الزهٍكجىٍُتً  , قػىٍبلى  -أك التٌػٍفرًيق بينهما اجلىٍمع-األىٍصلىًح ًمٍن حى كىىٍل ىيوى ًبًعوىضو أىٍك ًبال ًعوىضو
االى ًإحى   لًٍلمىحكمًة. ًتهى

 )ادلادة السادسة كالثالثوف(
اًتًب اٍلميصىاحلًة اجًلهىةى اإلدارًيهةى الهيت تتبعي  زيري الو  دًٌدي حيى  . ذلاُب قػىرىاًر ًإنشىاًء مىكى  ادلكاًتبي
  السابعة كالثالثوف( دلادة)ا 

ًذًه القىوىاًعًد  رًمتىسٍ  ـي ىى ا  .(ُ)اًمٍن صيديكرًىى  اٍعًتبارناأٍحكى
 
 
 
 
 
 

 
 نظام مراكز ادلصاحلة . لبعض ما ورد يف  ليةحتلي قراءة :ثانيا  

 (ُ)الختصاص الولحي أول: فيما خيص 

                                                           

 كادلعمم احملاكم الشرعيةىػ ُّْْ/ْ/ٖ كتاريخ َُّ) رقمدبوجب قرار رللس الوزراء  الصادر نظاـ مراكز ادلصاحلة (ُ)
 .(ىػُّْْ/ْ/ُِٕب  َْٓٗ/ت/ُّبرقم )
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ًلمكاتب اٍلميصاحلة  قُّ من نظاـ مكاتب ادلصاحلة ما نصو : حيىً  عشرةادلادة الرابعة ورد يف 
اٍلميصىاحلىًة ًبًرضىا  رً اًص ادلكاينًٌ لًنىظى كاف ُب غًَت ًنطىاًؽ االٍخًتصى   لوإجراءي الصٍُّلًح بػىٍُتى األىٍطرىاًؼ ك 

ٍرأًة طلىبي اٍلميصىاحلىًة ُب قضايا: النهفقىًة, كالقىضىايا الزهكجيهة,  الطهرىفُت صراحةن أك ًضٍمننا, كلًٍلمى
قيوفنا, زلىىلًٌ إقامتها, ما مل يىكيًن اٍلميدهعىى عليًو سجيننا أك مىوٍ  صاحلةً كاٍلعٍضًل, كذلك ُب مٍكتىًب اٍلمي 

يصىاحلىًة ُب بلىد السهًجُتً 
  .فػىيػيٍنظىري طىلىبي ادل

كبعث احلكمُت ككل ما يتبع ذلك   فتكوف القضايا الزكجية دبا فيها النشوز كالشقاؽ
 الواردة ُب ادلادة تبعو كالئيان كباقي القضايا األخرلكيُب اختصاص مكاتب ادلصاحلة  داخل

 ؟كلكن بشرط ادلذكورة أعاله
دلشكلة بطلب للمصاحلة قبل إقامة الدعول أماـ القضاء أك طرُب ا أحدقدـ ىو أف يت 

حىت ُب أثناء السَت ُب إجراءاهتا بشرط أف يكوف الطلب مقدمان من أحد طرفيها أصيالن كاف أـ 
ـي ىًذًه كنصػػها :  ادلادة الثالثةككيالن  كما كرد ُب منطوؽ  على طلبات  القواعدتىسرًم أحكا

صاحلة الهيت
ي
ـي طرفاىا بطلادل ادلصاحلة من احملكمة, كلو كانت  ب مل ربيىٍل إىل احملكمة, كاليت يىتقده

من نفس النظاـ كاليت تنص  ادلادة السابعة عشرةكىو ما كضحتو  منظيورةن لدل احملكمة ادلختصهة.
ـي : )) على آلية تقدمي الطلب كما جاء ُب منطوقها  صاحلة طالب اٍلمي  نطلبي اٍلميصاحلًة م ييقده

ا ذلا ُب  بصحيفةو تيودىعي لىدىل ادلكتب, كجًيبي أٍف تىكيوفى زليىرهرةن كىيػيعىدُّ القىٍيدي ُب مىٍكتىًب اٍلميصاحلىًة قيدن
 .(( احملكمة اٍلميختصهة بنظر ادلوضوع

كاخلالصػة أف القضايا الزكجية تتبع مكاتب ادلصاحلة كيعامل طالبوا الصلح معاملة طاليب 
 اختيار ادلصلحُت كالوقوؼ على مواضع اخلالؼ كإبداء الرأم حياذلا . التحكيم من حيث

 ثانيا  : فيما خيص التحكيم  
صراحػػة  لفظ التحكيم كإف مل يرد أشػار النظاـ ُب بعض مواده إىل التحكيم بُت الزكجُت

                                                                                                                                                                          

كيقصػد هبػذا ,  "السلطة اليت خوذلا القانوف حملكمة ما ُب الفصل ُب نزاع ما االختصاص ُب اصطالح النظاـ القضائي:(ُ)
كاالختصاص  االختصاص: ربديد نصيب كل جهة قضائية من جهات التقاضي من كالية القضاء. كيسمى: اختصاص اجلهة

كيعتػػرب االختصػػاص الػػوالئي أك الػػوظيفي اختصاصػػان مطلقػػان؛ لتعلقػػو بالنظػػاـ ه العػػاـ الػػوالئي يعػػد نوعػػان مػػن أنػػواع االختصػػاص النػػوعي دبعنػػا
ـ , االختصاص القضائي ُب الفقو اإلسالمي مع ُٗٗٗالغامدم , ناصر , انظر : العاـ للدكلة؛ ألنو مقرر دلصلحة عامة 

, جامعة أـ القرل , مكة , السعودية , ص بياف التطبيق اجلارم ُب ادلملكة العربية السعودية , رسالة ماجستَت غَت منشورة 
 بتصرؼ كاختصار .  ّٗ
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ـ مراكز ادلصاحلة أمشل كأعم من رلرد التحكيم الزكجي ,كلكن النظاـ أدخل نظران ألف نظا
قضايا الزكجية ضمن اختصاصاتو , كبُت اآللية ادلتبعة , كالوسائل النظامية حلل اخلالفات ال

الزكجية بُت طرفيها من أخذ بالشركط الشرعية الواجب توفرىا ُب ادلصلح كىي ذات الشركط 
إىل غَتىا من الشركط الواجب توفرىا ُب احملػكم من حيث النزاىة كالعدالة كحسن السَتة 

 ادلادة الرابعة من النظاـ .  ادلذكورة ُب
كما كرد ُب   ككذلك أخذ النظاـ برأم ادلصلحُت فيما خيص اجلمع أك التفريق بُت الزكجُت 

بي  : نص ادلادة اخلامسة كالثالثُت كنصها على مىٍكتىًب اٍلميصىاحلًة ُب القضايا الزهكًجيهًة اليت  جيًى
ى رىٍأيى  تػىعىذهرى الصٍُّلحي  اًؿ الزهٍكجىٍُتً ًفيها, أٍف يػيبػىُتًٌ كىىٍل  -أك التٌػٍفرًيق بينهما اجلىٍمع-وي ُب األىٍصلىًح ًمٍن حى

, قػىٍبلى ًإحى   .(( لًٍلمىحكمةً  الىًتهىاىيوى ًبًعوىضو أىٍك ًبال ًعوىضو
حملكمة ادلختصة بنظر بياف رأيهما ُب األصلح من حاؿ الزكجُت أف تأخذ بو اكيلـز من 

لدل مكاتب ادلصاحلة  كذلك بعد استنفاد كافة الطرؽ  النزاع ُب حاؿ تعذر الصلح بينهما
كاليت تنص على من نفس النظاـ  ادلادة الرابعة كالعشركف الودية كالوسائل ادلناسبة كمنها ما أكردتو

ُب جلسًة اٍلميصاحلًة أف يػىتػىنىاقىشى معى األطراًؼ رلتمعُت أك منفردين, مع مراعاة  للميٍصًلحً  )): أف 
اٍلميتعىلًٌقة بًاخٍلىٍلوًة بادلرأة األجنبيهًة أك حنوىا, كلو أف يػىتىشىاكرى معهم ُب موضوع  ةرعياألحكاـ الشه 

مىٍعليوماتو إضافيهة, كأف يتهًخذى ما يراه ميناسبنا لتقريب  تقدمي أىمٌو ًمنػٍهيمٍ  نٍ النًٌزاًع أك أف يىطىليبى مً 
 (( . إسباـ ادلصاحلة علىكجهات النظر دبا ييساًعدي 

أف ُب جلوس ادلصلحُت مع األطراؼ كمناقشتهم للمشكالت القائمة بينهما  كال شك
 . (ُ) كخركجهم برأم أصبعوا عليو ىو من صميم عمل احملكم 

 
 بعض ادلآخذ على نظاـ مراكز ادلصاحلة ثالثان : 

جاء إقرار نظاـ مراكز ادلصاحلة بعد دراسات مستفيضة , كمشاكرات , كىو باجلملة ضبل 
رغبة صادقة كمساعي ضبيدةن للتوفيق بُت ادلتخاصمُت , كحل القضايا الزكجية كغَتىا ُب طياتو 

بالوسائل الودية , كالعمل البشرم غالبان ما يعًتيو النقص كالسهو كالزيادة كالنقصاف , كإف كاف 
حيمد للنظاـ أنو مل يغلق الباب أماـ إدراج القضايا ادلتجددة أك سن األنظمة ادلناسبة كما جاء 

                                                           

(ُ) 
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دًٌدي ُب نص ادلادة الثانية من ذات النظاـ كاليت كردىا فيها ما نصو : ))  بقرارو منو التدرُّجى  يري الوز  حيي
تصُّ بنظرىا مكاتبي ادلصاحلة ادلوضيوعيه للقضايا اليت  (( .  زبى

 كىو بذلك يستلـز أمرين ال ثالث ذلما : 
ليتو , كإمكانية تصحيح األكؿ : التدرج ُب تطبيق النظاـ ففي ذلك اختبار دلدل فاع

أخطاءه الطارئة أك ادلستحدثة , مع ما ُب التدرج من سياسة حكيمة كركية ُب التعامل مع 
 ادلستجدات احلادثة , كالنوازؿ الفقهية ُب اجملاالت الزكجية أك الشخصية . 

كذلك يقتضي أف ييعاد النظر ُب بعض الشركط الثاين : التجديد , كىو من لواـز التدرج 
واد اليت كردت ُب نظاـ مراكز ادلصاحلة إسوة بغَتىا من األنظمة اليت مشلها التجديد أك كادل

اإللغاء أك التبديل كالتغيَت بقصد ادلنفعة العػامة كاالستفادة القصول من كل اإلمكانيات 
 كالفرص ادلتاحة إلحالؿ الوسائل الشرعية البديلة زلل الدعاكل كادلنازعات القضائية . 

احصة لبعض ما كرد ُب النظاـ فإنٍت أرل من بُت ادلآخذ اليت كردت ُب نظاـ كبنظرة ف
  -مراكز ادلصاحلة ما يلي : 

مل ينص النظػاـ صراحة على التحكيم مع أنو أشػػار إليها ضمنان رغم أف مراكز  -ُ
ىل أف يعاد التحكيم بوزارة العدؿ كاألك  ادلصاحلة ادلصاحلة داخلة إداريا ربت إدارة

 .  (ُ) إىل مكاتب التحكيم كادلصاحلة  سمى مكاتب ادلصاحلةالنظر ُب م
نصت ادلادة الرابعة من نظاـ مكاتب ادلصاحلة على شركط ادلصلح كمن بينها أف  -ِ

يكوف سعودم اجلنسية , كال شك أف ىذا الشرط رغم اعتباره إال أنو حـر اجملتمع 
الة إضافة إىل أف من فئة كبَتة من غَت السعوديُت كادلشهود ذلم بالنزاىة كالعد

ىناؾ أكثر من سبعة ماليُت كافد يعيشوف ُب السعودية بلغات كجنسيات سلتلفة 
ما يستدعي إشراكهم ُب ىذا اجلانب االجتماعي خدمة للمجتمع الذم يعيشوف 

 فيو , كفهمان أكثر ألبناء اجلاليات اليت تعيش بينهم . 
ارية  قد استنثى شرط كما أف نظاـ التحكيم السعودم اخلاص بادلنازعات التج

 . (ِ) الرابعة عشرة   اجلنسية ُب احملكم كما جاء ُب نص ادلادة 
                                                           

-http://www.moj.gov.sa/arموقع كزارة العدؿ السعودية  (ُ)
sa/Pages/Musalah_Rules.aspx  . 

  ىػُّْٓ/ٓ/ِْكتاريخ  ّْـو ادللكي رقػػم ـ / نظاـ التحكيم السعودم الصادر بادلرس (ِ)

 

http://www.moj.gov.sa/ar-sa/Pages/Musalah_Rules.aspx
http://www.moj.gov.sa/ar-sa/Pages/Musalah_Rules.aspx
http://www.moj.gov.sa/ar-sa/Pages/Musalah_Rules.aspx
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من  –فلماذا مل يأخذ نظاـ مكاتب ادلصاحلة بذلك رغم أمهيتو كىو ما يستدعي 
إعادة النظر فيو ألسباب كثَتة كمنها ما ذكرتو آنفان خاصة كأف  –كجهة نظرم 

كادلقيمُت ُب ادلملكة العربية السعودية ربظى القضايا الزكجية بالنسبة للمواطنُت 
خبصوصية كبَتة ما يًتتب عليها كتماف بعض ادلشكالت أك التهرب من مكاتب 

 ادلصاحلة خشية كشفها أك إظهار بعض ادلعلومات العائلية أماـ الغَت . 
ّ-  

 

 




