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ملخص البحث:
اهتم اإلسالم ابألسرة كمؤسسىة جمتمعية غاية االهتمام ،ألهنا منطلق أساسي لبناء جيل صحيح ،وال شك أن التحكيم
بني الزوجني من القضااي املهمة اليت هلا أتثري ابلغ يف احلياة الزوجية ،وعليه فإن هذه الدراسة هتدف إىل دراسة مدى لزوم
التحكيم بني الزوجني يف القانون اإلمارايت والشريعة اإلسالمية ،ومدى موافقة القانون ضوابط الشريعة اإلسالمية مبا حيقق
مقاصد الشريعة اإلسالمية الذي من أجلها شرع التحكيم بني الزوجني .وقد استخدم الباجث املنهج التحليلي يف هذه
الدراسة .وتوصلت الدراسة نتائج أمهها :ضرورة لزوم حكم احلكمني على كافة أطراف التحكيم وذلك حفاظا على
احلقوق الزوجية ،وهذا الذي خلص إليه املشرع اإلمارايت ،وأما تفرد القانون ابلسماح للقاضي بتدخل ال ميس جوهر
احلكم وهو أنه ميكن للقاضي أن ينظر يف نسبة اإلساءة وأن يغري البدل بناء على ذلك ،فلم جيد الباحث مستندا فقهيا
هلذا القول .وعليه يوصي الباحث القائمني على التشريع يف دولة اإلمارات العربية املتحدة إبعادة النظر يف هذه القضية.
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ABSTRACT
The extent to which the judgment of two arbitrators is compulsory in the United Arab
Emirate’s personal status law (2005): Analytical Juristic Study
Islam has given a great concern to the family issues, for it been considered as a whole community
itself and the basic root of producing a good generation. Undoubtedly, the arbitration between
spouses is an important issue that has a significant impact on marital life. Therefore, this study
aims to discuss the extent of the necessity of arbitration between spouses in United Arab Emirates
law and Islamic law, as well as the extent of its conformity with the principles of Islamic Shariah, in
order to achieve the Shar’ah objectives for which the law of arbitration between spouses was
enacted. Analytical method is applied in this research. Lastly, the research has figured out some
important results, which among the main ones is the necessity of adherence of both parts to the
judgment of the arbitrators in order to preserve marital rights, this is in conformity with the
Emirates legislation. As for the intervention’s right given to the judge only by Emirates law, it is
mainly for him to consider the percentage of abuse and make a change accordingly, and it does not
tamper the essence of judgment, hence the researcher has not found a jurisprudent basis for this
statement. Therefore, the researcher recommends that the legislators in the United Arab Emirates
reconsider this law.
Key words: Necessity- Arbitration- Shar’ah objectives- United Arab Emirates.
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مقدمة:
من هللا على أمة اإلسالم بشرع حمكم ،كتاب ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ،وسنة مطهرة
لقد َّ
مرتكزة على وحي يوحى ،نتج للمسلمني منه منهج قومي ،يعبدون به رهبم ،ويقومون به حياهتم .وملا كان من أهم أسباب
احلياة الكرمية األسرة املسلمة اليت تبدأ بعقد النكاح بني الزوج والزوجة؛ اهتم اإلسالم هبذه املؤسسة اجملتمعية ،من بدايتها
إىل هنايتها إن قدر هلا هناية الفراق ،وكان من أهم املراحل اليت متر هبا األسرة إذا تعرضت للشقاق التحكيم بني الزوجني.
إن التحكيم بني الزوجني من املراحل الدقيقة اليت هلا أتثري ابلغ يف احلياة الزوجية ،فعلى اجملتمع أن يدرك احلكمة
من التحكيم ،وأن يغوص يف عمق دالالته ،وأن يسرب أغوار خصائصه ،لكي يقبل اجملتمع اإلسالمي على تفعيل هذه
اآللية ،ولذلك ال بد من ضبطه بضوابط الشرع اليت تكفل أن حيقق مقاصد الشريعة اإلسالمية من تشريع التحكيم بني
الزوجني.
وعلى العلماء أن ِّ
يبصروا الناس أبمهية اإلصالح األسري ،وأمهية التحكيم الذي يتم به اإلصالح األسري ،وأن
يراقب املختصون أسباب الشقاق اليت تفتك ابملؤسسة األسرية ،وأن يواكبوا ما يستجد منها ،لننجو ابجملتمع من براثن
الطالق ،ومن ويالت الفراق ،فكم من أسرة جترع أبناؤها مرارة فقد األب أو األم ،وكم من طفل حرم الرتبية املستقرة
فتحول إىل أداة إجرام تعيث فساداً يف اجملتمع.
وخصص الشرع اإلسالمي وسائل وأليات عديدة حلفظ األسرة املسلمة ،ومن هذه اآلليات واألساليب اإلصالح
األسري والتحكيم الزوجي والقضاء أخرياً ،وتوسط التحكيم الزوجي بني اإلصالح والقضاء مما نتج عنه خليط مجيل املعىن
بليغ األثر متميز عن اإلثنني ،ولكن هذا التوسط نتج عنه توسط آخر يف تفاصيل ومكوانت التحكيم الزوجي أال وهو
لزوم حكم احلكمني.
خاض الفقهاء يف لزوم حكم احلكمني وسبب هذا اخلوض هو حالة التشابه بني التحكيم والقضاء والتحكيم
واإلصالح األسري ،فكان من ضمن ما كان مرتددا بني االثنني لزوم حكم احلكمني ،وسوف يعرض الباحث ملسألة لزوم
حكم احلكمني يف الفقه اإلسالمي أوال ومن مث يعرض ويناقش اللزوم يف قانون األحوال الشخصية اإلمارايت.
وسريتكز الباحث يف دراسته الفقهية على أقوال الفقهاء يف املذاهب األربعة ،ويناقش أدلتهم ويرجح بينها وفق
الدل يل الراجح لديه ،وأما فيما خيص قانون األحوال الشخصية فسوف يعرض وجهة نظر القانون من مصادره األصلية،
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ومصادر القانون هي قانون األحوال الشخصية اإلمارايت 1112م واملذكرة اإليضاحية التابعة له ،ومن مث أحكام النقض
الصادرة من احملاكم الشرعية يف دولة اإلمارات ،وهي حمكمة نقض أبوظيب ،وحمكمة متييز ديب ،واحملكمة العليا ،وحمكمة
متييز رأس اخليمة ،وهذا التحليل جلميع أحكام النقض يف دولة اإلمارات اخلاصة مبسألة اللزوم حلكم احلكمني يف التحكيم
الزوجي كفيل أبن يعكس الصورة احلقيقية لوجهة نظر القانون ،ومن مث سوف يناقش ذلك على ضوء األدلة الشرعية
والقول الراجح من أقوال الفقهاء.
والغاية من هذه الرسالة هي وضع اليد على مواطن االختالف يف مسألة اللزوم وأتكيد وتعزيز القول الراجح من
أقوال الفقهاء وكذلك دراسة قانون األحوال الشخصية فإن أصاب يف ما ذهب إليه بناء على القول الراجح عزز الباحث
رأي الق انون ابألدلة الشرعية والعقلية ،وإن كان غري ذلك ندب الباحث املشرع اإلمارايت إلعادة النظر يف ما ذهب إليه
لكي يسمو القانون لألعلى ويسد مواطن الثغرات فيه.
وبذلك يقدم الباحث شيئا من الشكر والعرفان لوطنه وأمته راجيا أن ينال هذا البحث التوفيق والسداد وهللا
أرجو أن يتقبله.
املقاصد الشرعية للتحكيم بني الزوجني ولزوم حكم احلكمني
لكي يكون احلديث منضبطاً يف بداية تناول موضوع اللزوم ينبغي الوقوف على املقاصد الشرعية اخلاصة
ابلتحكيم بني الزوجني ،واللذي بدوره سيشمل لزوم حكم احلكمني ،وسبب تناول املقاصد الشرعية بواقع التحكيم هو
التأكد من أن األحكام الشرعية ستحقق املراد األمسى والغاية العليا من تشريع التحكيم الزوجي وبذلك تنتظم حبات
العقد بشكل صحيح.
إن االهتمام ابلنظرة املقاصدية للتحكيم بني الزوجني يف غاية األمهية ،حيث إنه يوضح الغاايت اهلامة والغاايت
األقل أمهية اليت جاء اإلسالم حلفظها ،وهذا من شأنه أن يساعد كل من أراد أن خيوض جتربة التحكيم أبن يكون قادراً
على تقدير األوليات ،وتصنيف احليثيات ،حبيث تكون رؤيته لتفاصيل القضية مبنية على معايري مقاصدية ،فال جيعل
الضروري كاحلاجي ،وال جيعل التحسيين كالضروري ،وال جيعل العاجل كاآلجل ،وال اآلجل كالعاجل.
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أما مقصد احلكمني الوارد ذكرمها يف قوله تعاىلَ  :وإِ ْن ِخ ْفتُ ْم ِش َقا َق بَ ْينِ ِه َما فَابْ َعثُوا َح َك ًما ِم ْن أ َْه ِل ِه َو َح َك ًما ِم ْن
ِ
ِ
ِ
اَّللُ بَ ْي نَ ُه َما إِ هن ه
ص ََل ًحا يُ َوفِ ِق ه
ريا[ النساء ،]52 :فاملقصد الشرعي األول واألهم
أ َْهل َها إِ ْن يُ ِري َدا إِ ْ
اَّللَ َكا َن َعل ً
يما َخب ً
والذي حثت عليه الشريعة اإلسالمية هو اإلصالح بني الزوجني يف املقام األول.

واإلصالح قد يكون ابلصلح وقد يكون ابلتفريق ،والصلح ليس مقصوداً لذاته ،بل املقصود هو جلب املنفعة
ودرء املفسدة ،وال بد أن يتفطن احلكمان لذلك ،فالصلح غالباً وليس دائماً هو احلل األمثل ،فهناك حاالت وإن كانت
قليلة يكون التفريق هو األنفع واألصلح ،ويكون اإلصالح فيه مفسدة أو مضرة تعود على أحد الطرفني ،فإذا تعذر
صاحب هذا التفريق ِّعوض؛ فال بد أن يكون
اإلصالح ،وكان التفريق هو األصلح واألنفع؛ انتقل احلكم إىل التفريق ،فإ ْن
َ
ابلعدل والقسط ،وال يكون لطرف على حساب طرف آخر ،نتحدث عن ذلك لكي يعلم أبن لزوم حكم احلكمني .
إن املتقرر عند فقهاء املسلمني أن املهمة األوىل للحكمني هي اإلصالح بني الزوجني كما سبق ذكره ،وعناصر
التحكيم البشرية الثالثة :أي احلكم والزوج والزوجة ،ال بد أن يعلموا أن الطريقة املثلى للوصول إىل بر األمان ،هي ابلنظر
يف األولوايت وتصنيفها ،ومن مث البدء ابألهم منها.
إن تصنيف األولوايت حمل اجتهاد ونظر ،حىت عند الفقهاء اجملتهدين؛ حيث يقول العز بن عبدالسالم" :فمن
وفقه هللا للوقوف على ترتب املصاحل عرف فا ضلها من مفضوهلا ،ومقدمها من مؤخرها ،وقد خيتلف العلماء يف بعض
رتب املصاحل فيختلفون يف تقدميها عند تعذر اجلمع ،وكذلك من وفقه هللا ملعرفة رتب املفاسد فإنه يدرأ أعظمها أبخفها
عند تزامحها ،وقد خيتلف العلماء يف بعض رتب املفاسد فيختلفون فيما يدرأ منها عند تعذر دفع مجيعها" .3فرتتيب
املصاحل وفق األولوايت حمل النظر والبصر واالجتهاد من احملكم مع طريف النزاع ،وعليه فال بد له من فهم الشرع والعلم
ابلواقع واإلحاطة ابحليثيات والظروف واملالبسات احمليطة ابألسرة لكي يتمكن احملكم من تقدير هذه األولوايت وإن كان
بعضها أوضح من بعض ،ويشمل ذلك لزوم حكم احلكمني فهل هو حمقق للمصاحل ،أم ال؟
وتبتدئ العالقة الزوجية مبيثاق وصفه هللا تعاىل بقوله :وأ َ ِ ِ
ِ
َّب على
َ
َخ ْذ َن م ْن ُك ْم ميثَاقًا غَليظًا[ النساء ،]11 :ورت َ

حث على التكاثر
هذه العالقة حقوقاً وواجبات على كال الطرفني ،واعرتف بنتاج ما تثمره هذه العالقة من نسل ،بل َّ

 3عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم الدمشقي ،قواعد األحكام يف مصاحل األانم ،حتقيق :طه عبد الرؤوف سعد( ،القاهرة :مكتبة الكليات األزهرية،
ط1111 ،1هـ1991/م) ،ج ،1ص.21
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والتوالد ،حيث روى معقل بن يسار قال :جاء رجل إىل رسول هللا  فقال :إين أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إال
أهنا ال تلد أفأتزوجها؟ فنهاه ،مث أاته الثانية فنهاه ،مث أاته الثالثة فنهاه ،فقال" :تزوجوا الولود الودود فإين مكاثر بكم".4
ومن هذا يعلم أن مقصد الشريعة األول من الزواج هو التكاثر والتناسل ،ومن مث حتقيق العفة وصون العرض من
الوقوع يف الفاحشة لقول النيب  ( :اي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ،ومن مل يستطع فعليه ابلصوم فإنه
له وجاء).5
ِ
آَيتِِه أَ ْن َخلَ َق لَ ُك ْم ِم ْن
وأقامت الشريعة اإلسالمية احلياة الزوجية على ركنني جاء ذكرمها يف قوله تعاىلَ  :وم ْن َ
ِ
اجا لِتَ ْس ُكنُوا إِلَْي َها َو َج َع َل بَ ْي نَ ُك ْم َم َو هد ًة َوَر ْْحَ ًة[ النساء ،]11 :فعلى احملكم وكذلك على الزوجني أن يعوا
أَنْ ُفس ُك ْم أَ ْزَو ً

أبن املودة هي السبيل ال ُـمثلى إلقامة عالقة متينة بني أفراد األسرة ،فإن مل تكن املودة حاضرة فالرمحة هي السبيل ال ُـمثلى

لتسيري دفة سفينة األسرة املسلمة للوصول هبا إىل بر األمان.وفيما أييت يتناول الباحث بعض ما يربط بني املقاصد الشرعية

والتحكيم بني الزوجني:
أولً :إقامة حدود هللا وعَلقتها ابلتحكيم بني الزوجني:
إن املتأمل يف كتاب هللا تعاىل جيد أن الشريعة كانت حريصة كل احلرص على أن يقيم كال الطرفني حدود هللا

تعاىل يف تعامله مع الطرف اآلخر ،بل ذكرت حدود هللا أربع مرات يف آية واحدة فقط يف قوله تعاىل :الطهََل ُق َم هرََت ِن
ْخ ُذوا ِِمها آتَي تموه هن َشي ئا إِهل أَ ْن ََيَافَا أ هَل ي ِقيما ح ُدود هِ
اك ِِبَعر ٍ
وف أَو تَس ِريح ِبِِحس ٍ
ِ
اَّلل
ان َوَل ََِي ُّل لَ ُك ْم أَ ْن ََت ُ
ُ َ ُ َ
ُُْ ُ ًْ
ْ ْ ٌ َْ
س ٌ ُْ
فَإ ْم َ
اَّلل فَ ََل تَعت ُدوها ومن ي ت ع هد ح ُدود هِ
ْك ح ُدود هِ
فَِإ ْن ِخ ْفتم أ هَل ي ِقيما ح ُدود هِ
ِ
اَّلل
يما افْ تَ َد ْ
ْ َ َ َ َ ْ ََ َ ُ َ
ت بِ ِه تِل َ ُ ُ
ُْ ُ َ ُ َ
اَّلل فَ ََل ُجنَ َ
اح َعلَْي ِه َما ف َ
ك ُه ُم الظهالِ ُمو َن[ البقرة.]119 :
فَأُولَئِ َ

وجعل سبب بقاء العالقة الزوجية هو إقامة حدود هللا؛ قال هللا تعاىل :فَِإ ْن طَله َق َها فَ ََل َِحت ُّل لَهُ ِم ْن بَ ْع ُد َح هَّت
ْك ح ُدود هِ
تَ ْن ِكح َزوجا غَي ره فَِإ ْن طَله َقها فَ ََل جناح علَي ِهما أَ ْن ي ت راجعا إِ ْن ظَنها أَ ْن ي ِقيما ح ُدود هِ
اَّلل يُبَ يِنُ َها لَِق ْوٍم
اَّلل َوتِل َ ُ ُ
ُ َ ُ َ
َ ْ ً ْ َُ
َ
ُ َ َ َ ْ َ ََ َ َ َ
يَ ْعلَ ُمو َن[ البقرة .]151 :واإلخالل هبذه احلدود يؤدي إىل خلل خطري ،يعرض األسرة املسلمة للضرر البالغ ،يف الدنيا

واآلخرة ،ولذلك جند أن جوهر اإللزام يف بعث احلكمني هو اخلوف من الشقاق الذي إذا تلبس به أحد الطرفني أو

 4أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين النسائي ،السنن الكربى ،حققه :حسن عبد املنعم شليب( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1111 ،1هـ1111/م) ،ج ،2ص
.161
 5دمحم بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي ،صحيح البخاري ،احملقق :دمحم زهري بن انصر الناصر( ،بريوت :دار طوق النجاة ،ط1111 ،1هـ) ،ج ،2ص.5
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كالمها جعله خمالفاً حلدود هللا تعاىل ،قال هللا تعاىلَ  :وإِ ْن ِخ ْفتُ ْم ِش َقا َق بَ ْينِ ِه َما فَابْ َعثُوا َح َك ًما[ النساء ،]52 :قال ابن
العريب املالكي " إذا علم اإلمام من حال الزوجني الشقاق لزمه أن يبعث إليهما حكمني وال ينتظر ارتفاعهما؛ ألن ما
يضيع من حقوق هللا أثناء ما ينتظر رفعهما إليه ال جرب له" 6وكون وجود الشقاق أو إجياد الشقاق من أحد الطرفني
يعرضه للعقوبة الرابنية ،والتعرض لسخط هللا ،ونيل عقوبته؛ كانت الوسائل احمليطة ابلتحكيم خاصة وابحلياة األسرية عامة
تتجه ملعاجلة هذا التجاوز حلدود هللا ،ومن هنا يتم نقاش لزوم حكم احلكمني يف كون اآللية اليت يتحقق هبا عالج هذا
اجلاوز.
فإذا كانت إقامة حدود هللا هي من أهم غاايت الشرع يف إقامة األسرة املسلمة ،عندها يظهر لنا جليا أبن لزوم
حكم احلكمني من أهم مفاصل متكني حدود هللا وعدم اللزوم جيعل الشقاق مستمر ويتعطل املعروف بني الزوجني،
ويرتتب عليها مفاسد عديدة دنيوية وأخروية.
اثنياً :نظرة مقاصدية للحرية ولزوم حكم احلكمني:
كثري من وجهات النظر تطرح يف مفهوم احلرية ،وحيدث سوء التفاهم بسبب أن كال الزوجني يدعي حقه يف
التصرف حبرية اتمة يف مجيع تصرفاته ،ويتسبب الفهم اخلاطئ ملفهوم احلرية يف تعدي طرف على آخر ،ولذلك من املهم
للحكمني وكذلك للزوجني أن يدركوا الفهم الدقيق للحرية املتاحة للزوجني ،وهل مفهوم احلرية يعارض لزوم حكم
احلكمني.
إن توسعة مفهوم احلرية مبا يتعلق ابلزوجني ،وقياسه على وضعهما قبل الزواج؛ ال يستقيم مع القيد الذي وضعه
املرء على نفسه بتعاقده يف عقد النكاح ،فهنا التصرفات تصبح مقيدة سواء من الرجل أو من املرأة ،وقد يكون القيد على
املرأة أكثر منه على الرجل ،أما فيما يتعلق يف املال فكالمها هلما حرية التصرف فيه ،وال يشرتط رضا الطرف اآلخر،
انهيك عن األمور املباحة األخرى من مطعم وملبس ومشرب وغريها من التصرفات اليت تندرج ضمن األمور الشخصية
فهذه من األمور اليت كفل اإلسالم فيها حرية التصرف لكال الطرفني.

 6دمحم بن عبد هللا أبو بكر بن العريب املعافري اإلشبيلي املالكي ،أحكام القرآن ،حتقيق :دمحم عبد القادر عطا( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،5
1111هـ1115/م) ،ج ،1ص.215
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قال الطاهر بن عاشور يف كتابه مقاصد الشريعة اإلسالمية" :األصل يف التصرفات احلرية أي ال تتوقف على رضا
أحد آخر إال ما كان من تصرف الزوجني فيما يتعلق به حقوق الزوجية ،وهذا القيد ليس أصلياً بل جعلياً أوجبه املرء على
نفسه مبقتضى التعاقد ،فهو يف التحقيق تصرف منه يف نفسه حبريته فهو حبريته وضع لنفسه قيودا ملصلحته".7

ومما ينبغي التفطن إليه أن بعض األمور املباحة يف مرحلة قبل الزواج تتغري ماهيتها؛ لذا ينبغي النظر إليها من
زاوية أخرى بعد الزواج ،ومثال ذلك عمل املرأة؛ فهي من جهة أمر مباح يف ذاته ،لكنه بعد الزواج يصري األمر خمتلفاً،
فينغي النظر إىل أتثري هذا العمل يف األسرة املكونة من الزوج واألبناء ومدى أتثري عمل املرأة يف احلياة األسرية.
ولزوم حكم احلكمني هو من هذا القبيل أيضا فاخلضوع للتحكيم يكون اختيارايً يف بدايته ،وللزوجني احلرية يف
اخلضوع له أم ال ،وهذا اإلختيار يزول عند املوافقة على الشروع يف التحكيم ،فمىت ما زال اإلختيار وبدأ احلكمان يف
التحكيم وشرعا يف إصدار احلكم وتبني لطرف من األطراف أبن جمرى التحكيم قد ال يصب يف صاحلة فيبدي عدم رغبته
يف التحكيم فهنا يقال له أبن اإلختيار عند غري متاح وأن اللزوم واقع عليك ،وال يعقل أن يتاح له احلرية يف نقض
التحكيم يف هذه املرحلة ،ولو كان ذلك كذلك لكان كل واحد رأى أن التحكيم يسري ضده فيلجأ إىل إلغاء التحكيم
عندها تصبح األمور فوضى ،وبذلك تزول هيبة التحكيم وتضيع الغاية منه ويصبح بال قيمة ويفقد فاعليته يف إحداث
التغيري املرجو منه.
نظرة مقاصدية للحقوق بني الزوجني:
تطرق الطاهر بن عاشور يف كتابه مقاصد الشريعة اإلسالمية للحقوق بني الزوجني ،حيث قال" :واعلم أبن شأن
احلق أن يكون التصرف بيد صاحبه وقد يتعذر ذلك  ...وقد تكون خملوطة –أي احلقوق -من حق املؤمتن ومن حق غريه
كحقوق األزواج بعضهم مع بعض  ...فلتي سري سري األعمال وإقامة املصاحل على أمت وجه ائتمنت الشريعة أحد الفريقني
على إقامة تلك احلقوق المتزاج احلقني  ...حبيث كان جعلها بيد أحد من هلم فيها حق أوىل من جعلها بيد اثلث أو
إقامة رقباء على تنفيذها".8

 7دمحم الطاهر بن عاشور ،مقاصد الشريعة ،حتقيق :دمحم احلبيب بن خوجة( ،الدوحة :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،د.ط1112 ،ه1111/م) ،ج،5
ص.521
 8الطاهر بن عاشور ،مقاصد الشريعة ،املصدر السابق ،ج ،5ص.251
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وأكثر ما يتم التنازع عليه بني الزوجني مسألة احلقوق ،حيث إن الشريعة أقامت احلياة الزوجية على أسس
راسخة ،ولكن قد ختفى هذه األسس على بعضهم ،مما جيعلهما يتشتتان ،وهذا التشتت يسبب التوتر الذي يسبب النزاع
بني الزوجني ،وميثل لزوم حكم احلكمني دوراً حمورايً يف بث الطمأنينة يف نفوس طريف الشقاق أبن احلق حمفوظ.
إن حق الطاعة والقوامة للزوج ،من احلقوق اليت حيدث حوهلا النزاع ،وقد يكون النزاع بسبب الفهم اخلاطئ
ملفهوم الطاعة والقوامة للزوج ،وقد يكون بسبب التطبيق اخلاطئ .ويف كال احلاالت ال بد من رسم الطريق الصحيحة
لتطبيق هذه املفاهيم ،ومن مث ينبغي للزوجة التسليم حبق الطاعة للزوج والقوامة؛ ألهنما حقان شرعيان ،يصلح هبما اجملتمع
وتقوم هبما األسرة املسلمة حياهتا على أمت وجه.
ومما ينبغي أن يلتفت له أيضاً أن شروط احلكمني نفسها ميكن تقسيمها التقسيم ذاته؛ فمن الشروط ما هو
ضروري كشرط التكليف ،ومنها ما يكون حاجيًّا كشرط الذكورة ،ومنها ما يكون حتسينيًّا كشرط أن يكون احملكم ذا
مروءة.
وهنا أييت دور اإللزام حبكم احلكمني كتأييد وضامن لرد احلقوق ألصحاهبا ،وإدخال الطمأنينة والراحة يف قلب
املظلوم ،وزرع الثقة يف قلوب الناس واجملتمع أبن التحكيم وآبلية اإللزام كفيل برد احلقوق ووضع األمور يف نصاهبا ،وأيضا
على اجلانب اآلخر يشكل اإللزام وسيلة ردع ملن تسول له نفسه التمادي يف الظلم والتعدي على حقوق اآلخرين أو
التكاسل واإلمهال يف القيام ابلواجبات املنوطة به.
مسألة لزوم حكم احلكمني عند الفقهاء:
هذه املسألة تُعىن مبرحلة ما بعد إصدار احلكم من احلكمني ،واألثر املرتتب على الزوجني .وهي مثرة التحكيم ،ولزوم احلكم
من عدمه ينبين عليه جدية هذه اآللية يف اإلصالح اجملتمعي واألسري كما أسلفنا ،ومدى جناح هذه اآللية ومدى جناعة
أتثريها يف حسم مادة اخلالف.
وقد اختلف الفقهاء يف لزوم احلكم الصادر عن آلية التحكيم ،وبيان أثر أسباب ذلك االختالف يف ماهية
احملكم ،وهل يرتقي إىل مستوى القضاء يف جزئية النفوذ أم ال؟
يرض ابحلكم الصادر من احلكم ،وهو قول املزين من
القول األول :ال يلزم احلكم ،وميكن ألي طرف أن يبطل احلكم ما مل َ
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الشافعية ،9وقول ابن شربمة.10
وسبب ذلك أنه حكم بينهما برضامها ،وال يعلم رضامها إال بعد صدور احلكم .وملا كان اشرتط رضامها للحكم
اشرتط كذلك رضامها للزوم احلكم ،11فإذا تراضوا بعد صدور احلكم لزمهما ،واستدلوا أيضاً أبننا لو ألزمناهم حبكمهما
كان يف ذلك افتئات على اإلمام ،هذا إذا كان البعث من غري السلطان .ولكن يبدو من كالم الشافعية أن البعث عندهم
حمصور يف السلطان ،هذا ظاهر عبارات فقهائهم.
القول الثاين :ذهب البعض إىل أن عدم اإللزام هو للقاضي فقط وليس للحكمني؛ وهو قول أيب حنيفة وصاحبيه" :إذا
رفع حكم احلاكم إىل حاكم البلد له فسخه إذا خالف رأيه ،وإن مل خيالف اإلمجاع"12؛ ألنه حكم مل يصدر عن والية
عامة ،فللقاضي أن يبطله إن خالف رأيه ،13وألن هذا عقد يف حق احلاكم ،فملك فسخه ،كالعقد املوقوف يف حقه.
ونوقش هذا القول أبنه حكم صدر وفق أصول الشرع ،فهو الزم؛ ألنه صدر عن والية شرعية ،وال يصح فسخه
إن خالف رأي القاضي ومثله كأن يكون صدر من قاض آخر ،وأما الوقوف يف العقود فغري مسلَّم به.
وأما احملكوم فال ميلك رد احلكم ويلزمه ،وهذا اللزوم اثبت ال ميكن أن يغريه حىت اخلصمان نفسهما ،فلو أن
وحكم األول ماض.14
عيدا التحكيم مل يقبل منهما،
اخلصمني اتفقا على أ ْن يُ َ
ُ
وال ميكن إنكاره ،وإن أنكره يف جملس التحكيم مل حيتج احلكمان إىل بينة،وإن أنكره بعد جملس التحكيم احتاجا
إىل بينة ،وإال مل ميكن إثبات احلكم على الزوجني.15

 9أبو احلسن علي بن دمحم البصري البغدادي املاوردي ،احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ،حتقيق :علي دمحم معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود،
(بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1119 ،1هـ1999/م) ،ج ،16ص.516

 10أمحد بن دمحم بن سالمة بن عبد امللك الطحاوي ،خمتصر اختَلف العلماء ،حتقيق :عبد هللا نذير أمحد( ،بريوت :دار البشائر اإلسالمية ،ط1112 ،1ه)،
ج ،1ص.115
 11أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي ،اجملموع شرح املهذب( ،بريوت :دار الفكر ،د.ط ،د.ت) ،ج ،11ص.112

 12حممود بن أمحد بن عبد العزيز احلنفي ،احمليط الربهاين يف الفقه النعماين ،حتقيق :عبد الكرمي سامي اجلندي( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،1
1111هـ1111/م) ،ج ،2ص.115
 13زين الدين بن إبراهيم ابن جنيم املصري ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق( ،القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي ،د.ط ،د.ت) ،ج ،2ص.12
 14دمحم بن احلسن بن فرقد الشيباين ،األصل ،حتقيق :دمحم بوينوكالن( ،بريوت :دار ابن حزم ،ط1155 ،1هـ1111/م) ،ج ،11ص.191
 15حممود بن أمحد بن عبد العزيز احلنفي ،احمليط الربهاين يف الفقه النعماين ،ج ،2ص115
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القول الثالث :يلزم احلكم مبا أن احلَكم ابشر يف احلكم ،وهو قول عند احلنفية ،16واملالكية،17

والشافعية ،18واحلنابلة ،19وهو قول اجلمهور ،واختاره من املعاصرين الشوكاين ،20وهو ملزم للقاضي وللخصمني.
وقد سئل عامر الشعيب عن رجل وامرأة َّ
حكما رجالً مث بدا هلما أن يرجعا .فقال" :ذلك هلما ما مل يتكلما ،فإذا
تكلما فليس هلما أن يرجعا".21
وقد استدلوا أبن يف التحكيم يكون اخلصمان مها من ألزما نفسيهما ابالنصياع حلكم احلكم ،فكان هذا اإللزام

هو سبب اللزوم ،22واستدلوا أيضاً حبديث روي عن النيب  أنه قال( :من حكم بني اثنني تراضيا به ،فلم يعدل بينهما،

فهو ملعون) ،23ولوال أن حتكيمهما ملزم هلما ملا حلقهما هذا الذم.

واستدلوا أيضاً أبن من جاز كل من جاز أن يكون حكماً لزم حكمه كالقاضي.
واستدلوا أيضاً ابإلطالق يف حديث شريح عن أبيه هانئ أنه ملا وفد إىل رسول هللا  مع قومه مسعهم يكنونه
أبيب احلكم ،فدعاه رسول هللا  ،فقال( :إن هللا هو احلكم ،وإليه احلكم ،فلم تكىن أاب احلكم؟)؛ فقال :إن قومي إذا
اختلفوا يف شيء أتوين ،فحكمت بينهم فرضي كال الفريقني،
فقال رسول هللا ( :ما أحسن هذا ،فما لك من الولد؟) .24فالنيب  مل يستفسره حني ذكر له التحكيم مطل ًقا ،ومل
 16زين الدين بن إبراهيم بن دمحم ابن جنيم املصري ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،املصدر السابق ،ج ،2ص.16

 17مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين ،املدونة( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1112 ،1هـ1991/م) ،ج ،1ص.12

 18أبو احلسن املاوردي ،احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ،املصدر السابق ،ج ،11ص121؛ زكراي بن دمحم السنيكي ،أسىن املطالب يف شرح
روض الطالب( ،القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي ،د.ط ،د.ت) ،ج ،1ص ،122حميي الدين حيىي بن شرف النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني ،حتقيق:

زهري الشاويش( ،بريوت :املكتب اإلسالمي ،ط1111 ،5هـ1991/م) ،ج ،11ص.115

 19عبد هللا بن أمحد بن دمحم بن قدامة املقدسي احلنبلي ،املغين( ،القاهرة :مكتبة القاهرة ،د.ت1522 ،هـ1962/م) ،ج ،2ص511؛ ج ،11ص.91
 20دمحم بن علي الشوكاين ،السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار( ،بريوت :دار ابن حزم ،ط ،1د.ت) ،ص.252

 21عبد هللا بن دمحم بن إبراهيم ،أبو بكر بن أيب شيبة ،الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر ،حتقيق :كمال يوسف احلوت( ،الرايض :مكتبة الرشد ،د.ط،
د.ت) ،ج ،1ص.195

 22دمحم بن علي الشوكاين ،السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار ،املصدر السابق ،ص.212

 23مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ،صحيح مسلم ،حتقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب( ،د.ط ،د.ت) ،ج،5
ص.1512

 24أبو داود ،املصدر السابق ،ج،2ص .552وصححه األلباين (دمحم انصر الدين األلباين ،إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل( ،بريوت :املكتب
اإلسالمي ،ط1112( ،1ه1922/م) ،ج ،2ص.)152
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يقيد له حني استحسن فعله ،فدل َعلَى جواز حكمه مطل ًقا.25

املناقشة والرتجيح

مل يستدل أصحاب القول األول بشيء من النصوص القرآنية أو النبوية ،وبنوا قوهلم على االجتهاد يف تصورهم للتحكيم.
وهذا البعد عن النصوص يضعف القول.
أما القول الثاين فقد نظر إىل مستوى التحكيم ابلنسبة للقضاء ،وأنه بذلك خيرج من دائرة اللزوم ،وهذا حبد ذاته
ليس سبباً كافياً لعدم لزوم احلكم ،ومل يعضدوا أقواهلم مبعضد شرعي من النصوص على ذلك.
وأما القول الثالث فقد استدل أصحابه جبملة من النصوص ،ومنها النصوص النبوية؛ مما يعطي هذا القول قوة
يستند إليها .على أن بعض هذه النصوص ال يصح؛ كحديث( :من حكم بني اثنني تراضيا به ،فلم يعدل بينهما؛ فهو
ملعون) .وهذا احلديث ال يصح ، 26ويبقى اإلطالق املذكور يف حديث ابن شريح ،وداللته ليست مباشرة يف اللزوم ،فإنه
قال( :فرضي كال الفريقني)؛ فهذه العبارة وإن كانت حتتمل جواز حكمه عليهما إال أهنا أيضاً حتتمل أن هذا اجلواز مل
يكن ليجوز لوال رضا كال الفريقني.
وعليه فإن اإللزام هو جوهر التحكيم ،حيث إن الباحث قد رجح أبن احلكمني حاكمان ال وكيالن ،فينبين على
ذلك أبن هؤالء احلاكمني حكمهما الزم؛ حيث إنه ال عربة بتحكيم وحاكم وحكم بال إلزام ،ويكون ذلك بال فائدة إن
مل يكن هناك إلزام ،وتزول هيبة التحكيم ،ويستخف كال الطرفني بقرار احملكم ،ويصبح مصلحاً ال حاكماً إن مل يكن
هناك إلزام ،وكذلك ينتفي معىن اإلصالح املراد يف اآلية الكرمية ،وخترج النتائج بال إلزام خمرج التوجيه واإلرشاد .ومعلوم أن
الزوجني إذا آل أمرمها إىل الشقاق كما مر معنا فقد وصال إىل حال مسدودة وبلغا مبلغاً كبرياً يف الشقاق ،وساء حاهلما،
وجتاوزا مرحلة النصح والتوجيه ،وبلغ الشقاق حدًّا احتيج معه إىل نوع آخر من التعامل ،وهذا النوع خاص جيمع بني
النصح والتوجيه ،وبني اإللزام واإلجبار؛ وهو ما يوفره التحكيم الزوجي .وعليه وبعد النظر يذهب الباحث إىل ترجيح
القول الثالث؛ ألن اإللزام هو لب التحكيم ،وال عربة بتحكيم وحكم بال إلزام.
 25دمحم بن علي اإلثيويب الولوي ،ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب( ،الرايض :دار املعراج الدولية للنشر ،د.ط1111 ،هـ1115/م) ،ج ،59ص.111

 26ابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري ،البدر املنري يف ختريج األحاديث واألاثر الواقعة يف الشرح الكبري ،احملقق:
مصطفى أبو الغيط وعبد هللا بن سليمان وايسر بن كمال( ،الرايض :دار اهلجرة للنشر والتوزيع ،ط1112 ،1هـ1111/م) ،ج ،9ص ،222احلديث ضعفه ابن

امللقن "ألنه من نسخة ابن جراد وهي نسخة ابطلة  -وقد ذكر ابن اجلوزي مرة أهنا نسخة موضوعة" .وضعفه األلباين (دمحم انصر الدين األلباين ،سلسلة
األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة( ،الرايض :دار املعارف ،ط1111 ،1هـ1991/م) ،ج ،11ص.291
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اللزوم يف قانون األحوال الشخصية اإلمارايت
اإللزام من أهم مفاصل آلية التحكيم وأكثرها أمهية وأبرزها متثيال ملاهية التحكيم ،واإللزام دار حوله الكثري من اآلراء
الفقهية .وحديثنا عن اإللزام يقودان للحديث عن األثر املرتتب على حكم احلكم وهل هو ملزم به وهل آاثره واجبة
الوقوع؟
رتب املشرع اإلمارايت على قرار احلكمني اإللزام بتنفيذ هذا القرار من قبل الزوجني ومن قبل القاضي وحىت لو
خالف رأي القاضي .حيث جاء يف نقض أبوظيب ما نصه "أن حكم احلكمني غري قابل للطعن فيه ،ومعىن ذلك أنه ملزم
27

للطرفني ال جمال هلما يف الكالم فيه وال يف بيان ما يعتربانه عيواب فيه"

فهنا جند أبن املشرع اإلمارايت يصرح وبكل

وضوح أن حكم احلكمني واجب التنفيذ وذلك وعرب عن ذلك بنصه أن حكمهما "غري قابل للطعن" وأنه "ملزم".
وصرح املشرع أبنه يستمد حكم اإللزام من الراجح من املذهب املالكي حيث جاء ما يف نقض أبوظيب ما نصه
" نصوص فقهاء املذهب املالكي الذي أعطاه قانون األحوال الشخصية األولوية عند اإلحالة على املذاهب متفقة على أن
قرار احلكمني ملزم لكل من القاضي والزوجني وال جمال أمام أحد يف العدول عنه" 28فهنا يصرح املشرع أبن هذا احلكم
مستمد من املذهب املالكي وأن اإللزام للزوجني وكذلك للقاضي ،وكون اإللزام يقع على القاضي الذي هو أعلى مرتبه
من احلكم يعطي مكانة للحكم وكأنه يف هذه اخلصومة يصبح كالقاضي ،ومن املعلوم أبن حكم القاضي ملزم للقاضي
اآلخر إذا حتقق الشروط وانتفت املوانع.
وأكد ما جاء يف نقض أبوظيب فيما نصه أن " املقرر شرعا وقانوان أن احملكمة إذا ندبت حكمني يف دعوى
الشقاق بني الزوجني وقدما هلا تقريرا ضمناه قراراً منهما اتفقا عليه فأن عليها أن حتكم مبقتضى هذا القرار سواء رضي
الزوجان أم ال ،سواء وافق ذلك القرار رأي احملكمة أو ال ،ألن قرار احلكمني يعترب حكما ال شهادة ...ونصت هذه املادة
 -112أن حكم احلكمني غري قابل للطعن فيه ،ومعىن ذلك أنه ملزم للطرفني ال جمال هلما يف الكالم فيه وال يف بيانما يعتربانه عيواب فيه" 29وعبارة املشرع بـ "أن عليها" وأتكيد ذلك بـ "سواء رضي الزوجان أم ال" فيه داللة على إن اإللزام
واقع على الزوجني لكي ال يظن أبن رضا الزوجني يناقض اإللزام.
 27نقض أبوظيب ،الطعن رقم  ،1112/1/122جلسة 1112/11/11م

 28نقض أبوظيب ،الطعن رقم  ،1112/1/121جلسة 1112/11/2م
 29نقض أبوظيب ،الطعن رقم  ،1112/1/122جلسة 1112/11/11م.
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ويزيل اللبس الذي قد يقع يف الذهن أبن اخلضوع للتحكيم أمر اختياري ،فهو وإن كان اختياراي يف بدايته إال
أن يتحول إىل إلزامي عند الشروع يف التحكيم ،ويزول االختيار ابلتسليم يف بداية األمر والرضا ابخلضوع لتحكيم احلكمني
وهذا ما أكدته احملكمة العليا القضائية حيث جاء ما نصه "كما أن من املقرر يف قضاء هذه احملكمة أن من رضى من
الزوجني ببعث احلكمني ال حيق له بعد ذلك أن يعرتض على بعثهما حبجة عدم تكرار الشكوى وحنو ذلك من املربرات
ألن رضاه األول ببعث احلكمني يعترب مبثابة التنازل عما كان له من حق االعرتاض على بعثهما" ،30وجاء اإليضاح
بطريقة أخرى كذلك يف نص "استمرار قبول احلكمني ملا قرراه بعد صدور قرارمها ليس شرطًا يف صحة ذلك القرار"

31

ومن هذا يتبني أبن أبنه حالة االختيار ال تظل متاحة للزوجني لالعرتاض على طول مسار التحكيم.
نالحظ أبن املشرع يطلق على ما يصدر من احلكمني أنه "قرار" ويعتربه "حكما ال شهادة" وهنا البد من
نقاش ماهية ما يصدر من احلكمني هل هو قرار أم حكم ومالذي يتمخض عن كل منهما وسوف نتطرق لذلك فيما هو
الحق إن شاء هللا .وجاء لفظ "تصادق" للتعبري عن أثر اإللزام يف متييز ديب حيث جاء ما نصه "فإن احملكمة تصادق
على تقرير احلكمني وتقضي التفريق بني املدعية وزوجها املدعى عليه بطلقة ابئنة للضرر على أن تدفع له بدالً قدره
 5111درهم" 32وهنا جند أبن توصيف ما يقوم به القاضي جاء مرة أبنه "حكم" وجاء مرة أبنه "تصديق".

وجاء يف متييز ديب ما نصه " كما أن القاضي إذا قرر بعث احلكمني فإن عليه أن يصدق على حكمهما طبقاً لألصل
املقرر عند املالكية من أن حكم احملكمني ملزم للقاضي وأن عليه أن حيكم مبقتضاه طاملا كان موافقاً لألصول وأن القاضي
ال يتدخل يف تعديل قرار احلكمني بشأن التطليق مىت كان ابتفاقهما معاً بل يتدخل فقط يف تعديل البدل ليتناسب مع
اإلساءة طبقاً ملا سلف بيانه – مبا مؤداه  -أن على القاضي أن حيكم ابلتفريق طاملا اتفق احلكمان على ذلك كما أنه ال

جيوز – يف هذه احلالة  -إعادة املأمورية إليهما أو بعث حكمني آخرين".33

ومن هنا نالحظ أبن تصديق احلكم يكون حبكم يصدر من القاضي يصبح به اباتً ،وأن تدخل القاضي يقتصر على
البدل فقط ،وحىت تغيري مسار القضية بتحويلها إىل حكمني آخرين أو إعادهتا للحكمني نفسهما بعد أن حكما فيها
غري مصرح به ،ولعل سبب ذلك أبن ما صدر من احلكمني يف حكم احلكم الذي ال يصح الرجوع فيه ،فالقاضي نفسه
 30احملكمة العليا ،الطعن رقم  ،115لسنة .12
 31احملكمة العليا ،الطعن رقم  ،115لسنة .12
 32متييز ديب ،احلكم رقم  ،96لسنة 1111م.
 33متييز ديب ،الطعن رقم  ،21لسنة 1111م.
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لو حكم يف حكم ما وانفض جملس القضاء ال حيق له أن ينقض احلكم األول فكيف ابحلكمني وجاء يف حكم احملكمة
العليا
واملتفق عليه من هذه اإلطالقات هو أن مستوى اإللزام اتم وصريح وال لبس فيه وأن هذا اإللزام يشمل مجيع
األطراف وأن هذا اإللزام غري قابل للطعن فيه.
وقرار احلكمني ملزم للقاضي الذي بعثهما ولغريه جاء يف احملكمة العليا ما نصه"قرار احلكمني ملزم ألي قاضي ينظر يف
املوضوع الذي حسماه بقرارمها سواء كان هو الذي بعثهما أو غريه لكون قرارمها حيسم نزاع الزوجني خبصوص ما
تناوله" ،34ومبا هذا يتبني أبن اإللزام يتعدى القاضي الذي بعث احلكمني ألي قاض آخر يتصدى للنظر يف القضية.
وأهم شرط لكي يتحقق إلزام احلكمني هو أن يتفق على احلكم كال احلكمني ،فإذا اختلفا فال إلزام كما سيأيت
معنا.
ويتيح القانون تدخل بسيط يف أمر خارج عن جوهر التحكيم وهو تعديل تقدير البدل حيث جاء يف متييز ديب
ما نصه "واملقصود بتدخل القاضي يف تعديل قرار احلكمني هو تدخله فيما قرره احلكمان يف اإللزام ابلبدل وتناسبه مع
اإلساءة  ،وليس تدخله يف التطليق طاملا كان ابتفاقهما عليه" 35وعليه فإن للقاضي إذا رأى ما يستدعي تعديل نسبة
اإلساءة أن يغريها وفق الوضع الصحيح ومنه يرتتب عليه تعديل البدل لكي يناسب نسبة اإلساءة.
املناقشة والرتجيح
ما ذهب إليه املشرع اإلمارايت من اإللزام للقاضي ولغريه من القضاة وللزوجني حبكم احلكمني موافق للراجح من أقوال
الفقهاء وبنفس القيد الذي ذكروه إال وهو يف حال اإلتفاق ،وإن االختيار الذي كان متاحا زال ابلتسليم األول ابخلضوع
حلكم احلكمني وال يشرتط بقاء رضا الزوجني إىل حني الشروع يف احلكم.
وأصاب القانون كذلك يف املنع من تغيري مسار التحاكم بتعليق حكم احلكمني أو حتويله حلكمني آخرين أو أرجاعه
للحكمني نفسهما مرة األخرى وجعلت له هناية وهو وهو أن يصدق القاضي على القرار حبكم يوافق ما قرراه.

 34احملكمة العليا ،الطعن رقم  ،115لسنة .12
 35متييز ديب ،طعن أحوال شخصية ،اتريخ اجللسة  :رقم 1111 ،111م.
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ولكن يبقى األ مر األخري وهو إاتحة تدخل يف تغيري البدل ،وهذا ما مل جيد له الباحث مستندا فقهيا ومل جيد من
ينصر هذا الرأي من الفقهاء ومل تذكر املذكرة اإليضاحية االستدالل على ذلك وعليه يرى الباحث أبن حتديد البدل
ونسبة اإلساء من مجلة حكم احلكمني الذي ال ينبغي تعطيله أو تعديله أو التدخل فيه مثله يف ذلك مثل حكم التفريق
بني الزوجني ،فإذا كان التفريق الذي هو أخطر أثر وأكرب شأان ميضي من غري إاتحة لتدخل القاضي فمن ابب أوىل أن ال
يتم تدخل القاضي يف حتديد البدل أو نسبة اإلساء.
اخلامتة
ويف هناية هذا البحث الذي استعرض فيه الباحث موضوع لزوم حكم احلكمني ،وبيان أمهية هذا املوضوع يف حفظه هليبة
التحكيم ،وحفظ هيبة التحكيم ليس ألنه تشريف بل تكليف يقع على عاتق احلكمني ،وبني من خالل أن التحكيم من
غري ترتب لزوم احلكم جيعل التحكيم يفقد وزنه وفائدة املرجوه وتصبح املصلحة اليت أراده الشرع غري متحققة.
وبني الباحث أبن الشريعة اإلسالمية جعلت أهم مقاصدها حتقيق املصلحة الدينية والدنيوية وأن أهم املقاصد
اليت ترتتب على التحكيم هو حفظ حدود هللا وحفظ احلرية وحفظ احلقوق الزوجية وصمام أمان هذه املقاصد هو لزوم
حكم احلكمني
ومبناقشة أقوال الفقهاء رجح الباحث أبن القول الراجح هو لزوم حكم احلكمني على مجيع األطراف سواء كاان الزوجني
أو القاضي الذي بعثهما أو حىت القاضي الذي مل يبعثهما ويرتقي احلكمان يف هذه اجلزئية إىل مرتبة القاضي املوىل فينفذ
قوهلا.
ومبقارنة القانون اإلمارايت وما سطره املشرع اإلمارايت تبني أبن التشريع اإلمارايت يوافق الراجح من أقوال الفقهاء فهو يلزم
القاضي والزوجان حبكم احلكمان.
ولكن تفرد القانون ابلسماح للقاضي بتدخل ال ميس جوهر احلكم وهو أنه ميكن للقاضي أن ينظر يف نسبة اإلساءة وأن
يغري البدل بناء على ذلك ،وهو مامل جيد له الباحث مستندا فقهيا يستند إليه.
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ويف اخلتام أرجو من القائمني على التشريع يف دولة اإلمارات العربية املتحدة إعادة النظر يف السماح للقاضي بتغري نسبة
البدل بناء على تغيري نسبة اإلساءة وحفظ احلق الكامل للحكمني بعدم التدخل هنائيا يف حكمهما ألهنما يف هذه اجلزئية
كالقاضي املوىل.
ويف اخلتام أسأل هللا أن يبارك يف ما كتبه الباحث وأن جيعله يف ميزان حسناته هو ويل ذلك والقادر عليه.
قائمة املصادر واملراجع
 .1عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم الدمشقي ،قواعد األحكام يف مصاحل األانم ،حتقيق :طه عبد الرؤوف
سعد( ،القاهرة :مكتبة الكليات األزهرية ،ط1111 ،1هـ1991/م).
 .1أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين النسائي ،السنن الكربى ،حققه :حسن عبد املنعم شليب( ،بريوت :مؤسسة
الرسالة ،ط1111 ،1هـ\1111م).
 .5دمحم بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي ،صحيح البخاري ،احملقق :دمحم زهري بن انصر الناصر( ،بريوت:
دار طوق النجاة ،ط1111 ،1هـ).
 .1دمحم بن عبد هللا أبو بكر بن العريب املعافري اإلشبيلي املالكي ،أحكام القرآن ،حتقيق :دمحم عبد القادر عطا،
(بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1111 ،5هـ1115/م).
 .2دمحم الطاهر بن عاشور ،مقاصد الشريعة ،حتقيق :دمحم احلبيب بن خوجة( ،الدوحة :وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،د.ط1112 ،ه1111/م).
 .6أبو احلسن علي بن دمحم البصري البغدادي املاوردي ،احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ،حتقيق:
علي دمحم معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1119 ،1هـ1999/م).
 .2أمحد بن دمحم بن سالمة بن عبد امللك الطحاوي ،خمتصر اختَلف العلماء ،حتقيق :عبد هللا نذير أمحد،
(بريوت :دار البشائر اإلسالمية ،ط1112 ،1ه).
 .2أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي ،اجملموع شرح املهذب( ،بريوت :دار الفكر ،د.ط ،د.ت).
 .9زين الدين بن إبراهيم ابن جنيم املصري ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق( ،القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي،
د.ط ،د.ت)
.11

دمحم بن احلسن بن فرقد الشيباين ،األصل ،حتقيق :دمحم بوينوكالن( ،بريوت :دار ابن حزم ،ط،1

1155هـ1111/م)،
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.11

أبو املعايل برهان الدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري احلنفي؛ احمليط الربهاين

يف الفقه النعماين فقه اإلمام أيب حنيفة ،حتقيق :عبد الكرمي سامي اجلندي( ،بريوت :دار الكتب العلمية،
ط1111 ،1هـ1111/م).
.11

مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين ،املدونة( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،1

1112هـ1991/م).
.15

زكراي بن دمحم السنيكي ،أسىن املطالب يف شرح روض الطالب( ،القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي،

د.ط ،د.ت).
.11

حميي الدين حيىي بن شرف النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني ،حتقيق :زهري الشاويش( ،بريوت:

املكتب اإلسالمي ،ط1111 ،5هـ1991/م).
.12

عبد هللا بن أمحد بن دمحم بن قدامة املقدسي احلنبلي ،املغين( ،القاهرة :مكتبة القاهرة ،د.ت،

1522هـ1962/م).
.16

دمحم بن علي الشوكاين ،السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار( ،بريوت :دار ابن حزم ،ط،1

د.ت).
.12

عبد هللا بن دمحم بن إبراهيم ،أبو بكر بن أيب شيبة ،الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر ،حتقيق:

كمال يوسف احلوت( ،الرايض :مكتبة الرشد ،د.ط ،د.ت).
.12

دمحم بن علي اإلثيويب الولوي ،ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب( ،الرايض :دار املعراج الدولية للنشر،

د.ط1111 ،هـ1115/م).
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