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الرقابة الكضائية على التحهيه يف دعوى الظكام واليزاع يف قاىون
األحول الظخصية األردىي رقه ( )81لعاو 2282و
دة ،سياء مجيل احلييطي*
تاريخ قبول البحث4241/3/11 :م

تاريخ وصول البحث4242/9/42 :م

ملخص

تناكلت الدراسة مكضكع الرقابة القضائية عمى التحكيـ في دعكل الشقاؽ كالنزاع فػي قػانكف األحػكاؿ

الشخصػػية األردنػػي رقػػـ ( )51لعػػاـ 9155؛ لبيػػاف مػػدل م ارعػػاة المشػػرع األردنػػي لمرقابػػة القضػػائية عمػػى

التحكػػيـ فػػي قػػانكف األح ػكاؿ الشخصػػية األردنػػي مػػف خػػبلؿ المػػني الكص ػ ي القػػائـ عمػػى د ارسػػة مكضػػكع

التحكػػيـ كجم ػ المعمكمػػات الكافيػػة عنػػو ثػػـ اعتمػػاد المػػني االسػػتقرائي كذلػػؾ بتتب ػ م ػػردات الم ػكاد القانكنيػػة

لمعرفة مدل مراعاة المشرع األردني لمرقابة القضائية في إجراءات التحكيـ المنصكص عمييا فػي القػانكف ثػـ
المني التحميمي القائـ عمى عرض النصكص القانكنية المتعمقة بمكضػكع الد ارسػة كالعمػؿ عمػى تحميميػا كبيػاف

ال ارغػػات التشػريعية فييػػا كاقتػراح مػػا يمػػزـ مػػف إجػراءات لسػػدىا أمػبلن فػػي تحقيػػؽ العدالػػة القضػػائية فػػي الحكػػـ
الصادر في دعكل الشقاؽ كالنزاع كالمتكقؼ عمى نتيجة تقرير الحكميف المرفكع مف قبميما لمقاضي.

كقد خمصت الدراسة إلى أف المشرع األردني قد أغ ؿ آلية الرقابة القضائية عمى التحكيـ في دعػكل

الشقاؽ كالنزاع المنصكص عميو في قانكف األحكاؿ الشخصية.

كلذا يكصي الباحث المشرع األردني بضػركرة النظػر فػي التنظيمػات التشػريعية المقترحػة كاألخػذ بيػا

كالنظاـ الرقابي المقترح في ىذه الدراسة مف تشػكيؿ ىيئػة تحكػيـ خاصػة كالعمػؿ عمػى إيجػاد دائػرة تحكػيـ
مػزكدة بنظػػاـ رقػابي مػػف شػننو مراقبػػة إجػراءات التحكػػيـ فػي دعػػكل الشػقاؽ كالنػزاع كالمنظػكرة فػػي المحػػاكـ
انتياء بتقريرىما.
الشرعية األردنية
ابتداء مف انتخاب الحكميف ك ن
ن
الكممات المفتاحية :الرقابة القضائية التحكيـ الشقاؽ كالنزاع.

Judicial Oversight of Arbitration in the case of discord and
dispute in Jordanian personal Law No.15 of 2019
Abstract
The study dealt with the issue of judicial oversight of arbitration in the case of discord
and dispute in the Jordanian Personal Status Law No. (15) of 2019 to show the extent
to which the Jordanian legislator defers judicial oversight of arbitration in the Jordanian
* أستاذ مشارؾ قسـ ال قو كأصكلو كمية الشيخ نكح القضاة لمشريعة كالقانكف جامعة العمكـ اإلسبلمية العالمية.
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الرقابة الكضائية على التحهيه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(15) of 2019 to show the extent to which the Jordanian legislator defers judicial oversight
of arbitration in the Jordanian Personal Status Law through the descriptive method based
on studying the issue of arbitration and collecting adequate information concerning it,
then adopting the inductive approach by tracking the vocabulary of the legal articles to
define the extent to which the Jordanian legislator defers judicial oversight in the
arbitration procedures stated in the law, then the analytical approach based on presenting
the legal texts related to the subject of the study and working on analyzing them and
clarifying the legislative gaps in them and suggesting the necessary procedures to fill
them, in the hope of achieving judicial justice in the judgment issued in the discord and
dispute lawsuit which depends on the outcome of the report of the two judgments
submitted by them to the judge.
The study concluded that the Jordanian legislator has omitted the judicial oversight
mechanism for arbitration in the discord and dispute lawsuit stated in the Personal
Status Law.
Therefore, the researcher recommends to the Jordanian legislator the need to consider
the proposed legislative regulations and take them into account, such as the supervisory
system proposed in this study by forming a special arbitration commission, and working to
create an arbitration department equipped with a supervisory system that would monitor
arbitration procedures in the discord and dispute lawsuit considered by the Jordanian Sharia
courts, starting by electing the two judgments and ending with reporting them.
Key words: Judicial oversight, arbitration, discord and dispute.

.املكدمة

.الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى رسكلو الكريـ كعمى آلو كصحبو أجمعيف

سعت الشريعة اإلسػبلمية لتطبيػؽ العدالػة فػي كافػة أحكاميػا كمجاالتيػا؛ بحيػث تطبػؽ ىػذه العدالػة بػيف جميػ النػاس ميمػا
.اختم ت دياناتيـ كمذاىبيـ كعقائدىـ
ككصػكؿ

كقد حظي النظاـ القضائي في اإلسبلـ بعناية فائقػة لتحقيػؽ العدالػة التػي مػف شػننيا أف تحقػؽ اسػتقرار المجتمػ

ص ػػاحب الح ػػؽ لحق ػػو كش ػػعكره باالطمئن ػػاف لؤلحك ػػاـ الص ػػادرة ع ػػف القض ػػاء ال ػػذم جػ ػ ّؿ مقص ػػده إحق ػػاؽ الح ػػؽ كت ػػكفير األم ػػف
. كاالستقرار في المجتم

كبما أف دعاكل الشقاؽ كالنزاع التي تنشػن بػيف الػزكجيف جػزءان ال يتجػ أز مػف الػدعاكل المنظػكرة فػي المحػاكـ الشػرعية

.األردنية كاف البد مف تحقؽ العدالة في جمي مراحؿ الدعكل؛ لمكصكؿ الى المقصد األسمى مف كجكد القضاء

كمف القكاعد الناظمة لضماف العدالػة فػي ىػذه الػدعكل التحكػيـ بػيف الػزكجيف المنصػكص عميػو فػي قػانكف األحػكاؿ الشخصػية
 فػػي بػػاب الشػػقاؽ كالن ػزاع قبػػؿ صػػدكر الحكػػـ القضػػائي؛ كذلػػؾ حرص ػان مػػف المشػػرع األردنػػي عمػػى9155 ) لعػػاـ51( األردنػػي رقػػـ
و2222/ ه8441 ،)8(  ع،)81(  مج، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية04
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يدا
اؽ َبي ِن ِه َما فَاب َعثُوا َح َك ًما ِّمف أَهمِ ِه َو َح َك ًما ِّمف أَهمِ َها إِف ُي ِر َ
تطبيؽ شرع اهلل تعالى كالمتمثؿ بقكلو تعالىَ  :وِاف ِخفتُـ ِشقَ َ
ؽ المَّ ُه بينهما إِ َّف المَّ َه َك َ ِ
إِص ََل ًحا ُي َوفِّ ِ
ير :51[النساء].
يما َخ ِب ًا
َ
اف َعم ً

ػداء
كبما أف الرقابة القضائية في دعػكل الشػقاؽ كالنػزاع بػيف الػزكجيف ذات أىميػة لمراقبػة التحكػيـ فػي جميػ مراحمػو ابت ن
مف انتخاب الحكميف كشركطيما كمراقبة تقيدىما بالمياـ المنكطة بعمميمػا إلػى حػيف رفػ تقريرىمػا كالسػيما أف حكػـ القاضػي
متكقػػؼ عمػػى ىػػذا التقريػػر -مػػالـ يكػػف عمميمػػا مخػػالؼ لئلجػراءات المنصػػكص عمييػػا فػػي قػػانكف أصػػكؿ المحاكمػػات الشػػرعية
األردنػػي رقػػـ ( )55لعػػاـ  -9152كػػاف مػػف الضػػركرة بمكػػاف تسػػميط الضػػكء عمػػى ىػػذا المكضػػكع مػػف خػػبلؿ ىػػذه الد ارسػػة؛
لمسعي لتحقيؽ العدالة لمخصكـ في ىذه الدعكل القضائية.
أهنية الدراسة.

تتمثؿ أىمية الدراسة في اآلتي:

الناحيػػة النظريػػة :كتتنػػاكؿ الد ارسػػة المػكاد القانكنيػػة المتعمقػػة بػػالتحكيـ فػػي دعػػكل الشػػقاؽ كالن ػزاع فػػي قػػانكف األح ػكاؿ الشخصػػية

األردني؛ لبياف ال راغات التشريعية الكاردة في نصكصو كالتي مف شننيا أف تخػؿ بعدالػة الحكػـ القضػائي الصػادر فػي دعػكل الشػقاؽ
كالنزاع بسبب غياب الرقابة القضائية عف التحكيـ.

الناحية العممية :تسيـ الدراسة بتقديـ المقترحػات القانكنيػة لتعزيػز دكر الرقابػة القضػائية عمػى التحكػيـ فػي دعػكل الشػقاؽ كالنػزاع

لسد ال راغات التشريعية فييا لمكصكؿ إلى أسمى غايات عدالة الحكـ القضائي.
حمددات الدراسة.

تُعد ىذه الدراسة دراسة قانكنية بحتػة لمتحكػيـ فػي دعػكل الشػقاؽ كالنػزاع كالمنصػكص عمييػا فػي قػانكف األحػكاؿ الشخصػية

األردني رقـ ( )51لعػاـ 9155ـ؛ لبيػاف مػدل م ارعػاة المشػرع األردنػي لمرقابػة القضػائية عمػى التحكػيـ التػي تضػمف العدالػة لكػبل
الزكجيف باإلضافة لبياف الرأم ال قيي في المسائؿ المشار إلييا كالتي تخدـ الدراسة.
مظهلة الدراسة.

تتمثؿ مشكمة الدراسة في اإلجابة عف التساؤالت اآلتية:

 -5ىؿ تبنى المشرع األردني الرقابة القضائية عمى التحكيـ في دعاكل الشقاؽ كالنزاع؟
 -9ما المعايير التي يستند إلييا القاضي النتخاب الحكميف؟

 -5ما مدل تحقؽ القاضي مف شركط الحكميف المنصكص عمييا في قانكف األحكاؿ الشخصية األردني؟
 -4ما اإلجراءات التي تنظـ عمؿ الحكميف في دعاكل الشقاؽ كالنزاع؟
اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)81ع (2222/8441 ،)8و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -1كيؼ يتـ متابعة جمسات التحكيـ التي تجرل داخؿ المحكمة كخارجيا؟
 -2ما االجراءات المتبعة لمتدقيؽ في قرار الحكميف كمدل مكافقتو لجمسات دعاكل الشقاؽ كالنزاع المدكنة لدل القاضي؟
أهداف الدراسة.

تتمثؿ أىداؼ الدراسة باآلتي:

.5

بياف مدل مراعاة المشرع األردني لمرقابة القضائية عمى التحكيـ في قانكف األحكاؿ الشخصية األردني.

.9

د ارسػػة المػكاد القانكنيػػة المتعمقػػة بػػالتحكيـ فػػي دعػػكل الشػػقاؽ كالنػزاع لبيػػاف اآلليػػة المتبعػػة فييػػا لتعزيػػز دكر الرقابػػة القضػػائية
عمييا كابراز ال راغات التشريعية فييا.

.5

تقديـ ما يمزـ مف مقترحات لسد ال راغات التشريعية كتعزيز دكر الرقابة القضائية عمى التحكيـ في التشري األردني.

الدراسات الشابكة.

)5

(التحكيـ في الشػقاؽ بػيف الػزكجيف فػي ال قػو اإلسػبلمي د ارسػة مقارنػة بقػانكف األحػكاؿ الشخصػية ال مسػطيني بقطػاع غػزة)

رسػػالة ماجسػػتير لمطالػػب كائػػؿ طػػبلؿ سػػكيؾ -الجامعػػة اإلسػػبلمية غ ػزة 9113ـ تنػػاكؿ الباحػػث فػػي رسػػالتو حقيقػػة التحكػػيـ
كمشركعيتو كأحكامو كحقيقة الشقاؽ كشركط التحكػيـ فػي الشػقاؽ فػي قػانكف األحػكاؿ الشخصػية ال مسػطيني ثػـ تطػرؽ فػي
ال صؿ الثالث إلجراءات ندب أك عزؿ الحكميف في قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية ال مسطيني كلـ يتطػرؽ الباحػث لمػدل
مراعاة المشرع ال مسطيني لمرقابة القضائية إلجراءات التحكيـ الذم يعد صمب دراستنا الحالية.
)9

(التحكػيـ فػي النػزاع بػيف الػزكجيف فػي ال قػو اإلسػبلمي) بحػث عممػي لمػدكتكر جمػاؿ حشػاش /مجمػة جامعػة النجػاح مجمػػد

 9154 )3( 94بػػيف فيػػو الباحػػث أىميػػة التحكػػيـ فػػي ال قػػو اإلسػػبلمي لحػػؿ الخبلفػػات الزكجيػػة كبيػػاف كسػػائمو ككي يتػػو كأىدافػػو
كأثره في إعادة المحمة كالكئاـ بيف الزكجيف كانياء حالة الصراع كالنزاع التي تؤدم باألسرة لمطبلؽ في حػيف أف د ارسػتنا
تدكر دراسة نصكص المكاد القانكنية المتعمقة بو لبياف مدل مراعاة المشرع األردني لمرقابة القضائية فييا.

)5

(التحكػيـ فػي الشػػقاؽ بػيف الػػزكجيف كدكره فػي االسػتقرار األسػػرم د ارسػة نظريػػة تطبيقيػة) لمبػاحثيف د .زينػػب معابػدة كد .عمػػي

ربابع ػػة /مجم ػػة العم ػػكـ الش ػػرعية جامع ػػة القص ػػيـ المجم ػػد  9الع ػػدد 9151 /4ـ ب ػ ّػيف في ػػو الباحث ػػاف أىمي ػػة التحك ػػيـ ف ػػي االس ػػتقرار
األسػػرم كالعكامػػؿ المػػؤثرة عمػػى فاعميتػػو ثػػـ تطرقػػا لكاق ػ التحكػػيـ فػػي الشػػقاؽ بػػيف الػػزكجيف مػػف خػػبلؿ د ارسػػة تطبيقيػػة لػػو (اسػػتبانة)

كتن رد دراستنا عف ىذه الدراسة ببياف مدل مراعاة المشرع األردني لمرقابة القضائية عمى التحكيـ في التشري األردني.
ىوج الدراسة.

تعتمد الدراسة عمى المني الكص ي القائـ عمى دراسة مكضػكع التحكػيـ فػي قػانكف األحػكاؿ الشخصػية األردنػي مػف

خػبلؿ جمػ المعمكمػػات الكافيػة عػف المكضػػكع ثػـ اعتمػاد المػػني االسػتقرائي مػف خػػبلؿ تتبػ م ػردات المػكاد القانكنيػة ثػػـ
 04ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)81ع ( 8441 ،)8ه2222/و

4

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol18/iss1/2

?? ?? ???? ?????? ??????? ?? ????? ?????? ??????? ??????? ??? (15) ???? 2019? Judicial Oversight of Arbitration in the case of discord and dispute in Jorda
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المني التحميمي القائـ عمى عرض النصكص القانكنية المتعمقػة بمكضػكع الد ارسػة كالعمػؿ عمػى تحميميػا كنقػدىا كاقتػراح مػا
يمزـ لتصكيبيا.
خطة الدراسة.

جاءت خطة الدراسة عمى النحك اآلتي:

المقدمة.
المبحث األوؿ :بياف المصطمحات والمفاهيـ ذات الصمة بالدراسة ،وفيه ستة مطالب.
المطمب األوؿ :م يكـ الرقابة لغةن كاصطبلحان.

المطمب الثاني :م يكـ القضاء لغةن كاصطبلحان.

المطمب الثالث :م يكـ الرقابة القضائية كمصطمح مركب.
المطمب الرابع :م يكـ التحكيـ لغةن كاصطبلحان.

المطمب الخامس :م يكـ الدعكل لغةن كاصطبلحان.

المطمب السادس :م يكـ الشقاؽ كالنزاع لغةن كاصطبلحان.

المبحػػث الثػػاني :األحكػػاـ العامػػة لبػػاب التحكػػيـ فػػي دعػػو الشػػقاؽ والنػزاع ومػػد تحقػػؽ الرقابػػة القضػػاةية فيهػػا ،وفيػػه

أربعة مطالب:

المطمب األوؿ :انتخاب الحكميف في دعكل الشقاؽ كالنزاع.
المطمب الثاني :شركط الحكميف في دعكل الشقاؽ كالنزاع.
المطمب الثالث :صبلحيات في دعكل الشقاؽ كالنزاع.

المطمب الرابع :تقرير الحكميف في دعكل الشقاؽ كالنزاع.
الخاتمة كتتضمف :النتائ

كالتكصيات.
املبحث األول:

بيان املصطلحات واملفاهيه ذات الصلة بالدراسة.
ة واصطالح َا.
املطلب األول :مفووو الرقابة لغ َ
الفرع األوؿ :الرقابة لغ َة:

مف المعمكـ أف مف أسماء اهلل تعالى الرقيب فيػك الحػافظ الػذم ال يغيػب عنػو شػيء "نقػكؿ :رقبػت الشػيء أرقبػو رقبػة

يب :الحارس يشرؼ عمى رقبة يحرس القكـ(.)5
كرقبانا؛ أم :انتظرت الرقيب ك َّ
الرِق ُ
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"كالرقكب مف النساء :التي تراقب بعميا ليمكت فترثػو كالرقػكب مػف اإلبػؿ :التػي تػدنك إلػى الحػكض مػف الزحػاـ؛ كذلػؾ

لكرميا كسميت بذلؾ؛ ألنيا ترقب اإلبؿ فإذا فرغف مف شربيف شربت ىي(.)9

كيظير لنا أف لمرقابة معاف كثيرة منيا :الح ظ كاالنتظار قاؿ تعالىَ :ولَػـ تَرقُػب قَػولِي :54[طػو]؛ أم :لػـ تنتظػر قػكلي

كالحارس كالمشرؼ كمنو رقيب القكـ؛ أم :حارسيـ كالمشرؼ عمييـ.

كنبلحػػظ أف ىػػذه المعػػاني كميػػا قريبػػة مػػف بعضػػيا فالشػػيء يح ػػظ باإلشػراؼ عميػػو كتعيػػده كأقػػرب المعػػاني المغكيػػة الػػذم
تتضمنو ىذه الدراسة ىك المعنى الثالث.
الفرع الثاني :مفهوـ الرقابة اصطَلحاً.

تعددت التعري ات المبثكثة في المراج كالمتعمقة بمكضكع الرقابة؛ ذلؾ أف كؿ مؤلػؼ عرفيػا بحسػب العمػـ الػذم يبحػث

فيو كفيما ينتي أستعرض بعض ىذه تعري ات الرقابة:

 -5عرفيا خير الديف( )5بننيا( :إحدل كظػائؼ إدارة المشػركع كمػف خبلليػا يػتـ جمػ المعمكمػات البلزمػة لقيػاس األداء ال عمػي
كمقارنتو باألداء المرغكب أك المخطط لو).

()4
 -9كمػا عػرؼ حميػد الرقابػة بننيػػا( :النشػاط الػذم يسػاعد عمػػى التحقػؽ مػف أف أداء األنشػطة تػػـ بالكي يػة المحػددة ليػا طبقػان

لئلج ارءات كالقكانيف التي تحكـ أداء العمؿ اإلدارم العاـ.)...

كبالنظر إلى التعري يف السابقيف نجد أنيا متقاربة في مضمكنيا؛ حيث تركز عمى عمميػة ضػبط المشػاري كاألنشػطة

مف قبؿ القانكف لتحقيؽ النتائ المرجكة.
ة واصطالح ًا.
املطلب الثاىي :مفووو الكضاء لغ ً
الفرع األوؿ :مفهوـ القضاء لغ ًة:

()1

قضام؛ ألنو مف قضػيت
القضاء :الحكـ كأصمو
ّ

()2

قػاؿ اهلل تعػالى فػي ذكػر مػف قػاؿ( :مػا أنػت قػاض)؛ أم :اصػن كاحكػـ كلػذلؾ

سمي القاضي قاضيان؛ ألنو يحكـ األحكاـ كين ذىا .
الفرع الثاني :مفهوـ القضاء اصطَلحاً:

تعددت تعري ات ال قياء لمعنى القضاء -كاف كانت تصب في معنى– عمى النحك اآلتي:



فقد عرفو الحن ية بننو" :فصؿ الخصػكمات كقطػ المنازعػات كزاد ابػف عابػديف عمػى كجػو خػاص حتػى ال يػدخؿ فيػو
()3

نحك الصمح بيف الخصميف" .



()4

كعرفة المالكية بننو" :إلزاـ مف لو إلزاـ بحكـ الشرع" .

()5

كما عرفو الشافعية بننو" :إلزاـ مف لو إلزاـ بحكـ الشرع" .
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املطلب الثالث :مفووو الرقابة الكضائية ننصطلح مرنب.


عػػرؼ القاضػػي األشػػقر الرقابػػة القضػػائية بننيػػا" :تمكػػيف جيػػة قضػػائية بعينيػػا مػػف مراجعػػة التصػرفات كالتشػريعات كفػػؽ
()51

قكاعد كأسس تحدد صبلحية المحاكـ كاختصاصاتيا كالقكانيف البلزمة التطبيؽ في الخصكمات المعركضة عمييا".


()55

كمػا عرفيػػا الػػدكتكر شػ يؽ

بننيػػا" :التػي تػػتـ عػػف طريػػؽ المحػػاكـ كالييئػات القضػػائية المختم ػػة حينمػػا ترفػ إلييػػا

دعكل أك اعتراض إذ يجد فييا األفراد الضمانة الحقيقية لحماية حقكقيـ لما يتمت بو القضاء مف حيادة كنزاىة".

كبالنظر إلى التعري يف السابقيف نجد أف الرقابة القضػائية عمػؿ قػانكني يتصػؼ بالشػرعية كالمشػركعية لضػماف تطبيػؽ

القانكف في المحاكـ؛ لمكصكؿ إلى أسمى درجات العدالة.

ة واصطالح ًا.
املطلب الرابع :مفووو التحهيه لغ ً
الفرع األوؿ :مفهوـ التحكيـ لغةً:

التحكيـ مصدر حكـ يقاؿ :حكـ يحكػـ تحكيمػان كمجردىػا حكػـ كالحػاء كالكػاؼ كالمػيـ أصػؿ كاحػد كىػك المنػ  .كأكؿ
()59

ذلػػؾ الحكػػـ ىػػك المن ػ مػػف الظمػػـ

كعػػرؼ الجرجػػاني الحكػػـ :بننػػو إسػػناد أمػػر إلػػى آخػػر إيجاب ػان أك سػػمبان( )55كالحكػػـ ىػػك
()54

القضاء كالحكـ ىك الحاكـ كىك من ذ الحكـ كحكمو في األمر تحكيمان :أمره أف يحكـ بينيما أك أجاز حكمو فيما بينيـ

.

الفرع الثاني :مفهوـ التحكيـ اصطَلحاً:

تعددت تعري ات ال قياء القدامى لمتحكيـ عمى النحك اآلتي:






()51

عرفو الحن ية بننو" :تكلية الخصميف حاكمان يحكـ بينيما كركنو الم ظ الداؿ عميو م قبكؿ اآلخر"
()52

كعرفة المالكية بقكليـ" :تكلية الخصميف حكمان يرتضيانو ليحكـ بينيما"

.

.
()53

كذكر الشافعية تعري ان لمتحكيـ فقالكا" :أف يتخذ الخصماف رجبلن مف الرعية ليقضي بينيما فيما تنازعا"
()54

كيرل الحنابمة أف التحكيـ "تكلية شخصيف حكمان صالحان لمقضاء يرتضيانو لمحكـ بينيما"

.

.



كعرفػػو الزحيمػػي مػػف المعاصػريف فقػػاؿ" :أف يحكػػـ المتخاصػػماف شخصػان آخػػر ل ػػض النػزاع القػػائـ بينيمػػا عمػػى ىػػدل



أما في القانكف فقد عرفو خالد عمر عمى أنو" :ات اؽ طرفيف قبؿ نشكء النزاع أك بعػده عمػى عػرض النػزاع عمػى محكػـ

()55

حكـ الشرع"

.

()91

أك محكميف مف الغير لم صؿ في النزاع فصبلن حاسمان يككف بديبلن عف القضاء"

.

كبالنظر إلى التعري ات السابقة نمحظ أنيػا متقاربػة إلػى حػد بعيػد فػي المعنػى إال أف ال قيػاء القػدامى قػد اقتصػركا عمػى
التحكيـ االختيارم في تعري اتيـ بينما نجد أف المعاصريف قد استخدمكا بعض األل ػاظ القانكنيػة بحسػب كاقػ الحػاؿ قاصػديف
التحكيـ القضائي في تعري يـ.
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كأرل بنف تعريؼ الدكتكر الزحيمي قد حقؽ أركاف التحكيـ مف حيث أطرافو كحقيقتػو إال أنػو تحػدث عػف التحكػيـ االختيػارم
كبناء عميو أستخمص أف التحكيـ ىك:
ال القضائي
ن
أف ينتخب القاضي حكميف لئلصبلح بػيف الػزكجيف بشػركط مخصكصػة لضػماف عدالػة الحكػـ القضػائي المسػتند عمػى
تقريرىما.
ة واصطالح ًا.
املطلب اخلامص :مفووو الدعوى لغ ً
الفرع األوؿ :مفهوـ الدعو لغةً:

ػت الشػػيء
الػػدعكل اسػػـ مػػا ُيػػدعى كمصػػدر ّادعػػى كالجمػ  :دعػػاكل كدعػػاك نقػػكؿ :دعػػكل فػػبلف كػػذا أم :قكلػػو كادعيػ ُ
تمنيتوُ أدعيتُوُ طمبتوُ لن سي كيقاؿ :فبلف يدعي بكرـ فعالة أم :يخبر بذلؾ عف ن سو(.)95
كنمحظ مما سبؽ أف الدعكل في المغة ليا عدة معاف منيا :التمني كالطمب كاإلخبار.
الفرع الثاني :مفهوـ الدعو اصطَلحاً:

تعددت التعري ات التي ذكرىا ال قياء -رحميـ اهلل -لمدعكل كأذكر منيا:

()99

.



تعريؼ الحن ية" :قكؿ مقبكؿ عند القاضي يقصد بو طمب حؽ عمى غيره"



تعريؼ المالكية" :طمب معيف أك ما في ذمة معيف أك أمر يترتب لو عميو ن معتبر شرعان"

()95

.

()94



تعريؼ الشافعية" :إخبار عف كجكب حؽ عمى غيره عند حاكـ"



تعريػػؼ الحنابمػػة" :إضػػافة اإلنسػػاف إلػػى ن سػػو اسػػتحقاؽ شػػيء فػػي يػػد غي ػره أك فػػي ذمتػػو"
القانكنييف لمدعكل في كتبيـ أذكر منيا:

.

()91

 .كمػػا تعػػددت تعري ػػات

 تعريؼ د .ياسيف بننيا" :قكؿ مقبكؿ أك ما يقكـ مقامو في مجمس القضاء يقصد بػو اإلنسػاف طمػب حػؽ لػو أك مػف
يمثمو أك حمايتو"(.)92

 تعريؼ محكمة التمييز األردنية بننيا" :الكسػيمة القانكنيػة التػي يمجػن بمقتضػاىا صػاحب الحػؽ إلػى السػمطة القضػائية
لحماية حقو"(.)93

ة واصطالح ًا.
املطلب الشادض :مفووو الظكام واليزاع لغ ً
الفرع األوؿ :مفهوـ الشقاؽ والنزاع لغةً:
ِ
الشقاؽ :بكسر الشيف مصدر شاقو مشاقة كشقاقان كىك غمبة العداكة كالخبلؼ كسمي الخبلؼ بيف اثنيف شػقاقان؛ ألف كػؿ

مف فرقتي العداكة قصد شقان غير شؽ صاحبو(.)94
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(النػزع)؛ أم :فػي قمػ الحيػاة كنازعػو خاصػمو
والنزاع لغ ًة :نزع ينزعو نزعان كنزع الشيء مف مكانو قمعػو كقػكليـ :فػبلف فػي ّ
كجاذبو كالتنازع :التخاصـ كالتناكؿ كنازعتو منازعةن كنزاعان؛ إذ جاذبتو في الخصكمة كبينيـ ِنزاعة؛ أم :خصكمة في حؽ(.)95
كنمحظ أف مصطمحي الشقاؽ كالنزاع متقارباف في المعنى المغكم؛ حيث إنيما يدالف عمى الخصكمة كالعداكة كاالختبلؼ.

الفرع الثاني :مفهوـ الشقاؽ والنزاع اصطَلحاً.
بتتب كتب ال قياء لـ أقؼ عمى معنػى الشػقاؽ اصػطبلحان كمػا أف عبػاراتيـ ال تخػرج عػف المعنػى المغػكم لمشػقاؽ كالنػزاع

فقد نقؿ اإلماـ القرطبي أف زيد بف أسػمـ قػاؿ" :الشػقاؽ :المنازعػة"( )51كمػا أف ال قيػاء يػذكركف الشػقاؽ باعتبػاره سػببان لمت ريػؽ بػيف
اؽ َبي ِن ِه َما  :51[...النساء].
الزكجيف يقكؿ اإلماـ الرازم في تنكيمو لكممة (شقاؽ) الكاردة في كتاب اهلل تعالىَ  :وِاف ِخفتُـ ِشقَ َ
إف كؿ كاحد منيما صار في شؽ بالعداكة كالمباينة"(.)55
"إف كؿ كاحد منيما ي عؿ ما يشؽ عمى صاحبو كالثانيّ :
يقكؿّ :
كأما مصطمح النزاع فقد كاف محؿ خبلؼ بيف المختصيف فقد عرفو كؿ كاحد منيـ بحسب العمـ الذم يتحدث عنو.

كفػػي ىػػذه الد ارسػػة ال يكجػػد فػػرؽ بػػيف الشػػقاؽ كالن ػزاع بػػيف الػػزكجيف ال لغ ػةن كال اصػػطبلحان فغالب ػان مػػا يككنػػا سػػببان النحػػبلؿ

العبلقة الزكجية بيف الزكجيف.

كأما مػف الناحيػة القانكنيػة فمػـ ي ػرؽ قػانكف األحػكاؿ الشخصػية األردنػي بػيف الشػقاؽ كالنػزاع؛ حيػث أطمػؽ المصػطمحيف كسػبب
فػػي دعػػكل الت ريػػؽ؛ لكػػف المشػػرع األردنػػي بػّػيف الحػػاالت التػػي تُعػػد شػػقاقان كتبػػرر طمػػب الت ريػػؽ مػػف خػػبلؿ المػػادة ( )592مػػف قػػانكف

األح ػكاؿ الشخصػػية األردنػػي رقػػـ ( )51لعػػاـ 9155؛ كنسػػتطي أف نخمػػص إلػػى تعريػػؼ لمشػػقاؽ كالن ػزاع بننػػو( :حالػػة مػػف الخػػبلؼ

العميؽ كالمستمر بيف الزكجيف يتعذر معيا استمرار الحياة الزكجية).
املبحث الثاىي:

األحهاو العامة للتحهيه يف دعوى الظكام واليزاع ومدى حتكل الرقابة الكضائية فيوا.
متويد.

مف المعمكـ أف العبلقات البشرية في أم مجتم تحتاج إلػى مجمكعػة مػف القػكانيف التػي تحكميػا كتػنظـ شػؤكف حياتيػا

كتعد ىذه المكاد القانكنية ناظمة سمككيان كاجتماعيان؛ بحيث تطبؽ عمى جمي أفراد المجتم دكف تمييز كمحاباة.

كشػػنف التش ػريعات فػػي القػػانكف األردنػػي كغي ػره مػػف التش ػريعات التػػي تسػػعى لحمايػػة حقػػكؽ األف ػراد كصػػيانتيا مػػف التعػػدم

كالظمـ فكاف قانكف األحكاؿ الشخصية جزءان ال يتج أز مف ىذه المنظكمة العادلػة مػف خػبلؿ سػف القكاعػد القانكنيػة الناظمػة ألبكابػو

ابتداء مف الزكاج إلى ما بعد الكفاة مف أحكاـ الكصايا كالمكاريث.
كالتي تشكؿ في مجمكعيا القكانيف التي تنظـ شؤكف األسرة
ن

كقد اخترنا في ىذه الدراسة مكضكع بالغ األىمية مف مكضكعات قانكف األحكاؿ الشخصية كىك التحكيـ فػي دعػكل

الشقاؽ كالنزاع عممان أف المشرع األردني لـ ي رد لمتحكيـ بابان مستقبلن في القػانكف كانمػا تعػرض لمتحكػيـ مػف خػبلؿ فقػرات
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الرقابة الكضائية على التحهيه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تابعة لممادة رقـ ( )592مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني ككاف األجدر بالقػانكف أف ي ػرد بابػان مسػتقبلن لمتحكػيـ الػذم
يمعب دك انر ميمان في الح اظ عمى ديمكمة العبلقة الزكجية.

كسنسػػمط الضػػكء فػػي ىػػذا المبحػػث عمػػى القكاعػػد القانكنيػػة الناظمػػة لمتحكػػيـ فػػي دعػػكل الشػػقاؽ كالن ػزاع لبيػػاف مػػدل

الرقابة القضائية في مكاده كما المقترحات القانكنية التػي مػف شػننيا أف تسػيـ فػي ت عيػؿ دكر الرقابػة لمكصػكؿ إلػى عدالػة

الحكـ القضائي الصادر فييا.

املطلب األول :اىتخاب احلهنني يف دعوى الظكام واليزاع.
()59

ات ؽ ال قياء -رحميـ اهلل– مف الحن يػة

()55

كالمالكيػة

حاؿ الشقاؽ كالنزاع بيف الزكجيف لئلصبلح بينيما.

()54

كالشػافعية
()52

()51

كالحنابمػة

عمػى جػكاز انتحػاب الحكمػيف فػي

()53

كما تحدث ال قياء عف حكـ إرساؿ الحكميف فذىب الشػافعية كالمالكيػة إلػى القػكؿ بػالكجكب لظػاىر اآليػة الكريمػة:
يػدا إِص َػَل ًحا ُي َوفِّػ ِ
ػاف
ػه َبي َن ُه َمػا إِ َّف المَّ َ
ؽ المَّ ُ
اؽ َبي ِن ِه َمػا فَػاب َعثُوا َح َك ًمػا ِمػف أَهمِ ِػه َو َح َك ًمػا ِمػف أَهمِ َهػا إِف ُي ِر َ
َ وِاف ِخفتُـ ِشػقَ َ
ػه َك َ
ِ
ير[النساء ]51 :كفي قكؿ لمشافعية( )54بننو مستحب.
يما َخ ِب ًا
َعم ً
كقبؿ البدء بعرض المكاد القانكنية المتعمقة بانتخاب الحكمػيف البػد مػف اإلشػارة لمقدمػة المػادة ( )592كالتػي تػنص

عمػػى( :ألم مػػف الػػزكجيف أف يطمػػب الت ريػػؽ لمشػػقاؽ كالن ػزاع إذا ّادعػػى ضػػر انر لحػػؽ بػػو مػػف الطػػرؼ اآلخػػر يتعػػذر معػػو
استمرار الحياة الزكجية سكاء كاف الضرر حسيان كاإليذاء بال عؿ أك بالقكؿ أك معنكيان كيعتبػر ضػر انر معنكيػان أم تصػرؼ أك

سػػمكؾ مشػػيف أك مخػػؿ بػػاألخبلؽ الحميػػدة ُيمحػػؽ بػػالطرؼ اآلخػػر إسػػاءة أدبيػػة ككػػذلؾ إص ػرار الطػػرؼ اآلخػػر عمػػى اإلخػػبلؿ
بالكاجبات كالحقكؽ الزكجية).

نمحظ أف المشرع األردني في ىذه المادة فرؽ بيف ما إذا كاف رف ىذه الدعكل مف قبؿ الزكج أك الزكجة مف خػبلؿ

ال قرة (أ) كال قرة (ب) مف ذات المادة؛ حيث نصتا عمى اآلتي:

(أ .إذا كاف طمب الت ريؽ مف الزكجة كتحقؽ القاضػي مػف صػحة ادعائيػا بػذلت المحكمػة جيػدىا فػي اإلصػبلح بينيمػا

فإذا لـ يمكف اإلصبلح أنذر القاضي الزكج بنف يصمح حالو معيا كأجؿ الدعكل مدة ال تقؿ عف شير فإذا لـ يتـ الصمح

بينيما كأصرت الزكجة عمى دعكاىا أحاؿ األمر إلى حكميف.

ب .إذا كاف المػدعي ىػك الػزكج كأثبػت كجػكد النػزاع كالشػقاؽ بػذلت المحكمػة جيػدىا فػي اإلصػبلح بينيمػا فػإذا لػـ يمكػف
اإلصبلح أجؿ القاضي الدعكل مدة ال تقؿ عف شير أمبلن بالمصالحة كبعد انتياء األجؿ إذا لـ يتـ الصمح كأصر الزكج
عمى دعكاه أحاؿ القاضي األمر إلى حكميف).

كنمحظ أف المشرع األردني قد فرؽ بيف إجراءات طمب الت ريؽ إذا كاف الطمػب مػف قبػؿ الزكجػة أك الػزكج فػإف كػاف طمػب

الت ريؽ مف قبؿ الزكجة فعمييا:
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تدعي الضرر المادم كالمعنكم الكاق عمييا.
 -5أف ّ
تدعي استحالة الحياة الزكجية م كجكد ىذا الضرر.
 -9أف ّ

تدعي إصرار الزكج عمى اإلخبلؿ بالكاجبات كالحقكؽ الزكجية.
 -5أف ّ
كاذا كاف طمب الت ريؽ مف قبؿ الزكج فعميو:

.5

أف يثبت الضرر ككجكد الشقاؽ كالنزاع.

.5

إصرار الزكجة عمى اإلخبلؿ بالكاجبات كالحقكؽ الزكجية.

.9

استحالة الحياة الزكجية في ظؿ الشقاؽ كالنزاع بينيما.

كبالنظر إلى ال قرتيف السابقتيف يظير لنا أف المشرع األردني قػد جعػؿ عػبء إثبػات الشػقاؽ كالنػزاع عمػى الػزكج بالبينػة
()55

البلزمة كيكت ى بالبينة الشخصية عمى السماع كما ىك منصكص عميو فػي المػادة ()593

قد اكت ى بتحقؽ القاضي مف االدعاء المقدـ مف جية الزكجة في دعكل الشقاؽ كالنزاع.

فػي حػيف أف المشػرع األردنػي

كنمحظ أف المشرع األردني قد أخؿ بمبػدأ العدالػة إذ فػرؽ بػيف الػزكجيف فيمػا يتعمػؽ بعػبء اإلثبػات فنكجػب عػبء اإلثبػات

عمى الزكج إف كاف رف الدعكل مف جيتو في حيف اكت ى بتحقؽ القاضي إف كاف رف الدعكل مف جية الزكجة.

كلت عيػػؿ دكر اإلص ػػبلح ب ػػيف ال ػػزكجيف فق ػػد نػػص الق ػػانكف ف ػػي ال قػ ػرتيف الس ػػابقتيف فػػي ح ػػاؿ التحق ػػؽ م ػػف ادع ػػاء الزكج ػػة

كاإلثبات مف قبؿ الزكج أف عمى المحكمة أف تبذؿ جيدىا في اإلصبلح بينيما فإف تعذر اإلصػبلح ككانػت الزكجػة ىػي طالبػة
الت ريؽ؛ فإف القاضي ينذر الزكج مدة ال تقؿ عف شير لكي يصمح حالػو مػ زكجتػو كيؤجػؿ الػدعكل إلػى ذلػؾ التػاريخ فػإف لػـ
يتـ الصمح بينيما كأصرت الزكجة عمى دعكاىا فإف القاضي يحيؿ األمر إلى الحكميف.

كفي حاؿ كاف الزكج طالب الت ريؽ فإف القاضي يؤجؿ الدعكل مدة ال تزيد عف شير أمبلن بالمصػالحة فػإف انتيػى

األجؿ كلـ يتـ اإلصبلح بينيما كأصر الزكج عمى دعكاه أحاؿ القاضي األمر إلػى الحكمػيف كمػف ىػذه المرحمػة القانكنيػة

يبدأ مكضكع دراستنا.

كقبؿ الحديث عف النص القانكني المتعمؽ بانتخاب الحكميف البد مف تسميط الضػكء عمػى قضػية فػي غايػة األىميػة تتعمػؽ

بعبارة كردت في ال قرتيف السابقتيف؛ حيث نص القانكف في كبل ال قرتيف ( ...بذلت المحكمػة جيػدىا فػي اإلصػبلح )...كيبػدك أف
المشرع األردني قد أكرد النص القانكني مف دكف التحقؽ مف الجيد المبذكؿ مف قبؿ المحكمة لئلصبلح بيف الزكجيف.

كبذلؾ يظير لنا كجػكد فػراغ تشػريعي ذك أىميػة كبيػرة كىػك غيػاب الرقابػة القضػائية عمػى المحكمػة لمتنكػد مػف القيػاـ بػدكرىا

ال اعؿ لئلصبلح بيف الزكجيف.

كيحسف بالمشرع األردني أف ُي عؿ اآللية التي يجب أف تتب مف قبػؿ المحكمػة كالحػديث مػ كػؿ طػرؼ عمػى حػده بجمسػة
ُ

خاصة كتكرار ذلؾ؛ بحيث ال تقؿ ىذه المرحمة عف شػير كبكاقػ أربػ جمسػات كبيػذه اآلليػة نكػكف قػد حققنػا معنػى بػذؿ الجيػد
المنصكص عميو في ال قرتيف السابقتيف كما أف ىذه اآللية تضبط عمؿ المحكمػة فػي اإلصػبلح فتسػيـ فػي ت عيػؿ الػدكر الرقػابي
اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)81ع (2222/8441 ،)8و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عمػى ىػذا الجيػد مػػف خػبلؿ تػدكيف كاقػ الجمسػػات كتاريخيػا كتكقيػ الػػزكجيف عمييػا كح ظيػا فػي سػػجؿ المحكمػة التػاب لمػػدعكل

مف خبلؿ أنظمة تصدر عف السمطة التن يذية تحدد إجػراءات الرقابػة القضػائية عمػى التحكػيـ فػي دعػكل الشػقاؽ كالنػزاع كبػذلؾ
نجنب السمطة التشريعية مف التدخؿ في ت اصيؿ جزئية.
كقػد نصػت ال قرتػاف (أ) ك(ب) مػػف المػادة ( )592مػف قػػانكف األحػكاؿ الشخصػية فػي نيايتيمػػا عمػى إحالػة القاضػػي
األمر إلى حكميف في حاؿ لـ تنجح المحكمة في اإلصبلح بيف الزكجيف كذلؾ بانتخاب الحكميف مف أىؿ الزكجيف أكالن

كفي حاؿ عدـ تيسر ذلؾ كجو القاضي إلى انتخاب الحكميف مف ذكم الخبرة كالعدالة كلت عيؿ الرقابة القضائية عمى ىذا
اإلجراء أقترح اآلتي:
 -5إعبلف دائرة قاضي القضاة عف طمب خبراء تحكيـ في دعكل الشقاؽ كالنزاع.
 -9العمؿ عمى اعتماد نمكذج خاص النتخاب الحكميف يتضمف المعمكمات اآلتية:
أ.

المح ّكػـ كعممػو كعمػره كالحالػة االجتماعيػة كالدرجػة العمميػة
معمكمات تعبن مف قبؿ المح ّكـ ن سو كتتضمف :اسػـ ُ
كالتخصص كالخبرة العممية لو كمكاف سكنو كرقـ ىات و.

ب .معمكمات تعبن مف قبؿ ديكاف المحكمة كتتضػمف :عػدد جمسػات التحكػيـ التػي أحيمػت لممحكػـ سػابقان كتػاريخ جمسػات
التحكػػيـ الت ػػي أحيم ػػت ل ػػو كاس ػػـ المحكم ػػة الت ػػي أحال ػػت ل ػػو التحك ػػيـ كع ػػدد ال ػػدعاكل الت ػػي انتي ػػت باإلص ػػبلح ب ػػيف

الزكجيف كيككف ذلؾ مف خبلؿ نظاـ مرتبط بجمي المحاكـ الشرعية لمحصكؿ عمى معمكمات بالغة الدقة.

 -5تقكـ دائرة قاضي القضاة بتنسيب األسماء لممحكمػة المختصػة لمقيػاـ بيػذا العمػؿ العظػيـ الػذم مػف شػننو أف يعمػؿ
عمى التكفيؽ كاإلصبلح بيف الزكجيف.
كمف خبلؿ تطبيؽ الكسائؿ المقترحػة سػابقان نكػكف قػد فعمّنػا دكر الرقابػة القضػائية عمػى انتخػاب الحكمػيف كمػا تػدف

ىذه الكسػائؿ بػالمحكـ أف يبػذؿ قصػارل جيػده فػي اإلصػبلح فيصػبح النمػكذج الخػاص بػو مػف النمػاذج المعتمػدة مػف قبػؿ المحكمػة
لمقياـ بيذه الميمة السامية.
املطلب الثاىي :طروط احلهنني يف دعوى الظكام واليزاع.

ات ؽ ال قياء -رحميـ اهلل .)41(-عمى مجمكعة مف الشركط التي يجب أف تتكافر في الحكميف عند انتخابيما كىي:

 -5اإلسَلـ :ات ؽ ال قياء()45عمى أنو يشترط في الحكميف اإلسبلـ فبل يجػكز أف يكػكف أحػد الحكمػيف غيػر مسػمـ إف كػاف

الزكجاف مسمميف ككذلؾ األمر إف كػاف الػزكج مسػممان كالزكجػة كتابيػة فػبل يقبػؿ أف يكػكف الحكػـ كتابيػان مػف أىميػا؛ ألف حكػـ
الحكميف ين ذ عمى الزكجيف معان فبل حكـ لغير المسمـ عمى المسمـ(.)49

 -9العقؿ والبموغ؛ ألف عمميما يحتاج إلى الرأم كاعماؿ العقؿ كالنظر.
كبالنظر لمشرطيف السابقيف كفي ظؿ ال قرة (ج) مف المادة ( )592مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني كالتي تنص
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?? ?? ???? ?????? ??????? ?? ????? ?????? ??????? ??????? ??? (15) ???? 2019? Judicial Oversight of Arbitration in the case of discord and dispute in Jorda

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سياء احلييطي

عمى اآلتي(( :يشترط في الحكميف أف يككنا عدليف قادريف عمػى اإلصػبلح كأف يكػكف أحػدىما مػف أىػؿ الزكجػة كاآلخػر مػف
أىؿ الزكج إف أمكف كاف لػـ يتيسػر ذلػؾ حكػـ القاضػي اثنػيف مػف ذكم الخبػرة كالعدالػة كالقػدرة عمػى اإلصػبلح)) نمحػظ أف
المشػرع األردنػي لػـ يػػنص عمػى شػركط اإلسػبلـ كالبمػػكغ كالعقػؿ المت ػؽ عمييػػا عنػد ال قيػاء كمػا ذكرنػػا سػابقان كلعػؿ المشػػرع

األردني لـ ينص عمى ذلؾ نصان صريحان؛ ألف ميمة اإلصبلح ال يمكػف أف تتحقػؽ مػف فاقػدم األىميػة فكػاف األمػر بػديييان

ال يحتاج لنص كأما فيما يتعمؽ بشرط اإلسبلـ فربما يككف المشرع األردني قد كس في ذلؾ ليشػمؿ الزكجػة الكتابيػة فيمػا
إذا احتاجػػت حكم ػان مػػف أىميػػا كخاصػػة أف الحكمػػيف ال يصػػد ار ُحكم ػان قضػػائيان فػػي تحكيميمػػا بػػؿ يرفعػػا تقريرىمػػا ليصػػدر
القاضي الحكـ القضائي في الدعكل المنظكرة.
 -5أف يكونا مف أهؿ الزوجيف لقكلو تعػالى :فَاب َعثُوا َح َك ًما ِمف أَهمِ ِه َو َح َك ًما ِمف أَهمِ َهػا[النسػاء]51 :؛ ألف احتماليػة اإلصػبلح

منيما أكبر لعمميا بحاؿ الزكجيف كببكاطف األمكر كحرصيما عمى مصمحة الزكجيف كتكافر عنصر الش قة اتجاىيما.

 -4العدالػػة :كقػػد تعػػددت أل ػػاظ ال قيػػاء فػػي تعريػػؼ العدالػػة كاف كػػاف كميػػا يصػػب بمعنػػى كاحػػد فعػػرؼ الحن يػػة العػػدؿ بقػػكليـ:
"مف اجتنب الكبائر ك ّأدل ال رائض كغمبت حسناتو سيئاتو فيك عدؿ( )45كيرل المالكيػة أف العدالػة "صػ ة ِ
مظّنػةُ تمنػ مكصػكفيا
()44

البدعػػة كمػػا يشػػينو عرفػان"

()41

كأمػػا الشػػافعية فقػػالكا" :العدالػػة :اجتنػػاب الكبػػائر كميػػا كاجتنػػاب اإلصػرار عمػػى الصػػغائر"
()42

الحنابمة" :العدالة :اجتناب الريبة كانت اء التيمة كفعؿ ما يستحب كترؾ ما يكره"
()43

كان رد المالكية

()44

كالشافعية

.

()11

كالحنابمػة( )45فػي اشػتراط الػذككرة فػي الحكمػيف كمػا ان ػرد المالكيػة

كقػػاؿ

()15

كالحنابمػة

فػي

اشتراط أف يككف الحكماف فقيييف عالميف باألحكاـ الشرعية المتعمقة بالنشكز.

كبالنظر إلى شرطي العدالة كالذككرة نممح أف ال قياء في كتػبيـ قػد كي ػكا ىػذا الشػرط باعتبػار ماىيػة الحكمػيف ىػؿ ىمػا

ككيبلف أـ حاكماف؟

()19

فػذىب جميػكر ال قيػػاء الشػتراط العدالػػة كالػذككرة فػػي الحكمػيف عمػى اعتبػػار أنيمػا حاكمػػاف
بيف الزكجيف إال مف الذكر العدؿ.

ػاء عميػػو ال يصػح التحكػػيـ
كبن ن

فػي حػػيف ذىػب الحن يػػة ( )15إلػى أف العدالػػة شػرط كمػػاؿ فػي الحكمػػيف ال شػرط فػػي تقميػدىما قياسػان عمػى شػػركط القاضػػي

يقكؿ اإلماـ الكاساني( :ككذا العدالة عندنا ليست بشرط لجكاز التقميد لكنيػا شػرط الكمػاؿ فيجػكز تقميػد ال اسػؽ كتن يػذ قضػاياه إذا
لـ يجاكز فييا حد الشرع )...إال أف اإلماـ الماكردم قد صرح بنف العدالة مشترطة عمػى االعتبػاريف بقكلػو ...( :كالثالػث
أف يككنا عدليف فإف كانا حاكميف فبلبد مف اعتبار ىذه الشػركط فػي الحػاكـ كاف كانػا ككيمػيف فقػد اقتػرف بككالتيمػا كاليػة
اختيػار الحػػاكـ ليمػػا كال يصػح فػػيمف رد الحػػاكـ إليػػو نظػر إال أف يكػػكف بيػػذه الصػ ات أال تػرل أف الحػػاكـ لػػك أراد أف يػػرد
()14

النظر في ماؿ يتيـ إلى عبد فاسؽ لـ يجز كاف جاز أف يككف ككيبلن)

ككذلؾ فإف الحن ية لـ يشترطكا الذككرة إال فيمػا

لـ تقبؿ بو شيادة المرأة ()11كالتحكيـ ليس كذلؾ فجاز لممرأة التحكيـ بيف الزكجيف في حاؿ الشقاؽ كالنزاع.

كبالنظر لم قرة (ج) مف المادة ( )592مف قانكف األحكاؿ الشخصية نجد أف المشرع األردني قد أحسف إذ نص عمى
اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)81ع (2222/8441 ،)8و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اشتراط العدالة في الحكمػيف أخػذان بػرأم جميػكر ال قيػاء؛ لمػا يػنعكس إيجابػان مػف تكلػد الثقػة مػف قبػؿ الػزكجيف بيمػا كحتػى

يؤمف مف كقكع الخطن كالتقصير في عمميما لمنجاح في ميمتيما المككمة إلييما أال كىي اإلصبلح بيف الزكجيف.

ككذلؾ نمحظ أف المشرع األردني قد سكت عف شرط الػذككرة فػي ال قػرة (ج) مػف المػادة ( )592مػف قػانكف األحػكاؿ
الشخصية األردني رقـ ( )51لعاـ  9155كلـ ينص عميو مطمقان عممػان أف المػادة رقػـ ( )559لقػانكف األحػكاؿ الشخصػية

رقـ ( )25لعاـ  5532قد نصت عمى اشتراط الذككرة أخذان برأم جميكر ال قياء الذيف لـ يجيزكا عمػؿ المػرأة فػي التحكػيـ

باعتبػػار أف الحكمػػيف حػػاكميف حيػػث نصػػت عم ػػى اآلتػػي( :يشػػترط ف ػػي الحكمػػيف أف يككنػػا رجمػػيف عػػدليف قػػادريف عمػػى

معدلػة لممػادة ( )559مػف قػانكف األحػكاؿ الشخصػية رقػػـ
ػاء عمػى ذلػؾ تكػكف ال قػرة (ج) مػف المػادة (ّ )592
اإلصػبلح) كبن ن
( )25لعاـ  5532ـ إذف فالعدكؿ عف كممة (رجميف) تدؿ أف المشرع األردني قد عدؿ عف المن إلى القكؿ بجكاز عمػؿ
المػرأة فػي التحكػػيـ أخػذان بػرأم السػادة الحن يػػة كاال لمػا كػػاف ليػذا العػدكؿ مػػف فائػدة فالتعػػديؿ القػانكني يػػدؿ داللػة كاضػػحة
عمى جكاز أف تتكلى المرأة التحكيـ في دعكل الشقاؽ كالنزاع.

كبػػالنظر إلػػى كاقػ المحػػاكـ الشػػرعية األردنيػػة لمعرفػػة مػػدل ت عيػػؿ عمػػؿ المػرأة فػػي التحكػػيـ نمحػػظ أف القاضػػي فػػي
دعكل الشقاؽ كالنزاع ال ينتخب المرأة مطمقان لمقياـ بيذا العمؿ بالرغـ مػف قػدرة المػرأة لمقيػاـ بيػذه الميمػة الممكنػة بحسػب

إمكانياتيػػا العقميػػة كالجسػػدية فالرجػػؿ ال يت ػػكؽ عمػػى الم ػرأة بشػػيء يػػذكر فػػي ىػػذا المجػػاؿ بػػؿ ربمػػا يحتػػاج التحكػػيـ بػػيف
الػػزكجيف إلػػى كجػػكد ام ػرأة كػػكف أح ػػد أط ػراؼ الخصػػكمة ى ػػي ام ػرأة كربمػػا احتاج ػػت الزكجػػة لتحكػػيـ المػ ػرأة لمبػػكح بػػبعض
الخصكصيات المتعمقة بمكضكع الدعكل.
كيبقى السؤاؿ مطركحان أماـ دائرة قاضي القضاة كبحسب كاق المحاكـ الشرعية األردنية:

لماذا ال تحاؿ قضايا التحكيـ في دعاكل الشػقاؽ كالنػزاع إلػى المػرأة فػي حػاؿ انطبقػت عمييػا الشػركط التػي نػص عمييػا

المشرع األردني في الحكميف؟

كما بيف النظر إلى النص القانكني الذم ال يمن المرأة مف التحكيـ في دعكل الشقاؽ كالنػزاع ككاقػ المحػاكـ الشػرعية
في عدـ انتخاب المرأة لمتحكيـ في دعكل الشقاؽ كالنزاع تكمف إشكالية التطبيؽ لمنص القانكني كتعطيؿ حؽ المػرأة الممنػكح
ليا شرعان كقانكنان.

كيرل الباحث ضركرة منح ىذا الحؽ لممرأة لؤلسباب اآلتية:

.5
.9
.5

عدـ كجكد ما يمن المرأة شرعان كقانكنان مف العمؿ في التحكيـ في دعاكل الشقاؽ كالنزاع.

االحتذاء بمنح المرأة ىذا الحؽ عمى غرار المعمكؿ بو في القضاء النظامي بحسب قانكف التحكيـ األردني (رقػـ ()55
لعاـ ( )9115نصان كتطبيقان.

انسجامان م المادة رقـ ( )2مف الدستكر األردني لعاـ  5519كتعديبلتو كالتي تنص عمى( :األردنيكف أماـ القػانكف

سكاء ال تمييز بينيـ في الحقكؽ كالكاجبات كاف اختم كا في العرؽ أك المغة أك الديف).
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.4

إف كظي ػػة التحكػػيـ بحسػػب المعمػػكؿ بػػو ف ػػي المحػػاكـ الشػػرعية األردنيػػة بمضػػمكنيا كشػػكميا كظي ػػة إداريػػة بحتػػة

.1

تستطي المرأة المؤىمة بإمكانياتيا أف تُعمؿ نظرىا كت عؿ خبرتيا إلنجاز الميمة المككمة إلييا قانكنان.
خصكصػػية بعػػض القضػػايا فػػي دعػػاكل الشػػقاؽ كالنػزاع كالتػػي تحتػػاج فػػي أكثػػر األحيػػاف لكجػػكد عنصػػر نسػػائي فػػي
التحكيـ الشرعي القانكني تحقيقان لعدالة التقرير الصادر عف الحكميف عند بحث أسباب النزاع بيف الزكجيف.

كما نص القانكف عمى قػدرة الحكمػيف عمػى اإلصػبلح مػف غيػر أف يحػدد الضػكابط التػي مػف خبلليػا يمكػف معرفػة قػدرتيما
عمى القيػاـ بيػذه الميمػة الجميمػة كقػد بينػا فػي المطمػب األكؿ آليػة انتخػاب الحكمػيف مػف خػبلؿ النمػكذج المقتػرح الػذم مػف شػننو
أف ي عؿ دكر الرقابة القضائية لمتنكد مف قدرتيما عمى اإلصبلح بيف الزكجيف.
كاضافة لذلؾ فإف المشرع األردني لـ يربط القدرة عمى اإلصػبلح بمػدل معرفػة الحكمػيف باألحكػاـ الشػرعية المتعمقػة

بالزكاج كالطبلؽ كاآلثار المترتبة عميو التي سيحتاجيا المحكـ في تحكيمػو لئلصػبلح بػيف الػزكجيف أك فػي كتابتػو لمتقريػر
الذم يعتمده القاضي إلصدار الحكـ القضائي.
ككاف األجدر بالمشرع األردني أف ينص عمى شرط أف يككف الحكماف مف حممػة العمػـ الشػرعي فيمػا األقػدر عمػى
()12

اإلصبلح بيف الػزكجيف لعمميمػا باألحكػاـ الشػرعية المتعمقػة فػي ىػذا البػاب بػؿ إف بعػض ال قيػاء كالمالكيػة كالحنابمػة

فعمنا دكر الرقابة القضائية عند انتخاب الحكميف مف
نصكا عمى اشتراط أف يككف الحكماف فقيييف كنككف بيذا الشرط قد ّ
قبؿ القاضي فبل ينتخب عمى سبيؿ المثاؿ محػامي نظػامي يحمػؿ شػيادة القػانكف كحصػؿ عمػى إجػازة المحامػاة الشػرعية؛
ألف ىذه اإلجازة تمنحو حؽ المرافعات أماـ القضاء في الدعاكل الشرعية كال تؤىمو لمقياـ بميمة اإلصبلح بيف الزكجيف.
ثـ نص المشرع األردني عمى شرط أف يككف أحد الحكميف مف أىؿ الزكجة كاآلخر مف أىؿ الزكج إف أمكػف كالنػاظر
لكاقػ المحػػاكـ الشػػرعية يممػػس أف ميمػػة القاضػػي فػػي ىػػذا المكضػػكع مػػا ىػػك إال إج ػراء شػػكمي يتمثػػؿ باست سػػار القاضػػي عػػف
إمكانية االت اؽ عمى حكميف مف أىميما لغايات عدـ االستئناؼ لمخال ة النص القانكني فػإف عمػـ القاضػي بعػدـ االت ػاؽ

بينيما انتخب حكميف مف الخارج لمقياـ بيذه الميمة.
ونمحظ في هذا اإلجراء السريع أمريف في غاية األهمية:

أولً :تجاكز األصؿ الشرعي في أف يككنا الحكميف مف أىؿ الزكجة كأىؿ الزكج امتثاالن لقكلو تعالى :فَاب َعثُوا َح َك ًمػا ِمػف
()13
أَهمِػ ِػه َو َح َك ًمػػا ِمػػف أَهمِ َهػػا :51[النسػػاء] كمػػا كػػاف ىػػذا األمػػر اإلليػػي الػػذم حممػػو بعػػض ال قيػػاء عمػػى الكجػػكب كالمالكيػػة
()14

كالشافعية

إال لثمرات بينة في تطبيقػو مػف شػننيا أف تصػمح الحػاؿ بػيف الػزكجيف فيػنجح الحكمػاف فػي ميمتيمػا
()15

يق ػػكؿ اإلم ػػاـ الزمخش ػػرم

( :كانم ػػا ك ػػاف الحكم ػػاف م ػػف أىميم ػػا؛ ألف األق ػػارب أع ػػرؼ ببػ ػكاطف األحػ ػكاؿ كأطم ػػب

لمصبلح كالييـ تسكف ن كس الزكجيف.)...
ثانياً :غياب الرقابة القضائية في انتخاب القاضي لمحكميف مف خارج دائرة الزكجيف كاقتصار األمر عمى است سػار القاضػي
عف ذلؾ.
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الرقابة الكضائية على التحهيه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كلت عيؿ دكر الرقابة القضائية عمى ذلؾ يككف باإلجراءات اآلتية:

.5

تقػػكـ دائ ػرة قاضػػي القضػػاة بإنشػػاء نمػػكذج خػػاص ب ػػ(اختيار حكمػػيف مػػف أىػػؿ الػػزكجيف) يػػزكد بػػو الزكجػػاف فػػي ىػػذه

.9

يمنح الزكجاف مدة ال تقؿ عف أسبكع لتقديـ النمكذج لمقاضي.

.4

يعمؿ القاضي عمى التحقؽ مف تكافر الشركط األساسية في الحكميف المذيف تـ تكافؽ الزكجيف عمييما.

.5
.1

المرحمة ليقترح كؿ منيما مجمكعة مف األسماء مف جيتو كمف جية الطرؼ اآلخر لمقياـ بميمة التحكيـ.

يحدد القاضي جمسة بيف الزكجيف تسمى جمسة (تكافؽ عمى اختيار الحكميف).

فػي حػاؿ عػدـ تكافػؽ الػزكجيف عمػى حكمػيف مػف أىميمػا ح ّكػـ القاضػي اثنػيف مػف ذكم الخبػرة كالعدالػة كالقػدرة عمػى

اإلصبلح كما نص عميو المشرع األردني.

كبيذه اإلجراءات المضبكطة بالركية كعدـ التسرع نككف قد حققنا جممة مف األىداؼ منيا:

 -5االمتثاؿ ألمر اهلل تعالى الكارد في محكـ كتابو.

 -9منح الزكجيف فرصة أكبر لصبلح الحاؿ بينيما تحت مظمة الش قة كالرأفة مف قبؿ أىميما.

 -5ت عيؿ الدكر الرقابي مف خبلؿ ضبط عمػؿ القاضػي بمجمكعػة مػف اإلجػراءات مػف شػننيا عػدـ اسػتبعاد أىػؿ الػزكجيف
في التحكيـ بيف الزكجيف إال في حالة عدـ تيسر الحكميف مف أىميما.

املطلب الثالث :صالحيات احلهنني يف دعوى الظكام واليزاع.
إف ميمة الحكميف األساسية ىي اإلصبلح بيف الزكجيف بعد مدارسة أسباب الشقاؽ كالنػزاع بينيمػا كىػذا مػا نػص
ّ
عميو ال قياء في كتبيـ؛ بحيػث لػـ يتكسػعكا فػي الحػديث عػف ميػاـ الحكمػيف باسػتثناء مكضػكع مػدل اعتبػار قػرار الحكمػيف

ممزمان أـ غير ممزـ كىك ما سنتحدث عنو في المطمب القادـ إف شاء هلل.
كقد نص القانكف في ال قرة (د) مف المادة ( )592عمػى صػبلحيات الحكمػيف حيػث نصػت المػادة عمػى( :يبحػث الحكمػاف

أسػػباب الخ ػبلؼ كالن ػزاع بػػيف الػػزكجيف معيمػػا أك م ػ أم شػػخص يػػرل الحكمػػاف فائػػدة فػػي بحثيمػػا معػػو كعمييمػػا أف يػػدكنا
تحقيقاتيما بمحضر يكق عميو فإذا رأيا إمكاف التكفيؽ كاإلصبلح عمى طريقة مرضية أقراىا كدكنا ذلؾ في محضر يقػدـ
إلى المحكمة) كيبلحظ أف القانكف قد حدد صبلحيات الحكميف في ال قرة (د) باآلتي:

 -5البحث في أسػباب الخػبلؼ كالنػزاع بػيف الػزكجيف أك مػ أم شػخص يػرل الحكمػاف فائػدة منػو كاألىػؿ كاألقػارب كالجيػراف
كاألصدقاء.

 -9يقكـ الحكماف بتسجيؿ كتكثيؽ كؿ إفادة تـ االستماع ليا في محضر جمسػة التحكػيـ كيكقػ عميػو كػؿ مػف الػزكجيف
كالشيكد ككؿ مف تـ االستماع إليو أثناء الجمسات.

 -5إذا رأل الحكمػػاف إمكػػاف التكفيػػؽ بػػيف الػػزكجيف عمػػبل عمػػى التكفيػػؽ بينيمػػا بطريقػػة مرضػػية ليمػػا كدكنػػا ذلػػؾ ف ػػي
محضر الجمسة.
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كبػػالنظر إلػػى ال ق ػرة (د) نجػػد أف المشػػرع األردنػػي قػػد أغ ػػؿ الرقابػػة القضػػائية عمػػى صػػبلحيات الحكمػػيف المنصػػكص
عمييا فمـ يػنص المشػرع األردنػي عمػى زمػف كمكػاف جمسػات التحكػيـ كتػرؾ األمػر بحسػب ظػركؼ جميػ األطػراؼ كال بػنس
-مف كجية نظر الباحث -في أف يجعػؿ تحديػد زمػف الجمسػة مترككػان لطبيعػة عمػؿ كظػركؼ جميػ األطػراؼ؛ كذلػؾ حتػى ال

يطكؿ أمد ىذه الجمسات نظ انر لعدـ مبلئمة الزمف المحدد لبعض األطراؼ مما يعيؽ سير جمسات التحكيـ نتيجة التنخير.
كلتحقيؽ الرقابة القضائية في ىذا الشنف أقترح عمى دائرة قاضي القضاة اآلتي:

 -5ضركرة إلزاـ القاضي بإرساؿ منػدكبن لمتابعػة سػير إجػراءات جمسػة التحكػيـ بحيػث يرفػ المنػدكب تقريػ انر بسػير الجمسػة
لمقاضي.

 -9إنشاء نمكذج خاص مف قبؿ دائرة قاضي القضاة مكسكـ بػ(سير جمسة تحكيـ) مرفقان بتقرير مف قبؿ المنػدكب الػذم
تػػاب الجمسػػة بسػرية تامػػة فػػإف تبػػيف لمقاضػػي مػػدل جديػػة الحكمػػيف فػػي بػػذؿ الجيػػد لئلصػػبلح بػػيف الػػزكجيف اعتمػػد تقريػػر
الحكميف المرفكع إليو مف قبميما.
كبيذا النظاـ المقترح نككف قد فعمنا الرقابة القضائية عمى:
.5

الحكميف مف خبلؿ متابعة كقائ جمسات التحكيـ.

.9

القاضي كذلؾ بعدـ اعتماده تقرير الحكميف إال بعد رف المندكب نمكذج (سير جمسة تحكيـ) لو.
كما كاف ىذا النظاـ المتكامؿ إال لتحقيؽ عدالة الحكـ القضائي الصادر في دعكل الشقاؽ كالنزاع بيف الزكجيف.

كما أف األصؿ بحسب التقارير المرفكعة مف قبػؿ الحكمػيف لمقاضػي أف تكػكف مطبكعػة مػف قبػؿ الحكمػيف بخػبلؼ
الكاق ػ فػػي المحػػاكـ الشػػرعية األردنيػػة؛ حيػػث ترف ػ أغمػػب التقػػارير بخػػط اليػػد فيكق ػ بعػػض القضػػاة بإشػػكالية عػػدـ كضػػكح
الخط في حيف أف حكـ القاضي متكقؼ عمى ىذا التقرير فكاف األكلى بالمشرع األردني أف يزيد في ال قرة (د) بعد كممة
(بمحضػػر) كممػػة مطبػػكع تماشػػيان م ػ التطػػكر الحػػادث فػػي الكتابػػات الرسػػمية كت ادي ػان لحكػػـ خػػاط نتيجػػة جيالػػة بعػػض
الكممات في تقرير الحكميف.

كما أف عمى دائرة قاضي القضاة أف ال تكت ي بنشر نسب الطبلؽ في كؿ سػنة؛ بػؿ كػاف مػف األجػدر بيػا أف تحصػي

مدل جكدة تحقيؽ الحكميف لئلصبلح بيف الزكجيف كاصدار نسبة بذلؾ كالمتتب لنظاـ الرقابػة القضػائية المقتػرح فػي مطالػب
ىذا المبحث يػدرؾ مػدل جكدتػو فػي حػاؿ تطبيقػو عمػى أرض الكاقػ

لمحػد مػف نسػب الطػبلؽ المت ازيػدة بحسػب اإلحصػائيات

كذلؾ مػف خػبلؿ العمػؿ الجػاد مػف قبػؿ الحكمػيف لتحقيػؽ اليػدؼ السػامي مػف عمميػة التحكػيـ أال كىػك اإلصػبلح بػيف الػزكجيف
كعدـ التسرع بإنياء العبلقة الزكجية.

املطلب الرابع :تكرير احلهنني يف دعوى الظكام واليزاع.

تعرض ال قياء ليذا المكضكع مف خبلؿ بياف آرائيـ في مدل حجية حكـ الحكميف كص ة قرارىما كىك ما سنتحدث
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عنو في ىذا المطمب إف شاء اهلل.

()21

كقبػػؿ البػػدء بعػػرض الجانػػب ال قيػػي البػػد مػػف بيػػاف أف قضػػية بعػػث الحكمػػيف مػػف الناحيػػة الشػػرعية ىػػي قضػػية إلزاميػػة
ِِ
ِ
ح َك ًما ِمف أَهِم َها :51[النساء].
كلك رفض الزكجاف التحكيـ فإنيما يجبراف عمى ذلؾ تن يذان لقكلو تعالى :فَاب َعثُوا َح َك ًما مف أَهمه َو َ
كىك ما أخذ بو قانكف األحكاؿ الشخصية األردني فقد جعؿ مرحمة التحكيـ بيف الزكجيف في دعػكل الشػقاؽ كالنػزاع
مرحمة إلزامية قبؿ إصدار الحكـ القضائي بيا.
كمحؿ النزاع في ص ة قرار الحكميف بيف ال قياء تكمف في نظرتيـ لمحكميف ىؿ ىما ككيبلف أـ حاكماف؟
()25

()29

كالشافعية

()25

في قكؿ كأحمد

في ركاية أنيما حاكماف لقكلو تعػالى :فَػاب َعثُوا َح َك ًمػا ِمػف أَهمِ ِػه

 فذىب المالكية
َو َح َك ًما ِمف أَهِم َها :51[النساء] .ككجو الداللة أف اهلل تعالى في محكـ كتابو سماىما حكميف ال ككيميف كلمككيػؿ اسػـ كمعنػى
فػػي الش ػريعة مغػػاير السػػـ كمعنػػى الحكػػـ فػػبل ينبغػػي لعػػالـ أف يركػػب معنػػى أحػػدىما عمػػى اآلخػػر فيمػػا يمضػػياف مػػا ي ارنػػو
مناسػبان مػف طػػبلؽ أك ُخمػ أك ت ريػػؽ أك جمػ بعػكض أك بغيػػر عػكض( )24كىػػك مػا رّجحػو ابػػف القػيـ()21فقػػاؿ( :كػؿ العجػػب
لمف يقكؿ :إنيما ككيبلف ال حاكماف كاهلل تعالى قد نصبيما حكميف كجعؿ نصبيما إلى غير الزكجيف كلػك كانػا ككيمػيف
لقاؿ :فميبعث ككيبلن مف أىمو كككيبلن مف أىميا).


()22

كذىب الحن ية

()23

كاألصح عند الشافعية

()24

كركاية عند الحنابمة

أف الحكميف ككيبلف عف الزكجيف كاستند ىذا

الرأم عمى أف الحاؿ قد يؤدم إلى ال راؽ كالبض حؽ لمزكج كالماؿ حػؽ لمزكجػة كىمػا رشػيداف فػبل يػكلى عمييمػا كمػا

ال يجكز لغيرىما التصرؼ في الزكاج إال بككالة منيما.

كقد أخذ قانكف األحكاؿ الشخصية األردني بالرأم األكؿ؛ حيث اعتبر أف قرار الحكميف قػ ار انر ممزمػان لمقاضػي بحسػب ال قػرة

(ط) مػػف المػػادة ( )592كالتػػي تػػنص( :عمػػى الحكمػػيف رفػ التقريػػر إلػػى القاضػػي بالنتيجػػة التػػي تكصػػبل إلييػػا كعمػػى القاضػػي أف
يحكـ بمقتضاه إذا كاف مكافقان ألحكاـ ىذه المادة).

كقػػد تطػػرؽ قػػانكف األحػكاؿ الشخصػػية فػػي ال قػرات (ق ك ز ح ط) مػػف المػػادة ( )592إلػػى ميمػػة الحكمػػيف فػػي

إف ىػػذه القػ اررات يضػػمنيا الحكمػػيف فػػي
تقػػدير نسػػبة اإلسػػاءة كقػػد ارتنيػػت أف تكػػكف ىػػذه ال قػرات فػػي ىػػذا المطمػػب؛ حيػػث ّ
تقريرىما الذم سيرفعانو لمقاضي.
كقد نصت ال قرات عمى اآلتي:
ال قرة (ق) مف المادة (( :)592إذا عجز الحكماف عف اإلصبلح كظير ليما أف اإلسػاءة جميعيػا مػف الزكجػة قػر ار

الت ريػػؽ بينيمػػا عمػػى العػػكض الػػذم يريانػػو عمػػى أف ال يزيػػد عمػػى الميػػر كتكابعػػو كاذا كانػػت اإلسػػاءة كميػػا مػػف الػػزكج قػػر ار
الت ريؽ بينيما بطمقة بائنة عمى أف لمزكجة أف تطالبو بغير المقبكض مف ميرىا كتكابعو كن قة عدتيا).
كقد أحسف المشرع األردني في ىذه ال قرة؛ إذ حقؽ العدالة في العكض لكػبل الطػرفيف بحسػب اإلسػاءة الصػادرة منيمػا
فبل تزيد عمى المير كتكابعو في حاؿ كانت اإلساءة كميا مف الزكجة كفي حؽ الزكجة بغير المقبكض مف ميرىا كتكابعو
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كن قة عدتيا في حاؿ كانت اإلساءة كميا مف الزكج.
كنصت ال قرة (ك) مف المادة (( :)592إذا ظير لمحكميف أف اإلساءة مػف الػزكجيف قػر ار الت ريػؽ بينيمػا عمػى قسػـ مػف
المير بنسبة إساءة كؿ منيمػا لآلخػر كاف جيػؿ الحػاؿ كلػـ يتمكنػا مػف تقػدير نسػبة اإلسػاءة قػر ار الت ريػؽ بينيمػا عمػى العػكض
الذم يريانو مف أييما بشرط أف ال يزيد عمى مقدار المير كتكابعو).

كقد أحسف المشرع األردني إذ نص عمى عدالة قسـ المير بيف الزكجيف في حاؿ كانت اإلساءة مػف الػزكجيف معػان

كعدـ الزيادة عمى المير كتكابعو في حاؿ جيؿ الحاؿ كلـ يتمكنا الحكماف مف تقدير نسبة إساءة كؿ منيما لآلخر.

ككذلؾ فقد نصت ال قرة (ز) مف المادة (( :)592إذا قػرر الحكمػاف عمػى الزكجػة عكضػان ككانػت طالبػة الت ريػؽ فعمييػا أف

تػػؤمف دفعػػة قبػػؿ قػرار الحكمػػيف بػػالت ريؽ مػػالـ يػػرض الػزكج بتنجيمػػو كفػػي حػػاؿ مكافقػػة الػػزكج عمػػى التنجيػػؿ يقػػرر الحكمػػاف الت ريػػؽ
عمى العكض كيحكـ القاضي بذلؾ أما إف كاف الزكج ىك طالب الت ريؽ كقػرر الحكمػاف أف تػدف الزكجػة عكضػان فػيحكـ القاضػي

بالت ريؽ كالعكض كفؽ قرار الحكميف).

كبػالنظر إلػى المػادة السػابقة نمحػظ أف المشػرع األردنػي قػػد ألػزـ الزكجػة بتػنميف دفعػة مػف العػكض كايداعػو فػػي ك ازرة
المالية بحسب المعمكؿ بو في المحاكـ الشرعية األردنية قبؿ قرار الحكميف في حيف لـ يمزـ المشرع األردني الػزكج بػذلؾ

كلك كاف طالبان لمت ريؽ كفي ىذا إجحاؼ بحؽ المرأة في تنميف ىذه الدفعػة قبػؿ قػرار الحكمػيف كاألصػؿ أف تػؤمف المبمػغ

بعد القرار ال قبمو كما ينطبؽ عمييا ينطبؽ عمى الزكج في تنميف العكض المقرر تحقيقان لمعدالة بينيما.

كنصت ال قرة (ح) مف المادة (( :)592إذا اختمؼ الحكماف حكـ القاضي غيرىما أك ضـ إلييمػا ثالثػان مرجحػان كفػي

الحالة األخيرة يؤخذ بقرار األكثرية).

ككاف األكلى بالمشرع األردني أف ينص منذ البداية عمى بعث ثبلثة حكاـ لميمة التحكيـ ت اديان إلطالة أمد الػدعكل

في حاؿ اختبلؼ الحكماف كما أف كجكد محكـ ثالث يدعـ الرقابة القضائية المنشكدة في جمسات التحكيـ.

كما نصت ال قرة (ط) مف المادة (( )592عمى الحكميف رف التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي تكصبل إلييا كعمى
القاضي أف يحكـ بمقتضاه إذا كاف مكافقان ألحكاـ ىذه المادة).

ككاف األجدر بالمشرع األردني أف ينص عمى ما يجػب أف يتضػمنو التقريػر مػف تػاريخ التقريػر كخبلصػة التقريػر كذكػر

التسبيب المؤدم لمنتيجة التي تكصبل إلييػا فػي تقريرىمػا كتكقيعػو مػف قبػؿ الحكمػيف كالػزكجيف كالشػيكد كأف يكػكف مطبكعػان

ت اديان لئلشكاليات.

كبػػالنظر إلػػى النظػػاـ المتكامػػؿ لمرقابػػة القضػػائية كالمقتػػرح فػػي ىػػذا المبحػػث نتجػػاكز العػػرؼ السػػائد الػػذم شػػاع بػػيف

المحكميف في المحاكـ الشرعية األردنية مف تقدير نسبة اإلسػاءة كالتػي تتػراكح فػي األغمػب بػيف  %21ك %41كبالتػالي

فإف عمؿ الحكميف في ظػؿ الرقابػة القضػائية يسػيـ فػي تحقيػؽ العدالػة فػي تقريرىمػا المرفػكع لمقاضػي كالمتضػمف حػؽ كػؿ
مف الزكجيف في الدعكل المنظكرة أماـ القضاء.
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اخلامتة.
بعد ىذه الجكلة النظرية كالتطبيقية لمكضكع التحكيـ في دعكل الشقاؽ كالن ازع أخمُص إلى عدد مف النتاةج:

 -5لـ ي رد المشرع األردني بابان مستقبلن خاصان في التحكػيـ بػيف الػزكجيف بػؿ نػص عميػو مػف خػبلؿ عػدد غيػر كػاؼ مػف ال قػرات
في باب الت ريؽ لمشقاؽ كالنزاع.

 -9أغ ؿ المشرع األردني الرقابة القضائية عمى الجيد المبذكؿ مف قبؿ المحكمة لتحقيؽ اإلصبلح بيف الزكجيف.
 -5منح المشرع األردني القاضي سمطة انتخاب الحكميف مت اديان الرقابة القضائية آللية االنتخاب.

 -4لـ يربط المشرع األردني في شركط الحكمػيف قػدرتيما عمػى اإلصػبلح بمػدل معرفتيمػا لؤلحكػاـ الشػرعية التػي يحتاجيػا
المحكػػـ أثنػػاء تحكيمػػو كالمضػػبكط بإطػػار الشػريعة؛ ممػػا فػػتح المجػػاؿ أمػػاـ القضػػاة ببعػػث حكمػػيف مػػف خػػارج دائػرة العمػػـ
الشرعي فكاف سببان رئيسان في فشؿ ميمتيما.

 -1أحسػف المشػػرع األردنػي صػػنعان إذ لػـ يشػػترط الػذككرة فػػي شػركط الحكمػػيف المنصػكص عمييػػا فػي ال قػرة (ج) مػف المػػادة
( )592مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني.

 -2لـ يحسف المشرع األردني صنعان عندما ألزـ الزكجة بتنميف دفعػة مػف العػكض قبػؿ قػرار المحكمػيف إف كانػت طالبػة
لمت ريؽ في حيف لـ يمزـ الزكج بذلؾ كلك كاف طالبان لمت ريؽ.

 -3لـ ينص المشرع األردني عمى البيانات التي يجب أف يتضمنيا التقرير المرفكع لمقاضي بالنتيجػة التػي تكصػؿ إلييػا
الحكماف.

التوصيات:
يكصي الباحث المشرع األردني كالقضاة الشرعييف كدائػرة قاضػي القضػاة بعػدد مػف التكصػيات مػف شػننيا أف تحقػؽ

الرقابة القضائية عمى عممية التحكيـ منيا:

.5

عمى المشرع األردني أف ي رد بابان مستقبلن كخاصان في التحكيـ بيف الزكجيف لمح اظ عمى كياف كديمكمة األسرة في المجتم .

.9

يحسػف بالمشػػرع األردنػػي أف يػػنص فػي ال قػرتيف (أ) ك(ب) مػػف المػػادة ( )592عمػػى تكثيػؼ عػػدد الجمسػػات مػػف قبػػؿ

.5

يكصػػي الباحػػث دائػرة قاضػػي القضػػاة متابعػػة إجػراءات التحكػػيـ المقترحػػة كالتػي مػػف شػػننيا ت عيػػؿ دكر الرقابػػة القضػػائية عمػػى

.4

عمى المشرع األردني أف ينص في ال قرة (ج) مف المادة ( )592عمى شػرط أف يكػكف الحكمػاف مػف حممػة العمػـ الشػرعي

.1

عمػػى القضػػاة الشػػرعييف ت عيػػؿ دكر المػرأة فػػي مجػػاؿ القضػػاء الشػػرعي كذلػػؾ بانتخابيػػا لمتحكػػيـ بػػيف الػػزكجيف فػػي دعػػاكل

المحكمة لمحاكلة التكفيؽ كاإلصبلح بيف الزكجيف؛ بحيث ال تقؿ عف كاق أرب جمسات خبلؿ مدة أقصاىا شير.

التحكيـ في دعكل الشقاؽ كالنزاع.

فيما األقدر عمى تحقيؽ المقصكد مف عممية التحكيـ؛ لعمميما باألحكاـ الشرعية المتعمقة بالشقاؽ كالنزاع بيف الزكجيف.
الشقاؽ كالنزاع المنظكرة أماـ المحاكـ الشرعية األردنية.
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.2

عمى المشرع األردني أف ينص فػي ال قػرة (ز) مػف المػادة ( )592عمػى إلػزاـ الػزكج بتػنميف دفعػة مػف العػكض الػذم
قػػرره الحكمػػاف فػػي حػػاؿ كػػاف الػػزكج طالبػان لمت ريػػؽ؛ تحقيقػان لمعدالػػة مػ الزكجػػة التػػي ألزميػػا القػػانكف بػػذلؾ إف كانػػت

طالبة لمت ريؽ.
.3

عم ػػى المش ػػرع األردن ػػي أف ي ػػنص ف ػػي ال قػ ػرة (ط) م ػػف الم ػػادة ( )592عم ػػى البيان ػػات الت ػػي يج ػػب أف يتض ػػمنيا تقري ػػر
الحكمػػيف المرفػػكع لمقاضػػي كخبلصػػة التقريػػر كالتسػػبيب المػػؤدم لمنتيجػػة التػػي تكصػػبل إلييػػا كمػػذيبلن بتكقيػ المحكمػػيف

كالزكجيف كالشيكد كالنص عمى أف يككف مطبكعان؛ احت ار انز لئلشػكاليات التػي قػد تػنجـ عػف عػدـ كضػكح الخػط كت اديػان

إلطالة أمد الجمسات نتيجة لذلؾ.
اهلوامع.

( )5أبك عبد الػرحمف الخميػؿ بػف أحمػد ال راىيػدم البصػرم (ت531ىػػ) كتػاب العػيف تحقيػؽ :د.ميػدم المخزكمػي  -دار اليػبلؿ
ج 1ص.514

( )9محمد بف مكرـ بف عمي أبك ال ضؿ جماؿ الديف ابف منظكر (ت 355ىػػ) لسػاف العػرب بيػركت دار صػادر 5535ـ (ط )4ج9
ص .493محمد بف عبد الرزاؽ الزبيدم (ت 5911ىػ) تاج العروس مف جواهر القاموس دار اليداية ج 9ص.155

( )5مكسى أحمد إدارة المشاريع المعاصرة عماف دار كائؿ لمنشر 9159ـ ص.911

( )4محمد عثماف إسماعيؿ مدخؿ اإلدارة العامة بيف النظرية والتطبيؽ عماف دار الشركؽ لمنشر 9111ـ ص.535

( )1أبك نصير إسماعيؿ بف حماد الجكىرم ال ارابي (ت 555ىػ) الصحاح تاج المغة وصحاح العربية تحقيؽ :أحمد عبػد الغ ػكر
عطار بيركت دار ال كر 5543ـ (ط )4ج 2ص.9425

( )2أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني الرازم (ت 551ىػ) معجـ مقاييس المغػة تحقيػؽ :عبػد السػبلـ محمػد ىػاركف دار ال كػر
5535ـ ج 1ص.55

( )3محمػػد أمػػيف بػػف عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز عابػػديف الدمشػػقي الحن ػػي (ت 5919ىػػ) رد المحتػػار عمػ الػػدر المختػػار بيػػركت دار
ال كر 5559ـ (ط )9ج 1ص.519

( )4أبك العباس أحمد بف محمد الخمكتي الشيير بالصاكم المالكي (ت 5945ىػ) بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ المعروؼ بحاشػية
الصاوي عم الشرح الصغير دار المعارؼ دكف تاريخ نشر (دكف طبعة) ج 4ص.543

( )5شمس الديف محمد بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت 533ىػ) مغنػي المحتػاج الػ معرفػة معػاني ألفػاظ المنهػاج دار
الكتب العممية 5554ـ (ط )5ج 2ص.913

( )51أحمد األشقر الجتهادات القضاةية العربية في تطبيؽ التفاقيات الدولية صادر معيد راؤكؿ كالبزغ السكيد ص51 .5
( )55الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في المممكة العربية السعكدية  -دراسة تحميمية (5499ىػ) معيد اإلدارة العامة.

( )59أبك الحسيف أحمد بف فارس القزكينػ ػ ػي معجـ مقاييس المغة تحقي ػ ػؽ :عبد السبلـ محمد ىػ ػ ػاركف دار ال كػ ػ ػر 5535ىػ
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(د.ط) ج 9ص.55
( )55عمػػي بػػف محمػػد بػػف عمػػي ال ػزيف الش ػريؼ الجرجػػاني التعريفػػات تحقيػػؽ :جماعػػة مػػف العممػػاء بيػػركت -لبنػػاف دار الكتػػب
العممية 5545ـ (ط )5ص.59

( )54ينظر :أبػك ال ػيض محمػد بػف محمػد الحسػيني الزبيػدم :تػاج العػروس مػف جػواهر القػاموس مرجػ سػابؽ ص.155-151
زيػف الػػديف الػرازم أبػػك عبػداهلل محمػػد بػػف أبػػي بكػر بػػف عبػػد القػػادر الحن ػي :مختػػار الصػػحاح تحقيػػؽ :يكسػػؼ الشػػيخ محمػد

بيركت المكتبة العصرية 5551ـ (ط )1ص.34

( )51زيػف الػػديف بػػف إبػراىيـ بػػف محمػػد ابػػف نجػػيـ (ت 525ىػػ) البحػػر الراةػػؽ شػػرح كنػػز الػػدقاةؽ دار الكتػػاب اإلسػػبلمي (ط)9
ج 3ص.94

( )52إب ػراىيـ بػػف عمػػي بػػف محمػػد ابػػف فرحػػكف تبصػػرة الحكػػاـ فػػي أصػػوؿ األقضػػية ومنػػاهج الحكػػاـ بيػػركت لبنػػاف دار الكتػػب
العممية (ط )5ج 5ص.45

( )53أبك الحسف عمي بف محمد بف حبيب الماكردم أدب القاضي دار الكتب العممية 5554ـ ج 5ص.591
( )54عبداهلل بف أحمد المقدسي ابف قدامة المغني دار الكتب العممية 5553ـ ج 55ص.444
( )55كىبة مصط ى الزحيمي الفقه اإلسَلمي وأدلته دمشؽ سكريا دار ال كر (د.ت) (ط )59ج 4ص.2911
( )91عمر خالد محمد سميماف :التحكيـ في المنازعات المصرفية بحث مقدـ لنيؿ درجػة الماجسػتير جامعػة أـ درمػاف اإلسػبلمية
السكداف  9151ص.2

( )95أحمػد بػػف محمػػد بػػف عمػػي المقػرم ال يػػكمي :المصػػباح المنيػػر فػػي غريػػب الشػػرح الكبيػػر لمرافعػػي-بػػاب :كتػػاب الػػداؿ بيػػركت
المكتبة العممية ج 5ص.552-551

( )99الحصك ي :الدر المختار شرح تنوير األبصار بيركت دار ال كر 5523ـ (ط )9ج 1ص.145
( )95شياب الديف أحمد بف إدريس القرافي الذخيرة بيركت دار الغرب 5554ـ ج 55ص.1
( )94زكريػا األنصػارم أسػن المطالػػب فػي شػػرح روض الطالػب تحقيػؽ :د .محمػد تػػامر بيػركت دار الكتػب العمميػػة 9111ـ
(ط )5ج 4ص.542

( )91منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي كشاؼ القناع عػف مػتف اإلقنػاع تحقيػؽ :ىػبلؿ مصػط ى ىػبلؿ بيػركت دار ال كػر
5549ـ ج 2ص.544

( )92محمػػد نعػػيـ ياسػػيف ياسػػيف نظريػػػة الػػدعو بػػػيف الشػػػريعة اإلسػػَلمية وقػػػانوف المرافعػػات المدنيػػػة والتجاريػػػة األردف دار
الن ائس 5555ـ (ط )5ص.45

( )93ينظر :قرار محكمة التمييز األردنيػة فػي الػدعكل الحقكقيػة رقػـ  49/121تػـ نشػره فػي مجمػة نقابػة المحػامييف األردنيػيف لسػنة
 5549ص.5255

( )94زيف الديف محمد الرازم (ت 491ىػ) مختار الصحاح بيركت المكتبة العصرية ج 5ص.544
( )95ال يركز آبادم مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب (ت 453ق) القامكس المحيط تحقيؽ :مكتب التراث بيركت
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مؤسسػػة الرسػػالة 9111ـ (ط )4ص .322أبػػك نصػػر إسػػماعيؿ بػػف حمػػاد الجػػكىرم ال ػػارابي ت(555ق) الصػػحاح تػػاج

المغة كصحاح العربية تحقيؽ :أحمد عبد الغ كر بيركت دار العمـ لممبلييف 5543ـ (ط )4ج 5ص.5951-5945

( )51محمد بف أحمد بف أبي بكر أبك عبداهلل القرطبي (ت 235ىػ) الجامع ألحكاـ القػرنف تحقيػؽ :أحمػد البردكنػي القػاىرة دار
الشعب 5539ىػ (ط )9ج 9ص.545

( )55محمد رشيد رضا تفسير المنار مصر مطبعة المنار 5553ـ (ط )5ص.59

( )59الكاسػػاني عػػبلء الػػديف أبػػك بكػػر بػػف مسػػعكد بػػداةع الصػػناةع فػػي ترتيػػب الش ػراةع دار الكتػػب العمميػػة بيػػركت ط 9ج9
ص.554

( )55أبك عبداهلل محمد بف عبداهلل الخرشي شرح الخرشي عم مختصر سيدي خميؿ بيركت دار صادر ج 4ص.4
( )54مغني المحتاج ج 5ص.925
( )51عبداهلل بف محمد بف قدامة المقدسي الحنبمي المغني دار عالـ الكتب 5553ـ (ط )5ج 51ص.914
( )52مغني المحتاج ج 5ص.925
( )53ابف جزمء محمد بف أحمد القوانيف الفقهية دار العمـ لممبلييف بيركت 5524ـ ص.952
( )54مغني المحتاج ج 5ص.925
(" )55يثبػػت الشػػقاؽ كالنػزاع كالضػػرر بشػػيادة رجمػػيف أك رجػػؿ كامػرأتيف كيك ػػي فيػػو الشػػيادة بالتسػػام المبنػػي عمػػى الشػػيرة فػػي نطػػاؽ
حياة الزكجيف".

( )41كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد بف اليماـ (ت 245ىػ) شرح فتح القػدير بيػركت دار ال كػر ج 4ص .944أبػك الكليػد
محمد ابف أحمد بف رشد (ت 151ىػ) بداية المجتهد ونهاية المقتصد تحقيؽ :صبحي حػبلؽ القػاىرة مكتبػة ابػف تيميػة
ط 5ج 5ص .541الشربيني مغني المحتاج مرج سابؽ ص .925ابف قدامة المغني مرج سابؽ ص.925

( )45أحمػػد بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف جع ػػر أب ػك الحسػػيف القػػدكرم (ت 494ى ػػ) شػػرح القػػدوري تحقيػػؽ :كامػػؿ محمػػد عكيضػػة
بيػركت دار الكتػػب العمميػة 5553ـ (ط )5ص .922محمػػد بػف عبػػداهلل الخرشػي شػػرح مختصػػر خميػػؿ (ت 5515ىػػ)

بيركت دار ال كر (د .ط) (د .ت) ج 3ص .541الشربيني مغني المحتػاج مرجػ سػابؽ ص .924مكسػى بػف أحمػد
ابف مكسػى الحجػاكم المقدسػي شػرؼ الػديف أبػك النجػا (ت 524ىػػ) اإلقنػاع فػي فقػه اإلمػاـ أحمػد بػف حنبػؿ تحقيػؽ :عبػد
المطيؼ محمد مكسى السبكي بيركت دار المعرفة (د .ط) (د.ت) ج 5ص.915

( )49ابف اليماـ فتح القدير ج 3ص.552

( )45عبلء الديف أبك بكػر بػف مسػعكد بػف أحمػد الكاسػاني (ت 143ىػػ) بػداةع الصػناةع فػي ترتيػب الشػراةع دار الكتػب العمميػة
( 5542ط )9م  2ص.931

( )44شػػمس الػػديف أبػػك عبػػداهلل محمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف الطرابمسػػي المغربػػي الحطػػاب (ت 514ق) مواهػػب الجميػػؿ فػػي
شرح مختصر خميؿ دار ال كر 5559ـ (ط )5ج 2ص.515

( )41الشربيني مغني المحتاج مرج سابؽ ص .493الغزالي الوجيز ج 9ص.944
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( )42عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف المرداكم (ت 441ىػ) اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخَلؼ دار إحيػاء التػراث
العربي ج  59ص.45

( )43شمس الديف محمد بف أحمػد بػف عرفػة الدسػكقي (ت 5951ىػػ) حاشػية الدسػوقي عمػ الشػرح الكبيػر بيػركت دار الكتػب
العممية 5453ىػ ط 5ج 5ص.959

( )44الشربيني مغني المحتاج مرج سابؽ ص.925
( )45ابف قدامة المغني ج 51ص.921
( )11الدسكقي حاشية الدسوقي مرج سابؽ ص.959
( )15ابف قدامة المغني مرج سابؽ ص.921
) (19التنكخي سحنكف بف سعيد المدونة الكبر

بيركت دار صادر ج 1ص .523عمي بف محمد بػف حبيػب الحػاوي الكبيػر

فػػي فقػػه مػػذهب اإلمػػاـ الشػػافعي تحقيػػؽ :الشػػيخ عمػػي محمػػد معػػكض بيػػركت دار الكتػػب العمميػػة 5555ـ ط 5ج5

ص 214المغني ،ج 3ص.944
) (15بداةع الصناةع ج 9ص.555
) (14الحاوي الكبير ج 5ص.214

) (11ابف نجيـ البحمر الراةؽ ج 3ص.92
( )12الدسكقي حاشية الدسوقي مرج سابؽ ص .959ابف قدامة المغني مرج سابؽ ص.921
( )13أبك بكر محمد بف عبداهلل بف محمد ابف العربػي أحكاـ القرنف تحقيػؽ :عمػي البخػارم مصػر مطبعػة عيسػى الحمبػي 5534ـ
ج 5ص.493

( )14مغني المحتاج ج 5ص.925
( )15أبك القاسـ محمػكد بػف عمػرك بػف أحمػد (ت 154ىػػ) الكشػاؼ عػف حقػاةؽ غػوامض التنزيػؿ بيػركت دار الكتػاب العربػي
5413ىػ ط 5ج 5ص.114

( )21مغني المحتاج ج 5ص .925الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ج 9ص.544
( )25الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ج 9ص.544
( )29الشربيني مغني المحتاج مرج سابؽ ص.925
( )25عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف المرداكم (ت 441ىػ) اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخَلؼ دار إحيػاء التػراث
العربي (ط )9ج  4ص.545

( )24أبك عبداهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فػرح األنصػارم القرطبػي (ت 235ىػػ) تحقيػؽ :أحمػد البردكنػي كابػراىيـ أط ػيش
القاىرة 5524ـ (ط )9ج 1ص.534

( )21محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف أيػػكب بػػف سػػعد شػػمس الػػديف ابػػف القػػيـ (ت 315ى ػػ) زاد المعػػاد فػػي هػػدي خيػػر العبػػاد مؤسسػػة الرسػػالة
بيركت مكتبة المنار اإلسبلمية الككيت 5554ـ (ط )93ج 1ص.539
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( )22ابف عابديف محمد أميف بف عمر رد المحتار عم الدر المختار دار ال كر بيركت ط5559 9ـ ج 1ص.495
( )23مغني المحتاج ج 5ص.925

( )24المرداكم اإلنصاؼ مرج سابؽ ص.545

املصادر واملراجع.


القرآف الكريـ.



إب ػراىيـ بػػف عمػػي بػػف محمػػد ابػػف فرحػػكف تبصػػرة الحكػػاـ فػػي أصػػوؿ األقضػػية ومنػػاهج الحكػػاـ بيػػركت لبنػػاف دار الكتػػب



أحمػػد بػػف فػػارس بػػف زكريػػا القزكينػػي ال ػرازم (ت 551ى ػػ) معجػػـ مقػػاييس المغػػة تحقيػػؽ :عبػػد السػػبلـ محمػػد ىػػاركف دار



أحمػػد بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف جع ػػر أبػػك الحسػػيف القػػدكرم (ت 494ى ػػ) شػػرح القػػدوري تحقيػػؽ :كامػػؿ محمػػد عكيضػػة



أحمد بف محمد بف عمي المقػرم ال يػكمي :المصػباح المنيػر فػي غريػب الشػرح الكبيػر لمرافعػي -بػاب :كتػاب الػداؿ بيػركت



أبك بكر أحمد بف عمي الرازم الجصاص أحكاـ القرنف مصر المطبعة البيية 5594ـ ج.9



أبك بكر محمد بف عبداهلل بف محمد ابف العربي أحكاـ القرنف تحقيؽ :عمي البخػارم مصػر مطبعػة عيسػى الحمبػي 5534ـ



أبك الحسف عمي بف محمد بف حبيب الماكردم أدب القاضي دار الكتب العممية 5554ـ ج.5



أبك الحسيف أحمد بف فارس القزكيني معجـ مقاييس المغة تحقيؽ :عبد السبلـ محمد ىاركف دار ال كر 5535ىػ (د.ط) ج.9

العممية (ط )5ج.5

ال كر 5535ـ ج.1

بيركت دار الكتب العممية 5553ـ (ط.)5
المكتبة العممية ج.5

ج.5



ابف جزمء محمد بف أحمد القوانيف الفقهية دار العمـ لممبلييف بيركت 5524ـ.



الحصك ي الدر المختار شرح تنوير األبصار بيركت دار ال كر 5523ـ (ط )9ج.1



زكريا األنصػارم أسن المطالػب فػي شػرح روض الطالػب تحقيػؽ :د .محمػد تػامر بيػركت دار الكتػب العمميػة 9111ـ



زيف الديف الرازم أبك عبداهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القػادر الحن ػي (ت 491ىػػ) مختػار الصػحاح تحقيػؽ :يكسػؼ الشػيخ



زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد ابف نجيـ (ت 525ىػ) البحر الراةؽ شرح كنز الدقاةؽ دار الكتاب االسبلمي (ط )9ج.3



شػمس الػػديف أبػػك عبػػداهلل محمػػد بػػف محمػػد بػف عبػػد الػػرحمف الطرابمسػػي المغربػػي الحطػػاب (ت 514ق) مواهػػب الجميػػؿ فػػي

(ط )5ج.4

محمد بيركت المكتبة العصرية 5551ـ (ط )1ج.5

شرح مختصر خميؿ دار ال كر 5559ـ (ط )5ج.2


شمس الديف محمد بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت 533ىػ) مغني المحتاج إل معرفة معاني ألفاظ المنهاج دار
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الكتب العممية 5554ـ (ط )5ج.5


شمس الديف محمد بف أحمد بف عرفة الدسػكقي (ت 5951ىػػ) حاشػية الدسػوقي عمػ الشػرح الكبيػر بيػركت دار الكتػب



شياب الديف أحمد بف إدريس القرافي الذخيرة ،بيركت دار الغرب 5554ـ ج.55



أبػك العبػاس أحمػد بػف محمػد الخمػكتي الشػيير بالصػاكم المػالكي (ت 5945ىػػ) بمغػة السػالؾ ألقػرب المسػالؾ المعػروؼ بحاشػػية

العممية 5453ىػ ط 5ج.5

الصاوي عم الشرح الصغير دار المعارؼ دكف تاريخ نشر (دكف طبعة) ج.4


أبػػك عبػػد الػػرحمف الخميػػؿ بػػف أحمػػد ال راىيػػدم البصػػرم (ت 531ى ػػ) كتػػػاب العػػػيف تحقيػػؽ :د .ميػػدم المخزكمػػي دار



عبداهلل بف أحمد ابف قدامة المقدسي (ت  )5995المغني دار الكتب العممية 5553ـ ج.55



أبك عبداهلل محمد بف عبداهلل الخرشي شرح الخرشي عم مختصر سيدي خميؿ بيركت دار صادر ج.4



عبلء الديف أبك بكر بف مسػعكد بػف أحمػد الكاسػاني (ت 143ىػػ) بػداةع الصػناةع فػي ترتيػب الشػراةع دار الكتػب العمميػة



عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف المرداكم (ت 441ىػ) اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخَلؼ دار إحياء التراث



عمػػي بػػف محمػػد بػػف عمػػي ال ػزيف الش ػريؼ الجرجػػاني التعريفػػات تحقيػػؽ :جماعػػة مػػف العممػػاء بيػػركت -لبنػػاف دار الكتػػب



عمر خالد محمد سميماف :التحكيـ في المنازعات المصرفية بحث مقدـ لنيؿ درجة الماجستير جامعػة أـ درمػاف اإلسػبلمية



ال يػػركز آبػػادم مجػػد الػػديف أبػػك طػػاىر محمػػد بػػف يعقػػكب ت(453ق) القػػاموس المحػػيط ،تحقيػػؽ :مكتػػب التػراث بيػػركت



أبػك ال ػيض محمػد بػف محمػد الحسػيني الزبيػػدم (ت 5911ىػػ) تػاج العػروس مػػف جػواهر القػاموس تحقيػؽ :مجمكعػة مػػف



أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد ت(154ىػػ) الكشػاؼ عػف حقػاةؽ غػوامض التنزيػؿ بيػركت دار الكتػاب العربػي –



كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد بف اليماـ (ت 245ىػ) شرح فتح القدير بيركت دار ال كر ج.4



محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي الحن ي (ت 5919ىػ) رد المحتػار عمػ الػدر المختػار ،بيػركت دار



محمػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف أيػػكب بػػف سػػعد شػػمس الػػديف ابػػف القػػيـ (ت 315ىػػ) زاد المعػػاد فػػي هػػدي خيػػر العبػػاد مؤسسػػة الرسػػالة -

اليبلؿ ج.1

( 5542ط )9ج .9
العربي ج .4

العممية 5545ـ (ط.)5

السكداف .9151

مؤسسة الرسالة 9111ـ (ط.)4

المحققيف دار اليداية (بدكف طبعة كتاريخ) ج.9
5413ىػ ط 5ج.5

ال كر 5559ـ (ط )9ج.1

بيركت مكتبة المنار اإلسبلمية الككيت 5554ـ (ط )93ج.1
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محمد بف أحمد بف أبي بكر أبك عبداهلل القرطبي (ت 235ىػ) الجامع ألحكاـ القرنف تحقيؽ :أحمد البردكنػي القػاىرة دار



محمد بف أحمد بف محمد عميش (ت 5955ىػ) منح الجميؿ شرح مختصر سيدي خميؿ بيركت دار ال كػر – (5545ـ)



محمد بف عبداهلل الخرشي شرح مختصر خميؿ( ،ت 5515ىػ) بيركت دار ال كر (د .ط) (د.ت) ج.3

الشعب 5539ىػ (ط )9ج.9

(دكف ط) ج.5



محمد بف مكرـ بف عمي أبػك ال ضػؿ جمػاؿ الػديف ابػف منظػكر (ت 355ىػػ) لسػاف العػرب بيػركت دار صػادر5535 -ـ



محمد رشيد رضا تفسير المنار مصر مطبعة المنار 5553ـ (ط.)5



محمد عثماف إسماعيؿ مدخؿ اإلدارة العامة بيف النظرية والتطبيؽ عماف دار الشركؽ لمنشر 9111ـ.

(ط )4ج.9



محمػػد نعػػيـ ياسػػيف نظريػػة الػػدعو بػػيف الشػػريعة اإلسػػَلمية وقػػانوف المرافعػػات المدنيػػة والتجاريػػة األردف دار الن ػػائس



منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي كشاؼ القناع عف متف اإلقنػاع تحقيػؽ :ىػبلؿ مصػط ى ىػبلؿ بيػركت دار ال كػر



منصكر بف يكنس بف صبلح الديف بف إدريس البيكتي الحنبمي (ت 5115ىػ) دقاةؽ أولي النهي لشرح المنته المعروؼ



مكسى أحمد إدارة المشاريع المعاصرة عماف دار كائؿ لمنشر 9159ـ.

5555ـ (ط.)5
5549ـ ج.2

بشرح منه اإلرادات عالـ الكتب ( 5555ط )5ج.5



مكسى بف أحمد بف مكسى الحجاكم المقدسي شرؼ الديف أبك النجا (ت 524ىػػ) اإلقناع في فقػه اإلمػاـ أحمػد بػف حنبػؿ،



أبػػك نصػػر إسػػماعيؿ بػػف حمػػاد الجػػكىرم ال ػػارابي ت(555ق) الصػػحاح تػػاج المغػػة وصػػحاح العربيػػة ،تحقيػػؽ :أحمػػد عبػػد



نضاؿ جبر البمكم التحكيـ في الشريعة اإلسَلمية عماف – األردف دار الثقافة 9159ـ (ط.)5

تحقيؽ :عبد المطيؼ محمد مكسى السبكي بيركت دار المعرفة (د .ط) (د.ت) ج.5
الغ كر بيركت دار العمـ لممبلييف 5543ـ (ط )4ج.5


أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد تحقيؽ :صبحي حبلؽ القاىرة مكتبة ابف تيمية ط 5ج.5



كىبة مصط ى الزحيمي الفقه اإلسَلمي وأدلته ،دمشؽ سكريا دار ال كر (د.ت) (ط )59ج.4

الق اررات:


قرار محكمة التمييز األردنية في الدعكل الحقكقية رقـ  49/121تـ نشره في مجمة نقابة المحامييف األردنييف لسنة 5549ـ.
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