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  حسين على سعيد القحطانى  اســم الباحـث
 - شروطهما-مشروعيتهما(الحكَمان بين الزوجين   عـنـوان البحث

دراسة فقهية مقارنة مع التطبيق على التجربة ) سلطتهما
  الكويتية الممثلة فى إدارة االستشارات األسرية

  المنيا  جـامـعــــة
  لعلومدار ا  كـلـيـــــة
  الشريعة اإلسالمية  قـســــــم
  )        م٢٠٠٩(الماجستير   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
إن موضوع الحكَمين فى النكاح من الموضوعات المهمة فى مسائل  -١

الفقه اإلسالمى واألحوال الشخصية، نظرا لخطورة وأهمية الدور 
ن، ومن هنا كانت الحاجة الذى يقومان به فى اإلصالح بين الزوجي

ماسة للتعرض بالدراسة لمشروعية عمل هذين الحكمين، والشروط 
التى يجب أن تتوافر فيهما، ومدى السلطات التى تخول لهما فى 

  .الحكم بين الزوجين
الرغبة فى دراسة موضوعات الفقه المتعلقة باألحوال الشخصية،  -٢

يها من قبل جمهور وذلك الرتباطها الشديد بالواقع وكثرة السؤال ف
  .المسلمين
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  منهج الدراسة
  :اعتمد الباحث في دراسته علي المنهج التحليلي المقارن من خالل

  .ترتيب المسائل وتبويبها حسبما تقضيه خطة البحث -١
دراسة المسائل الفقهية دراسة مقارنة بين المذاهب األربعة، من خالل  -٢

لمسألة، ذكر أهم تحرير محل الخالف فيها، ذكر مذاهب العلماء فى ا
ترتيب األدلة بحيث . أدلة كل مذهب، ترجيح ما يظهر لى رجحانه

يكون الكتاب الكريم أوال، ثم السنة، ثم اإلجماع، ثم المعقول، مع بيان 
  .وجه الداللة، من كل دليل إذا دعت الحاجة إلى ذلك

  استنتاجات الدراسة
وما، دلت النصوص من الكتاب والسنة على مشروعية التحكيم عم -١

  .وبين الزوجين خصوصا
جاءت الشريعة بالحث على اإلصالح بين الناس عموما، وبين  -٢

 .الزوجين خصوصا

 المرأة على زوجها وأن نشوزها زدلت النصوص على حرمة نشو -٣
 .كبيرة من الكبائر

إذا نشزت الزوجة على زوجها فله أن يؤدبها بإحدى طرق ثالث،  -٤
وإذا نشز . ير المبرحالوعظ، ثم الهجر فى المضجع ثم الضرب غ

 .الزوج فإنه يوعظ ويذكر بالحقوق التى أوجبها اهللا عليه لزوجته

المخاطب ببعث الحكمين هم الحكام واألمراء أو من ينوب عنهم  -٥
  .كالقضاة

  
  


