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ملخص:
التحكيم من �أهم الو�سائل التي ي�ستند �إليها النا�س يف �إر�ساء
قواعد العدل بعد الق�ضاء ،فهو من �أ�سهل و�أقدم الطرق يف ف�صل
اخل�صومات ،لذلك كان بحثنا لهذا املو�ضوع ،وقد ذكرنا فيه
م�رشوعية التحكيم والفرق بينه وبني الق�ضاء وال�صلح والإفتاء،
وتناول البحث املجاالت �أي املو�ضوعات (احلقوق) التي يجوز
وحكْم رجوع طريف النزاع
للم َحكَّم �أن يف�صل فيها ،وتولية املـُ َحكَّم ُ
ُ
�أو �أحدهما عن املـُ َحكَّم �أو املـُ َحكَّمني قبل وبعد كتابة عقد (م�شارطة)
التحكيم ،وكيفية تنفيذ ُحكْم املـُ َحكَّمني بعد �صدوره وفق ًا لل�رشوط
وال�ضوابط ال�رشعية ،وذلك �إما باختيار اخل�صوم ور�ضاهم� ،أو
بالإجبار من جهة الق�ضاء �إذا ما رفع احلُكم �إليها.
الكلمات املفتاحية :التحكيم ال�رشعي ،درا�سة فقهية مقارنة.
Legal Arbitration: Fields and Mandate of the Arbitrator-a Comparative Fiqh Study

Abstract:
Arbitration is one of the most important means
that people utilize for establishing the rules of justice
after judiciary. The researcher chose this topic
because Arbitration is one of the oldest and easiest
ways to solve the disputes. The research tackles the
legality of the arbitration and the difference between
it and the judiciary, the conciliation, and the fatwa.
The research also includes issues and rights which the
arbitrator is allowed to take a decision on. Moreover,
the research includes the mandate of the arbitrator,
and the legality of the refusal of the dispute parties or
one of them the arbitrator or arbitrators, before and
after the written contract ( Submission ). Moreover, the
research addresses how to implement the arbitrators
ruling in accordance with the terms and conditions
of Sharia; either with opponents consent or through
force by the court when it receives the decision of
arbitration committee.
Keywords: Legal Arbitration, a Comparative
Fiqh Study

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل وعلى
�آله و�صحبه ومن اتبع هداه �إىل يوم الدين ،وبعد:
التحكيم و�سيلة قدمية عرفها الإن�سان منذ القدم حل ّل النزاعات
ي�ضم ذوي الأهواء والنوازع ،وي�ضم
التي تن�ش�أ بني النا�س ،فاملجتمع ّ
املعتدي والظامل ،ف�رشعت الت�رشيعات املختلفة لإحقاق احلق وردع
الظامل و�إرجاع احلقوق �إىل �أ�صحابها ،ومن هذه الت�رشيعات التحكيم
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حيث هو فرع من فروع الق�ضاء ي�شرتك معه يف املق�صد العام وهو
�إنهاء اخل�صومة ،و�إحقاق احلق.
وقد �أقر الإ�سالم التحكيم كو�سيلة من و�سائل ف�ض النزاعات
بن�صو�ص �رشعية يف كتاب اهلل و�سنة نبيه حممد �-صلى اهلل عليه
و�سلم -وبعمل ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم و�إجماع الأمة.

أهمية البحث:
تبدو �أهمية البحث يف الدور الذي يقوم به ال َت ْحكيم ال�رشعي
من ف�ض اخل�صومات و�إنهاء املنازعات ،وهو بذلك يع ّد حمقق ًا
مل�صلحة العامة واخلا�صة� ،إذ �إنه ي�ؤدي �إىل قطع اخل�صومات و�إنهاء
املنازعات التي تخفف عن ال�سلطة الق�ضائية ومن ناحية �أخرى
فالتحكيم ي�ؤدي �إىل و�صول احلق �إىل �أهله وهذا هو العدل الذي تقوم
عليه ال�رشيعة ،وامل�س�ألة التي مت بحثها يف مو�ضوع التحكيم وهي
الـم َحك َّْم وواليته ال تخرج عن هذا الإطار؛ فهي جزء مهم
جماالت ُ
من مو�ضوع التحكيم الذي �أخذ دوراً بارزاً يف جمتمعنا الفل�سطيني
كو�سيلة لإنهاء الكثري من اخل�صومات.

أهداف البحث:
يهدف البحث �إىل الآتي:
�1.1إبراز �أهمية مو�ضوع التحكيم بوجه عام ودوره يف �إنهاء
اخل�صومات.
للم َحكَّم �أن يعمل فيه.
2.2الوقوف على املجال الذي ميكن ُ

�3.3إظهار وجه الفرق بني التحكيم والو�سائل امل�شابهة له يف
ف�ض اخل�صومات و�إنهاء املنازعات وهي الق�ضاء وال�صلح والإفتاء.
الـم َحك َّْم امللزمة للمتخا�صمني ومتى
4.4الوقوف على �صفة ُ
يكون ُحكْمه �صحيح ًا واجب النفاذ.

الدراسات السابقة:
مو�ضوع ال َت ْحكيم ب�صفته القدمية احلديثة نال اهتمام الفقهاء
والباحثني على مدار الع�صور والأجيال وقد كرثت م�سائله يف ثنايا
كتب الفقهاء الأمر الذي دفع الكثري من الباحثني املعا�رصين �إىل
جمعها ودرا�ستها يف درا�سة م�ستقلة منها:
1.1ال َت ْحكيم يف ال�رشيعة الإ�سالمية والنظم الو�ضعية ،م�سعد
عواد حمدان الربقاين ،ر�سالة ماج�ستري مقدمة �إىل كلية ال�رشيعة
والقانون بجامعة الأزهر ال�رشيف1980 ،م.
2.2عقد ال َت ْحكيم يف الفقه الإ�سالمي والقانون الو�ضعي
للأ�ستاذ الدكتور قحطان عبد الرحمن الدوري ،ر�سالة دكتوراه يف
ال�رشيعة الإ�سالمية ،كلية دار العلوم بالقاهرة1985 ،م.
3.3ال َت ْحكيم يف ال�رشيعة الإ�سالمية للدكتور �إ�سماعيل الأ�سطل،
ر�سالة دكتوراه يف احلقوق من جامعة القاهرة1986 ،م.
وقد جاءت جميع هذه الأبحاث والر�سائل بدرا�سة عامة
للتحكيم وعر�ض مف�صل لتاريخ التحكيم منذ القدم وم�رشوعيته يف
الإ�سالم مع مقارنة لبع�ضها بالنظم الو�ضعية والقانونية املعا�رصة،
و�أما بحثنا ملجاالت املـُ َحكَّم وواليته فهو يتناول جزئية مما تناولته

التحكيم الشرعي ،مجاالته ووالية الـمُ َ
ـح َّكم
دراسة فقهية مقارنة

هذه الر�سائل والأبحاث لنف�صلها ونو�ضح ر�أي الفقهاء فيها بالأدلة
والتحليل والرتجيح ،لتكون �سهلة التناول لذوي االخت�صا�ص.

منهج البحث:
1.1اتبع يف البحث املنهج املقارن بني فقهاء املذاهب
الأربعة� ،إذ جرى ا�ستقراء �آراء الفقهاء يف امل�س�ألة وعر�ض الأدلة
وبيان الراجح منها.
2.2االعتماد على امل�صادر الأ�صلية يف توثيق الآراء الفقهية
للمذاهب.
3.3تخريج الأحاديث والآثار من كتب ال�سنة واحلكم على
احلديث ما مل يكن يف ال�صحيحني وكلك الآثار ما �أمكن ذلك.
4.4يف هوام�ش البحث اعتمدت على ذكر ا�سم ال�شهرة للم�ؤلف
�أوالً ،ثم ذكر ا�سم الكتاب وجعلها مت�سل�سلة يف �آخر البحث.
5.5يف فهر�س املراجع مت ذكرها مرتبة ح�سب احلروف
الأبجدية مع حذف الم التعريف و (ابن) من ا�سم �صاحب املرجع.
وقد ق�سمت البحث بعد هذه املقدمة �إىل:
● ●مبحث متهيدي وفيه ثالثة مطالب:
 املطلب الأول :تعريف التحكيم وم�رشوعيته ،تعريف
التحكيم لغ ًة و�رشعاً ،م�رشوعية التحكيم.
 املطلب الثاين :الفرق بني التحكيم والق�ضاء والإفتاء
وال�صلح.
 املطلب الثالث� :أ�سباب اللجوء �إىل التحكيم.
● ●املبحث الأول :جماالت (مو�ضوع) التحكيم وفيه مطلبان:
 املطلب الأول :مو�ضوع التحكيم
 املطلب الثاين� :رشوط مو�ضوع التحكيم.
● ●املبحث الثاين  :والية املـ ُ َحكَّم ،وفيه مطلبان:
 املطلب الأول  :تعيني املـُ َحكَّم و�رشوطه
 املطلب الثاين  :انتهاء والية املـُ َحكَّم.
● ●املبحث الثالث  :تنفيذ حكم املـ ُ َحكَّمني.
 اخلامتة وفيها �أهم نتائج البحث.
 امل�صادر واملراجع.

مبحث متهيدي
املطلب األول
التعريف بالتحكيم وم�رشوعيته
أوالً – تعريف التحكيم ً
لغة وشرعاً:
 .أيف اللغة :التحكيم :كلمة م�شتقة من مادة ( :ح ك م) ،وهي
م�صدرَ :حك َّم ُيحكِم حتكيماً.
ُومة:
ووردت يف كتب اللغة
ٍ
مبعان متعددةَ :حك َْمُ ،حكْماًُ ،حك َ
()1
َ�صل( ،)2وحتاكموا �إىل احلاكم :تخا�صموا �إىل
مبعنى :ق�ضى  ،وف َ
احلاكم( .)3ا َ
حلكَم :احلاكمَ ،حكَّم :فو�ض �إليه( )4احلكم فيه ،وواله
و�أقامه حاكم ًا(.)5

د .نعيم سمارة املصري
أ .محمد محمد الفي

وجاء يف ل�سان العرب( :)6ا ُ
حلك َْمة من العِلم ،والعلم
حلكْم ا ِ
ال ْك َم
والفقه والق�ضاء( )7بالعدل ،ومنه قوله تعاىلَ ...} :و�آَ َت ْينَا ُه حْ ُ
َ�ص ِب ًّيا{(� ،)8أي :علم ًا وفقهاً.
ا ُ
حلكْم م�صدرَ :حكم َي ْحكُم.
()9
جاء يف املعجم الو�سيط َ :حك ََم فالن� :أي جعله َحكَماً ،ويف
التنزيل} :فَال َو َر ِّب َك ال ُي�ؤْمِ نُو َن َحتَّى ُي َح ِّك ُمو َك فِي َما �شَ َج َر َب ْي َن ُه ْم.
.)10({..
فالتحكيم لغ ًة – يف جمال بحثنا  : -م�صدر َحك ََّم ،بفتح الكاف
مع ت�شديدها ،ومعناها :الق�ضاء .ويقال(َ :)11حكَّمه يف ماله حتكيماً:
�إذا جعل �إليه احلُكم فيه.
.بيف اال�صطالح ال�رشعي :ورد �أكرث من معنى للتحكيم يف
ا�صطالح الفقهاء منها:
(1.1اتخاذ اخل�صمني بر�ضاهما حاكم ًا يف�صل خ�صومتهما
ودعواهما ،ويقال لهَ :حكَم بفتحتني ،ومحُ َ كَّم ب�ضم امليم ،وفتح
احلاء ،وت�شديد الكاف املفتوحة)(.)12
(2.2تولية اخل�صمني حاكم ًا يحكم بينهما)(.)13
(3.3هو عقد بني طرفني متنازعني يجعالن فيه بر�ضاهما
�شخ�ص ًا �آخر حاكم ًا بينهما لف�صل خ�صومتهما ،وقد يكون �أكرث من
طرفني)(.)14
(4.4قيام �شخ�ص حمايد �أو جهة معتربة ب�إ�صدار ُحك ٍُم ملزم
نهائي ،لف�ض نزاع بني طرفني ،وي�سمى القائمون ب�إ�صدار الأحكام
املـُ َحكَّمني� ،أو �أع�ضاء جلنة ال َت ْحكيم.)15()...
ومما �سبق ميكن �أن نقول ال َت ْحكِّيم ا�صطالح ًا هو( :تولية
خ�صمني �أو �أكرث تتوفر فيهم �أهلية الت�رصف حمكم ًا �أو �أكرث ي�صلحون
للق�ضاء للف�صل يف خ�صومتهم) .حيث �إن هذا التعريف ي�شمل م�ضمون
ما ذكر يف التعريفات ال�سابقة.
ثانياً  -مشروعية التحكيم:
ثبتت م�رشوعية التحكيم بالقر�آن الكرمي وال�سنة ال�رشيفة و�آثار
ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم والإجماع واملعقول.
 .أمن القر�آن الكرمي:
1.1قوله تعاىلَ } :و�إِ ْن خِ ْف ُت ْم �شِ قَاقَ َب ْي ِن ِه َما فَا ْب َعثُوا َح َك ًما مِ ْن
الحا ُي َو ِّف ِق هَّ
اللُ َب ْي َن ُه َما.)16( {.. .
�أَ ْه ِل ِه َو َح َك ًما مِ ْن �أَ ْه ِل َها �إِ ْن ُي ِري َدا ِ�إ ْ�ص ً
وجه الداللة :قال القرطبي( :ويف هذه الآية دليل �إثبات
التحكيم) (.)17
ال�ص ْي َد َو�أَ ْن ُت ْم
2.2قوله تعاىلَ } :يا �أَ ُّي َها ا َّلذِي َن �آَ َمنُوا ال َت ْق ُتلُوا َّ
ُحرُ ٌم َو َم ْن َق َت َل ُه مِ ْن ُك ْم ُم َت َع ِّم ًدا ف ََج َزا ٌء مِ ْث ُل َما َق َت َل مِ َن ال َّن َع ِم َي ْح ُك ُم ِب ِه
ني �أَ ْو َع ْد ُل َذ ِل َك
َذ َوا َع ْدلٍ مِ ْن ُك ْم َه ْد ًيا َبا ِل َغ ا ْل َك ْع َب ِة �أَ ْو َكفَّا َر ٌة طَ َعا ُم َم َ�سا ِك َ
ِ�ص َيا ًما ِل َيذُوقَ َو َبا َل �أَ ْم ِر ِه َعفَا هَّ
اللُ َع َّما َ�سلَفَ .)18( {.. .
ففي هذه الآية الكرمية ُيقرر �سبحانه وتعاىل عقوبة امل ُْحرم
ومن كان يف احلرم وارتكب خمالفة ال�صيد ،فوجب على من �أ�صاب
ال�صيد يف احلرم �أو حمرما مثل ما قتل من ال�صيد �إذا كان له مِ ثل من
احليوان الإن�سي� ،أو قيمته كما يرى �أبو حنيفة(.)19
مل ْثل �أو بالقيمة محُ َ كَّمان عدالن من
والذي َي ْحكم باجلزاء يف ا ِ
امل�سلمني(.)20
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ف�إذا �رشع اهلل اللجوء للتحكيم من �أجل �صيد ،فمن باب �أوىل
�أن يكون التحكيم م�رشوع ًا من �أجل ف�صل اخل�صومات بني النا�س.
3.3قوله تعاىل�} :إِ َّن هَّ
اللَ َي�أْ ُمرُ ُك ْم �أَ ْن ُت�ؤَ ُّدوا الأَ َمانَاتِ �إِلىَ �أَ ْه ِل َها
َ
هَّ
ت ُك ُموا بِا ْل َع ْدلِ �إِ َّن الل نِعِ َّما َيعِ ُظ ُك ْم ِب ِه �إِ َّن
َّا�س �أَ ْن حَ ْ
َو�إِذَا َح َك ْم ُت ْم َبينْ َ الن ِ
()21
هَّ
اللَ كَا َن َ�سمِي ًعا َب ِ�صريًا{ .
�أي� :إن اهلل ي�أمركم �إذا حكمتم بني النا�س �أن حتكموا بالعدل،
والعدل :هو ف�صل احلكومة على ما يف كتاب اهلل �سبحانه و�سنة
ر�سوله(.)22
4.4قوله تعاىل} :فَال َو َر ِّب َك ال ُي�ؤْمِ نُو َن َحتَّى ُي َح ِّك ُمو َك فِي َما
ما قَ�ضَ ْي َت َو ُي َ�س ِّل ُموا
�شَ َج َر َب ْي َن ُه ْم ُث َّم ال َيجِ ُدوا فيِ �أَ ْن ُف�سِ ِه ْم َح َر ًجا مِ َّ
ت َْ�سلِي ًما{(.)23
يقول ال�شوكاين( :)24هذه الآية مب�ضمونها تدعو كل م�سلم
بالأخذ مببد�أ التحكيم ال�رشعي.
ب .من ال�سنة ال�رشيفة :وردت يف كتب ال�سنة �أحاديث كثرية،
تُبني م�رشوعية التحكيم ،نذكر منها:
1.1ما رواه البخاري :ب�أن ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم-
ر�ضي بتحكيم �سعد بن معاذ يف �أمر اليهود من بني قريظة حني
جنحوا �إىل ذلك ور�ضوا بالنزول �إىل حكمه(.)25
2.2ما ورد يف الإ�صابة� :أن ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم-
ر�ضي بتحكيم الأعور بن ب�شامة يف �أمر بني العنرب حني انتهبوا
�أموال الزكاة(.)26
3.3ما رواه �أبو داود� :أن �أبا �رشيح هانئ بن يزيد ملا وفد
ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -مع قومه� ،سمعهم يكنونه ب�أبي
حلكَم ،فقال ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم�( : -إن اهلل هو ا َ
ا َ
حلكَم
و�إليه ا ُ
حلكْم ،فل َِم تكنى �أبا ا َ
حلكَم)؟ .فقال� :إن قومي �إذا اختلفوا يف
�شيء �أتوين فحكمت بينهم فر�ضي كال الفريقني ،فقال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم( : -ما �أح�سن هذا ،فما لك من الولد؟) ،قال :يل�رشيح ،وم�سلم ،وعبداهلل ،قال( :فما �أكربهم؟) ،قلت� :رشيح ،قال�( :أنت
�أبو �رشيح ودعا له ولولده)(.)27
فوجه الداللة من هذه الأحاديث ب�أن النبي �-صلى اهلل عليه
و�سلم� -أقر التحكيم وارت�ضى به مما يدل على م�رشوعيته.
ج .من �آثار ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم:
1.1ورد يف �سنن �أبي داود :ا�شرتى الأ�شعث رقيق ًا من رقيق
اخلُم�س من عبداهلل( )28بع�رشين �ألف ًا ف�أر�سل عبداهلل �إليه يف ثمنهم،
فقال� :إمنا �أخذتهم بع�رشة �آالف ،فقال عبداهلل :اخرت رج ًال يكون بيني
وبينك .قال الأ�شعث� :أنت بيني وبني نف�سك ،قال عبداهلل :ف�إين �سمعت
ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -يقول�( :إذا اختلف البيعان ولي�س
بينهما بينة ،فهو ما يقول رب ال�سلعة �أو يتتاركان)( .)29قال ال�شارح
�أبو الطيب حممد �شم�س احلق العظيم �آبادي (رج ًال يكون بيني وبينك.
� )..أيَ :حكَم ًا(.)30
2.2ورد ب�أنه كان بني عمر و�أُبي ر�ضي اهلل عنهما خ�صومة،
فقال عمر( :اجعل بيني وبينك رجالً ،قال :فجعال بينهما زيد بن
ثابت ،قال :ف�أتوه ،قال :فقال عمر ر�ضي اهلل عنه� :أتيناك لتحكم
بيننا ،ويف بيته ي�ؤتى ا َ
حلكَم ،قال :فلما دخلوا عليه �أجل�سه معه
على �صدر فرا�شه ،قال :فقال (عمر) :هذا �أول َج ْو ٍر ُج ْر َت يف ُح ْكمِك،
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�أجل�سني وخ�صمي جمل�ساً ،قال :فق�ص عليه الق�صة ،فقال زيد لأُبي:
أعفيته ،قال :ف�أق�سم عمر على
اليمني على �أمري امل�ؤمنني ،ف�إن �شئت � ّ
ذلك ،ثم �أق�سم له ال تدرك باب الق�ضاء حتى ال يكون يل عندك على
�أحد ف�ضيلة)(.)31
وجه الداللة من هذه الآثار ب�أن ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم
كانوا �إذا وقعت بينهم خ�صومة ويرغبون يف �إنهائها جل�أوا �إىل
التحكيم مما ي�ؤكد على م�رشوعيته.
د .الإجماع :قال ال�رسخ�سي( :ال�صحابة جممعون على جواز
ال َت ْحكيم)( .)32وقال الزيلعي( :وعليه �إجماع ال�صحابة)( .)33وقال
ال�رشبيني ...( :لأنه وقع جلمع من كبار ال�صحابة ومل ينكره �أحد ،قال
املاوردي :فكان �إجماعاً)(.)34
هـ .من املعقول :ف�صل اخل�صومات ،وقطع املنازعات بني
النا�س من املقا�صد ال�رشعية التي دعا �إليها الإ�سالم ،وذلك ملا
يرتتب على هذه النزاعات من مفا�سدَ ،ت ُب ُث يف املجتمع الفرقة،
و ُت ْ�ض ٍّعف روح املحبة والإخوة التي دعا �إليها الإ�سالم ،ولذلك يعترب
كل ما ُي ْنهي هذه اخل�صومات والنزاعات بني النا�س �أمراً مقبو ًال
�رشعاً ،والتحكيم هو �أحد هذه الو�سائل امل�ؤدية لهذا املق�صد والهدف
النبيل ،والذي من خالله �أي�ض ًا تتعمق جذور العدالة و�إحقاق احلق
بني العباد.

املطلب الثاني
الفرق بني التحكيم والق�ضاء والإفتاء وال�صلح
إنهاء
لقد �رشع الإ�سالم �سب ًال لف�ض النزاعات بني النا�س و� ً
للخ�صومات بني اخل�صوم ،ولإقامة العدل على الأر�ض ،من بني هذه
ال�سبل :الق�ضاء ،وال�صلح ،والإفتاء ،والتحكيم.
ال�سبل ت�ؤدي �إىل هدف موحد يف م�رشوعيتها
وملا كانت هذه ُ
وهو� :إنهاء اخل�صومة واملنازعة ،و�إقامة العدل ،وبيان احلق� ،إال �أنه
يوجد فروق بينها ر�أينا الإ�شارة �إليها باخت�صار على النحو الآتي:
أوالً – الفرق بني التحكيم والقضاء:

تعريف الق�ضاء:
(.)35

1.1عرف احلنفية الق�ضاء بقولهم( :ا ُ
حلك ُْم بني النا�س باحلق)

2.2وعند املالكية( :حقيقة الق�ضاء :الإخبار عن حكم �رشعي
على �سبيل الإلزام)(.)36
بحكم �رشعي)
3.3وعند ال�شافعية( :احلُكم بني النا�س �أو الإلزام ُ
(.)37
4.4وعند احلنابلة( :تبيني احلُكم ال�رشعي وااللتزام به وف�صل
اخل�صومات)(.)38
من خالل هذه التعريفات للق�ضاء وتعريفنا الذي اخرتناه
للتحكيم جند �أن �أهم الفروق بني التحكيم والق�ضاء هي:
1.1من جهة التولية وال�سلطان :القا�ضي موىل بالق�ضاء من
جهة الإمام �أو نائبه ،و�سلطانه عام تبع ًا لوالية الإمام الذي قلده
الق�ضاء ،و�إن مل يكن تخ�صي�ص يف والية القا�ضي من حيث الق�ضايا
�أو الأيام� ،أو التمييز بني الرجال والن�ساء ،فواليته على كافة النا�س
يف منطقة ق�ضائه.

التحكيم الشرعي ،مجاالته ووالية الـمُ َ
ـح َّكم
دراسة فقهية مقارنة

�أما املـُ َحكَّم :فموىل من جهة اخل�صوم الذين اختاروه للتحكيم،
وواليته �أو �سلطانه مق�صور على ق�ضية اخل�صوم الذين ارت�ضوه
َحكَم ًا لهم ،وال تتعدى واليته �إىل ق�ضية �أخرى ،وال يتقيد املـُ َحكَّم
ببلد التحكيم ،بل له احلكم يف البالد كلها(.)39
وال ينفذ ُحكم املـُ َحكَّم �إال يف حق الذين اختاروه ،ويف احلدود
التي قيدوه بها (مو�ضوع التحكيم و�رشوطه) ،وجاء يف جملة
الأحكام( :ال يجوز وال ينفذ ُحكم املـُ َحكَّم �إال على اخل�صمني اللذين
حكماه وبال�ش�أن الذي حكماه به فال ي�رسي حكمه على غريهما وال
يتناول غريه ذلك ال�ش�أن)(.)40
2.2ر�ضا اخل�صوم :ال ُي�شرتط ر�ضا اخل�صوم بالقا�ضي الذي
يف�صل بينهم يف اخل�صومة ،و ُيكره و ُيجرب اخل�صوم على القا�ضي
وا ُ
حلكْم لأن القا�ضي �صار قا�ضي ًا من جهة ويل الأمر� .أما التحكيم
()41
للم َحكَّم ليف�صل بينهم  .و ُي�شرتط فيه
فالبد من ترا�ضي اخل�صوم ُ
موافقة اخل�صوم على املـُ َحكَّم ،وال ينعقد ُحكمه �إال �إذا ولياه ور�ضيا
به.
3.3و�سيلة العزل :الإمام �أو نائبه ميلك عزل القا�ضي ،لأن
القا�ضي توىل من�صبه من ِق َبل الإمام �أو نائبه ،وال ميلك اخل�صوم
عزل القا�ضي� .أما املـُ َحكَّم فلكلٍ من �أطراف النزاع (اخل�صوم) عزله
قبل �أن ي�سمع البينة مجُ تمعني �أو ُمتفرقني( ،)42وينعزل ا َ
حلكَم بقيامه
()43
للحكُم.
من املجل�س � ،أي بعد �إ�صداره ُ
4.4من حيث املرتبة :القا�ضي �أعلى مرتبة من املـُ َحكَّم،
فالقا�ضي ينظر فيما ينظر فيه املـُ َحكَّم من الق�ضايا واخل�صومات،
وال ينظر امل َُحكَّم فيما ينظر فيه القا�ضي ،وميلك القا�ضي ف�سخ
حكم املـُ َحكَّم يف االجتهادات وغريها �إذا خالف حكم املـُ َحكَّم ر�أي
القا�ضي(.)44
للمحكَّم �أن يفو�ض غريه فيما
5.5بخ�صو�ص التفوي�ض :لي�س ُ
ُحك َِّم فيه ما مل ي�أذن املـُ ْح َتكِمان له بذلك( ،)45بخالف القا�ضي له
التفوي�ض مبا يقت�ضيه احلال ويجوز فيه التفوي�ض.
6.6و�سائل الإثبات :لو َر َد املـُ َحكَّم �شهادة �أحد ال�شهود لتهمة
فلغريه قبولها ،بخالف القا�ضي ،ف�إنه �إذا رد ال�شهادة ال ُتقبل لدى
الغري ،لأن الق�ضاء برد ال�شهادة نافذ على الكافة(.)46
7.7مو�ضوع النـزاع :القا�ضي َي ْحكم يف احلدود والق�صا�ص يف
النف�س وما يف دون النف�س ،والتعازير ،والنكاح والطالق ،والعتق،
والأموال وغريها� .أما املـُ َحكَّم فال يحكم يف جميع املنازعات حيث
�إن جماله �أ�ضيق من القا�ضي و�سي�أتي بيان احلاالت التي يجوز له
الف�صل فيها.
ثانياً  -الفرق بني التحكيم واإلفتاء:

تعريف الإفتاء ا�صطالحاً:
هو تبيني احلكم ال�رشعي عن دليل ملن �س�أل عنه( .)47وعرفه
ال�شيخ جاداحلق علي جاداحلق ب�أنه( :بيان حكم اهلل تعاىل مبقت�ضى
الأدلة ال�رشعية على جهة العموم وال�شمول)( .)48واختار حممد
�سليمان عبد اهلل الأ�شقر التعريف الآتي( :هو �إخبار بحكم اهلل تعاىل
من دليل �رشعي ملن �س�أل عنه يف �أمر نازل)(.)49

الفروق بني التحكيم والإفتاء:

د .نعيم سمارة املصري
أ .محمد محمد الفي

1.1التحكيم فيه �إلزام اخل�صوم� ،أما الإفتاء فال �إلزام فيه(.)50

لأن الفتوى جمرد بيان ُحكْم ال�رشع يف الواقعة امل�سئول عنها
املفتي ،فلي�س فيها �أو لها قوة �إلزام.

2.2التحكيم يكون على �أ�شخا�ص ُمعينني «اخل�صوم» ال
وحكْم املـُ َحكَّم خا�ص ُملزم� ،أما فتوى املفتي فهي عامة
يتعداهم ُ
()51
غري ملزمة .
3.3حكم املـُ َحكَّم كق�ضاء القا�ضي �إن�شاء ال �إخبار� .أما الإفتاء
فهو �إخبار ال �إن�شاء ،والإخبار يدخله الت�صديق والتكذيب دون
الإن�شاء .ويقول القرايف( :)52حقيقة احلُكم الذي يقع للحاكم بقوله:
�إنه �إن�شاء �إطالق �أو �إلزام يف م�سائل االجتهاد املتقارب فيما يقع فيه
النزاع مل�صالح الدنيا.
4.4احلكم يكون بلفظ منطوق� ،أما الفتوى :تكون بالقول �أو
الفعل �أو الإ�شارة(.)53
5.5ا ُ
حلكُم َيلزم املـَحكُوم عليه قبوله والعمل به ،و�سواء اعتقده
�صواب ًا �أم اعتقده خط�أ .والفتيا بخالف ذلك ال يلزم امل�ستفتي قبولها
والعمل بها ما مل يغلب على ظنه �أنها �صواب.
6.6واملفتي :ناقل ما وجد عنده وما ا�ستفاده من الن�صو�ص
ال�رشعية .واملـُ َحكَّم ينفذ ومي�ضي ما ق�ضى به موافق ًا للقواعد بني
اخل�صوم .لذا قالوا :كل ما يت�أتى فيه احلكم تت�أتى فيه الفتوى وال
عك�س.
ثالثاً  -الفرق بني التحكيم والصلح:

تعريف ال�صلح ا�صطالحاً:
هو عقد يرتفع به النزاع بني اخل�صوم ،ويتو�صل بها �إىل
املوافقة بني املختلفني( .)54وجاء يف املجلة العدلية( :)55عقد يرفع
النزاع بالرتا�ضي وينعقد بالإيجاب والقبول.
ولقد عرفنا ب�أن التحكيم :تولية خ�صمني �أو �أكرث تتوفر فيهم
�أهلية الت�رصف محُ كم ًا �أو �أكرث ي�صلحون للق�ضاء للف�صل يف خ�صومة
اخل�صوم.
ومن خالل تعريف كل من ال�صلح والت َْحكيم ن�ستطيع الوقوف
على �أوجه االختالف بينهما وهي:
1.1ال�صلح يتم بني اخل�صوم �أنف�سهم �أحيان ًا وال يحتاجون �إىل
طرف خارجي لإنهاء اخل�صومة بينهم� ،أما يف التحكيم فال تنتهي
اخل�صومة �إال بطرف ثالث هو املـُ َحك َّْم من غري اخل�صوم.
2.2التحكيم ينتج عنه حكم ق�ضائي(� ،)56أما ال�صلح فينتج
عنه عقد ر�ضائي بني املتنازعني ب�إنهاء اخلالف.
3.3التحكيم ال تنازل فيه عن حق ويتعهد اخل�صوم بعر�ض
خالفاتهم على املـُ َحكَّم .وال�صلح يجري فيه تنازل �أحد املتعاقدين
�أو كليهما عن حق �أو بع�ض حق(� ،)57أو تنازل عما فيه مظنة حق
ب�إنهاء خالفاتهم.
4.4حكم املـُ َحك َّْم قد يجوز الطعن فيه بطرق الطعن املقررة،
�أما عقد ال�صلح ال يقبل الطعن فيه(.)58
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املطلب الثالث

املبحث األول

أسباب اللجوء إىل التَ ْحكِّيم

جماالت التحكيم (مو�ضوعه و�رشوطه)

للتحكيم تاريخ طويل متعمق يف القدم فهو و�سيلة من و�سائل املطلب األول

ف�ض النزاعات و�إنهاء اخل�صومات عند العرب قبل الإ�سالم وكذلك
عند اليونان والرومان وغريهم ،وبعد الإ�سالم اعتمد ال َت ْحكيم
�سبيالً؛ لإنهاء اخل�صومات بني النا�س ،واليوم �أ�صبح لل َت ْحكيم دوراً
بازاً ومهما يف �إنهاء اخل�صومات وما هذه الدرا�سات حول مو�ضوع
التحكيم �إال الهتمام النا�س به واللجوء �إليه يف كثري من نزاعاتهم
ك�سبيل لإنهائها ،ولعل من �أهم الأ�سباب امل�ؤدية �إىل هذا التوجه ما
ي�أتي:
1.1ازدحام دور الق�ضاء واملحاكم بكرثة الق�ضايا وطبيعة
مواعيدها ،مما قد ال يتنا�سب مع كثري من النا�س ،فالتحكيم يخفف
م�شقة االنتظار يف طوابري الق�ضاء.
2.2قلة امل�رصوفات والنفقات التي يحتاجها التقا�ضي �أمام
جلان التحكيم مقارنة بالر�سوم الباهظة للمحاكم وتكاليف الرتافع
�أمام الق�ضاء من ر�سوم املحاماة وغريها الأمر الذي يعترب حائ ًال
�أحيان ًا دون حتقيق العدالة يف �إي�صال احلق لأهله ،فكان التحكيم
بقلة نفقاته والتي قد تنعدم �أحيان ًا خمرج ًا من هذا العبء املايل
للتقا�ضي �أمام املحاكم.
�3.3رسعة الف�صل يف اخل�صومات� ،إذ �إن جلان ال َت ْحكيم ال
حتتاج الوقت الطويل الذي ي�ستغرقه الق�ضاء يف �إ�صدار الأحكام،
وذلك لطبيعة الإجراءات املتخذة �أو كم الق�ضايا املرتاكمة يف
املحاكم.
4.4الق�ضاء يورث احلقد والبغ�ض بني النا�س ،ولكن ال َت ْحكيم
يخفف من هذه الآثار ال�سلبية حيث �إن كال اخل�صمني ي�أتي باختياره
وطوعه ويختار املـُ َحك َّْم الذي يرت�ضيه ،ويف ذلك نوع من تاليف حزم
و�شدة الق�ضاء ،و�إ�شارة �إىل توافق ولو جزئي بني اخل�صوم.
5.5املحاكم النظامية (الق�ضاء) يف كثري من الدول العربية
والإ�سالمية تقوم على �أ�س�س غري �رشعية من الناحية املو�ضوعية يف
�أحكامها ،و ُيلْزم الق�ضا ُة احلُكم ب�أحكام ومواد مقررة قانون ًا رمبا
تخالف �رشع اهلل �سبحانه وتعاىل ،الأمر الذي يجعل كثرياً من النا�س
تنفر من الق�ضاء يف مثل هذه اخل�صومات وتلج�أ �إىل ال َت ْحكيم الذي
يحقق لهم ارتباطهم بال�رشيعة ديان ًة وتطبيق ًا عملياً.
لكل هذه الأ�سباب وغريها مما ال يت�سع املجال لذكرها يرى
النا�س �أن التحكيم �أي�رس و�أقرب لعقيدتهم من الق�ضاء ،وهو ي�ؤدي
نف�س املهمة والغر�ض يف ف�ض النزاعات و�إنهاء اخل�صومات فكان
اللجوء �إليه ظاهرة �صحيحة.
عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها قالت( :ما خري ر�سول اهلل �-صلى
اهلل عليه و�سلم -بني �أمرين �إال اختار �أي�رسهما ،ما مل ي�أثم ،ف�إذا كان
الإثم كان �أبعدها فيه.)59().. .
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مو�ضوع التحكيم
اختلف الفقهاء يف مو�ضوع التحكيم على �آراء متعددة
نو�ضحها على النحو الآتي:
أوالً – مذهب احلنفية(:)60
ال يجوز التحكيم عند احلنفية يف احلدود الواجبة حقاً هلل
تعاىل ويجوز فيما عدا ذلك يف �سائر املجتهدات من حقوق العباد
وحجتهم يف ذلك هي:
�1.1إن الإمام هو املتعني ال�ستيفائها لأنها حق هلل تعاىل.
ُ 2.2حكْم املـُ َحكَّم مبنزلة ال�صلح وهذه ال جتوز بال�صلح فال
ي�صح التحكيم فيها.
َمان ال ميلكان �إباحة دمهما فال يجوز ُحكْم املـُ َحكَّم
الـم َحك ِ
ُ 3.3
فيهما لتوقف ُحكْمه على �صحة قبولهما ور�ضاهما مببد�أ التحكيم.
الـم ْح َت ِّك ِمينْ َ  ،فكانت
الـم َحكَّم لي�س بحجة يف حق غري ُ
ُ 4.4حكم ُ
فيه �شبهة ،واحلدود ال ت�ستوفى بال�شبهات.
ويرى بع�ض احلنفية �أنه يجوز التحكيم يف حد القذف
والق�صا�ص(.)61
ثانياً – مذهب املالكية(:)62
يرى املالكية جواز التحكيم يف الأموال وما يف معناها
من بيع و�رشاء وديون ،ويف جرح ولو عظُ م كجائفة( )63و�آمة()64
َ
ومنقلة( )65ومو�ضحة( )66وقطع لنحو يد �سواء كان اجلرح عمداً �أو
خط�أ.
وال يجوز التحكيم يف الأمور التي يتعلق بها حق لغري
اخل�صمني� ،إما هلل تعاىل و�إما لآدمي.
فالأمور التي يتعلق بها حق هلل تعاىل وال يجوز التحكيم
فيها هي:
1.1احلدود كحد الزنا وال�رشب والقذف وال�رسقة ،لأن املق�صود
منها الزجر وهو هلل تعاىل.
2.2القتل يف ردة �أو حرابة وفيهما حق هلل تعاىل ،ويف ق�صا�ص
يف النف�س لأنه كاحلد.
3.3الطالق ،لأن املطلقة بائن ًا ال يجوز �إبقا�ؤها يف الع�صمة
ولو ر�ضيت بذلك وهو حق هلل تعاىل.
و�أما احلقوق التي يتعلق بها حق الآدمي وال يجوز التحكيم
فيها هي:
1.1اللعان ف�إن احلق فيه للولد بقطع ن�سبه من �أبيه ،فقد ينفيه
هذا املـُ َحكَّم ولي�س له والية على احلكم يف هذا الولد.
2.2الن�سـب �إذا كان النـزاع بني الأب ورجل �آخر.
3.3احلجر يف الر�شد.

التحكيم الشرعي ،مجاالته ووالية الـمُ َ
ـح َّكم
دراسة فقهية مقارنة

4.4العقد فيما يتعلق ب�صحته �أو ف�ساده.
5.5الو�صية.
6.6مال اليتيم.
7.7احلجر ل�سفه.
8.8الأمر الغائب.
ووجه اال�ستثناء يف هذه الأمور �أن لها قدراً عظيم ًا فيحتاط
لها ،ب�أن ال يحكم فيها �إال من قام بالوالية العامة.
ثالثاً – مذهب الشافعية(:)67
لل�شافعية يف مو�ضوع التحكيم وما يجوز لل ُم َحكَّم �أن ينظر
فيه من الق�ضايا ر�أيان:
1.1الراجح يف املذهب �أنه يجوز التحكيم يف كل �أمر �إال ما
ي�أتي:
 .أحد بخالف القذف ف�إنه يجوز فيه التحكيم لأنه من حقوق
الآدمي.
.بالتعزير لأنه كاحلد.
.تحق اهلل تعاىل الذي ال طالب له معني كالزكاة.
وحجتهم يف ذلك� :أن حدود اهلل تعاىل ال ت�سمع فيها الدعوى
عند القا�ضي فكيف عند املـُ َحكَّم.
 �إن مناط ا ُ
حلكْم ر�ضا امل�ستحق وهو مفقود فيه.
 �إن هذه الأمور ال طالب معني لها.
و�أحلق املاوردي بحقوق اهلل تعاىل الواليات على الأيتام
و�إيقاع احلجر على م�ستحقيه فهما مما اخت�ص الق�ضاء بالإجبار
عليه فال ي�صح التحكيم فيه.
 .2ذهب بع�ض ال�شافعية(� )68إىل �أن التحكيم يخت�ص باملال
فقط ،وال يجوز يف النكاح واللعان والق�صا�ص وحد القذف وحجتهم
�أن دعاوى املال �أخف� ،أما الأمور الأربعة امل�ستثناة تناط بنظر
القا�ضي ومن�صبه حيث �إنها حقوق بنيت على االحتياط فال يجوز
فيها التحكيم.
رابعاً – مذهب احلنابلة(:)69
اختلفت الرواية يف مذهب احلنابلة بخ�صو�ص مو�ضوع
ال َت ْحكِّيم ،فاملذهب عندهم �أنه يجوز التحكيم يف جميع الأحكام
كالأموال واحلدود والق�صا�ص والنكاح واللعان وغريها .وحجتهم
�أن املـُ َحكَّم كحاكم الإمام الذي ينفذ حكمه يف جميع الأحكام .ويرى
البع�ض جواز التحكيم يف كل �أمر �إال يف النكاح واللعان والق�صا�ص
والقذف .وذلك لأن هذه الأمور امل�ستثناة لها مزية على غريها،
وللتغليظ فيها ،فال يتوىل ا ُ
حلكْم فيها �إال الإمام �أو نائبه.
الراجح يف امل�س�ألة واهلل �أعلم:
الذي يرتجح لدينا بعد ا�ستعرا�ض �آراء الفقهاء وحججهم يف
مو�ضوع التحكيم ما يلي:
1.1ال يجوز التحكيم يف:
 .أ ما هو حق خال�ص هلل تعاىل كحد الزنا وال�رسقة والبغاة

د .نعيم سمارة املصري
أ .محمد محمد الفي

لأن حقوق اهلل تعاىل تعترب حق ًا للمجتمع و�رشعت للم�صلحة العامة،
ال مل�صلحة فرد ،فلم ميلك �أحد �إ�سقاطها ولي�س له اخلرية فيها ،ولعظم
�أمرها فهي ال تناط �إال بالقا�ضي.
.بما اجتمع فيها حقان ،حق هلل تعاىل وحق للمكلف �سواء
غلب فيه حق اهلل تعاىل كالقذف �أو حق املكلف كالق�صا�ص وذلك
لعظم �أمر هذه الأمور فتناط بالقا�ضي وال يحكم فيها �إال القائم
بالوالية العامة لالحتياط.
 .2يجوز التحكيم يف ما هو حق خال�ص للمكلف كالبيع
والكفالة والطالق ونحوه وذلك لأن حق املكلف �رشع مل�صلحته وله
اخلرية �إن �شاء ا�ستوفاه و�إن �شاء �أ�سقطه فجاز التحكيم فيه.
وهذا الر�أي الذي رجحناه هو ما قرره جممع الفقه الإ�سالمي
يف دروة م�ؤمتره التا�سع املنعقدة يف �أبو ظبي بالإمارات يف - 1
 6ذي القعدة 1415هـ ،املوافق � 6 - 1أبريل 1995م ،قرار رقم
.)70(91

املطلب الثاني
�رشوط مو�ضوع التحكيم
بعد عر�ض �أقوال الفقهاء وذكر اختالفهم يف مو�ضوع التحكيم،
ن�ستطيع القول ب�أن ملو�ضوع التحكيم �رشوط ًا �إذا توفرت �صح النظر
يف املنازعة ،وهي على النحو التايل:
الشرط األول – أن يكون موضوع التحكيم متعلقاً حبقوق العباد
اخلالصة:
الفقهاء متفقون على هذا ال�رشط ،وعلى �أن الأ�صل يف التحكيم
الـم ْح َتكِّمني على ال َت َحاكم بالر�ضا ،وما ال
�أنه مبنـزلة ال�صلح ،التفاق ُ
()71
يجوز بال�صلح من الأحكام ال يجوز بالتحكيم .
قال �أبو بكر ابن العربي( :وال�ضابط �أن كل حق اخت�ص
اخل�صمان به جاز التحكيم فيه ونفذ حتكيم املـُ َحكَّم به)(.)72
الشرط الثاني – أن يكـون موضوع التحكيم فيما ميلك اخلصمان فعله
غري ُمتعلق حبقوق اهلل اخلالصة:
فحقوق اهلل على �رضبني:
1.1ما وجب فيه احلد لرتك م�أمور به كالعبادات اخلال�صة هلل:
(ال�صالة).
2.2ما وجب فيه احلد لفعل حمظور كحد الزنا وال�رسقة و�رشب
اخلمر ،فهذه ال يجوز فيها التحكيم(.)73
قال ال�رشبيني( :فال ي�أتي التحكيم يف حدود اهلل تعاىل �إذ لي�س
لها طالب ُمعني ،وي�ؤخذ من هذا التعليل �أن حق اهلل تعاىل املايل
الذي ال طالب له معني ال يجوز فيه التحكيم)هـ(.)74
الشرط الثالث – أن ال يكون موضوع التحكيم متعلقاً حبق غري
الـ ُم ْحتَكِّمني (املتداعني):
فال ي�صح التحكيم يف دم اخلط�أ على العاقلة ،لأنه ال والية
للم َحكَّم يف ذلك لعدم تعدي حكمه لغري املـُ ْح َتكِّمني والنتفاء ر�ضا
ُ
العاقلة ب ُِحكْمه ،ولأن الدية ال جتب على العاقلة بال�صلح( .)75فال
ينفذ ُحكْمه عليها وال على القاتل بالدية ملخالفة الن�ص(� ،)76إال �إذا
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�أقر القاتل بالقتل خط�أ فيجوز حينئذ ُحكْمه عليه بالدية ،لأن العاقلة
ال حتمل ما ثبت بالإقرار .فال يجوز التحكيم يف �أمر يتعلق بحق غري
اخل�صمني لعدم تفوي�ضهم للمحكمني يف التحكيم ،والتحكيم اتفاق
وعقد يلزم �أن تتوفر فيه الوالية ال�رشعية ،ومن ميلك �سلطة �إبرام هذا
العقد(.)77
جاء يف البدائع�( :إن كل عقد ي�صدر وال يوجد من ميلك حق
�إجازته وانعقاده عند �صدوره يكون باطالً)(.)78
الشرط الرابع – أن ال يكون موضوع التحكيم غالباً عليه حق اهلل
تعاىل:
لأن التحكيم فيما غلب عليه حق اهلل:
1.1فيه تع ٍد على ال�سلطان واخت�صا�ص احلاكم.
2.2وفيه جتا�رس العوام على حق القا�ضي فيقل االحتجاج �إىل
الق�ضاء.
3.3للتعار�ض مع قواعد ال�رشيعة ،وهي تنفيذ الأحكام ،حيث
�إن مثل هذه احلقوق ال يجري تنفيذها �إال عن طريق القا�ضي �أو
احلاكم.
الشرط اخلامس – أن ال يكون موضوع التحكيم أو أصله أو سببه
ممنوعاً شرعاً:
فالأ�صل يف الأ�شياء الإباحة �إال ما نهى ال�رشع عنه ،ف�إن كان
مو�ضوع التحكيم غري م�رشوع فال يكون حمل نظر ،و�إن حدثت منازعة
للمحكَّم �أن
مبنية على �أمر غري م�رشوع فال يحل النظر فيها .فلي�س ُ
ينظر يف هذه املوا�ضيع ،ولي�س للمتداعيني احلق باملطالبة مبا هو
غري م�رشوع ،لأنها ُبنيت على باطل.
فاخل�صومة على �أموال حرام نتجت من �سفاح� ،أو خمر� ،أو
تهريب وغريها ال ينظر املـُ َحكَّم فيها ،و�إن كان ظاهرها مبني ًا على
ترا�ض ،و�أ�شار �إىل ذلك الفقهاء بقولهم:
�صورة جتارة �أو �رشكة عن
ٍ
(جواز التحكيم يف �سائر املجتهدات من حقوق العباد :كالطالق،
والعتاق ،والكتابة ،والكفالة ،وال�شفعة ،والنفقة ،والديون ،والبيوع،
بخالف ما خالف كتاب ًا �أو ُ�سنة �أو �إجماعاً)(.)79

املبحث الثاني
واليــــــة املـ ُ َح َّك ْم
املطلب األول

تولية (تعيني) املـ ُ َح َّك ْم

اتفق الفقهاء على �رشوط واختلفوا يف �أخرى لتعيني املـ ُ َح َّك ْم
حل َك ْم ،وهي على النحو الآتي:
واكت�سابه �صفة ا َ
أوالً – الشروط املتفق عليها:
1.1ترا�ضي الطرفني على �شخ�ص املـُ َحكَّم �أو املـُ َحكَّمني :البد
من ترا�ضي الطرفني على �شخ�ص املـُ َحكَّم ب�أن يكن َحكَم ًا بينهما
فهو موىل من ِق َبل الطرفني ،ولأن ر�ضا اخل�صمني هو املُثبت للوالية
(التعيني) ،وهذا باتفاق املذاهب الأربعة :احلنفية ،واملالكية،
وال�شافعية ،واحلنابلة(.)80
حلكَم ،ويجب �أن يكون ا َ
2.2العلم با َ
حلكَم �إن�سان ًا معلوماً.
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3.3قبول ا َ
حلكَم للتحكيم.
ثانياً – الشروط املختلف فيها:

ال�رشط الأول – ا�ستدامة ر�ضا املحتكمني:
بحث الفقهاء هذا ال�رشط حتت م�س�ألة رجوع املحتكمني �أو
�أحدهما عن املـ ُ َح َّك ْم وذلك على النحو الآتي:
للم ْح َتك َِّمني �أو �أحدهما الرجوع عن
1.1اتفقوا على �أنه يجوز ُ
املـُ َحك َّْم ما مل ي�رشع يف البينة.
للم ْح َتك َِّمني �أن يتفقا جمتمعني
2.2واتفقوا على �أنه يجوز ُ
على الرجوع عن املـُ َحك َّْم ما مل ي�صدر احلُكم ،ف�إن �أ�صدر ُحك َْمه بعد
رجوعهما جمتمعني ال يعتد به.
3.3واتفقوا كذلك على �أن رجوع املحتكمني جمتمعني �أو
الـم َحكَّم ملزم ًا
منفردين بعد �صدور احلكم ال عربة له ،ويع ّد ُحكْم ُ
لهما(.)81
واختلفوا بعد ذلك يف رجوع �أحد املحتكمني عن الـ ُمحكَّم بعد
ال�رشوع يف �سماع البينة وقبل �صدور احلكم على قولني:
الـمحكَّم
♦ ♦القول الأول :يجوز الرجوع لأحد املحتكمني عن ُ
ولو بعد �سامع البينة ما مل ي�صدر ا ُ
حلك ُْم ،فعند �أ�صحاب هذا القول
ي�شرتط ا�ستدامة ر�ضا املـُ ْح َتكِمني باملـُ َحكَّم من ابتداء التحكيم �إىل
للم َحك َّْم �أن ي�صدر
نهايته ،ف�إن رجع �أحدهما قبل متام احلُكم فلي�س ُ
حكمه لعدم ا�ستمرار الر�ضا وهو قول احلنفية وال�شافعية و�سحنون
من املالكية وقول للحنابلة( )82وحجة ه�ؤالء:
ابتداء ،فال َي ْحكم �إال بر�ضاهما جميعاً،
1.1اتفاقها على توليته
ً
للم ْح َتكِم �أن
وكما �أن لل�سلطان �أن يعزل القا�ضي قبل احلكم فكذلك ُ
يعزل ا َ
حلكَم قبل احلُكم.
2.2التحكيم من الأمور اجلائزة فينفرد �أحدهم بنق�ض التحكيم
قبل احلكم كما ينفرد �أحد العاقدين بنق�ض العقد وف�سخه يف كل من
امل�ضاربة وال�رشكة والوكالة.
ف�إن قيل� :إن التحكيم ثبت برتا�ضي الطرفني فوجب �أن ال
ي�صح عزل املـُ َحكَّم �إال باتفاقهما� .أجيب ب�أن التحكيم من الأمور
اجلائزة من غري لزوم ،في�ستبد �أحدهما بنق�ضه كما يف امل�ضاربات
وال�رشكات والوكاالت.
وذلك لأنه مل ير�ض �أحدهم بهذا التحكيم ،ولو مل ير�ض يف
االبتداء ال ي�صح التحكيم ،ف�إذا مل ير�ض بعد ذلك ال يبقى التحكيم.
و�إن قيل� :إخراج �أحد الطرفني �سعي يف نق�ض ما مت من جهته.
�أجيب ب�أن الأمر ما مت ،و�إمنا التمام بعد احلُكم ،وال نق�ض حينئذ.
♦ ♦القول الثاين :ال يجوز رجوع �أحد املحتكمني عن املـُ َحك َّْم
�إذا �رشع يف �سماع البينة وبه قال جمهور املالكية (ابن القا�سم
ومطرف و�أ�صبغ) ،و�أبو �سعيد الإ�صطخري من ال�شافعية وهو امل�شهور
عند احلنابلة( .)83وحجة هذا القول:
1.1لأنه ي�ؤدي �إىل �أن كل واحد منهما �إذا ر�أى من ا ُ
حلكْم ما ال
يوافقه رجع ،فبطل املق�صود به(.)84
2.2لأن املـُ َحكَّم كاحلاكم املن�صوب من الإمام ف�إنه �إذا �رشع
يف ا ُ
حلكْم فلي�س للخ�صمني الرجوع.

التحكيم الشرعي ،مجاالته ووالية الـمُ َ
ـح َّكم
دراسة فقهية مقارنة

الراجح واهلل �أعلم :بعد النظر يف �أقوال الفقهاء التي ذكرناها
الـم َحكَّم،
وحججهم يف ا�شرتاط ا�ستدامة ر�ضا املحتكمني للزوم ُحكْم ُ
ف�إننا نرى �أن جميع هذه الآراء هي اجتهادية مبنية على حتقيق
امل�صلحة يف الف�صل بني النا�س عند اخل�صومة التي تن�ش�أ بينهم،
و�ضمان ا�ستمرار التعامل واحرتام العقود ،وعليه ف�إننا منيل �إىل
الـم َحكَّم ما مل ي�رشع
القول بجواز الرجوع لأي من الطرفني عن ُ
يف �سماع البينة ،ف�إن �رشع يف �سماعها ال يجوز لأحدهما الرجوع
وله اال�ستمرار و�أ�صبح ُحكمه الزماً .فكما �أن التحكيم بد�أ باتفاقهما
مع ًا ف�إنه ال يعزل �إال باتفاقهما معاً ،و�إال كان ذلك مدعاة للمماطلة
و�ضياع احلقوق حيث �سيعمل اخل�صم الذي يرى بعد �سماع املـُ َحكَّم
البينة �أن ُحكْم املـُ َحكَّم لن يكون يف �صاحله على �إبطال التحكيم مما
ي�ضيع حق الآخر وي�ؤدي �إىل املماطلة وبذلك يبطل املق�صود من
التحكيم.
وهو ما ذهب �إليه احلنابلة يف امل�شهور عندهم والإ�صطخري
من ال�شافعية وابن القا�سم ومطرف و�أ�صبغ من املالكية ،وما قرر ُه
جممع الفقه الإ�سالمي يف دورة م�ؤمتره التا�سع(.)85

ال�رشط الثاين من ال�رشوط املختلف فيها:
حلكَم :اختلف الفقهاء يف هذا ال�رشط
ال�شهادة على حتكيم ا َ
على قولني:
♦ ♦القول الأول :جمهور الفقهاء الأحناف وال�شافعية واحلنابلة
ي�شرتطون الإ�شهاد على حتكيم املـُ َحكَّم ،ومن الن�صو�ص التي تنقل
عنهم يف هذا ال�رشط:
�(1.1إذا مل ُي�شهد املـُ َحكَّم يف جمل�س حكمه الذي َحكَم فيه على
ُحكمه مل ُي�صدق على ذلك ،ومل ُيقبل قوله� :أنه َحكَم بكذا )86().. .هـ.
�(2.2إذا ُحكّم بينهما �أ�شهد به يف املجل�س الذي حكَم فيه قبل
التفرق ،لأن قوله ال ُيق َبل عليهما بعد االفرتاق ،كما ال ُيقبل قول
احلاكم بعد العزل).. .هـ(.)87
(3.3تنبغي ال�شهادة بالر�ضا به قبل �أن يحكم بينهما لئال
يجحد املحكوم عليه منهما �أنه َحكّمه ،فال يقبل قوله �إال ببينة).. .
( )88هـ.
ومن حجة ه�ؤالء:
�1.1إن املـُ َحك َّْم بعد القيام من املجل�س انعزل ،ف�صار ك�سائر
الرعايا فال ُتقبل �شهادته على فعلٍ با�رشه �إال ب�شهادة غريه(.)89
2.2ا َ
حلكَم يدعي لنف�سه على املحتكمني والية تنفيذ القول،
()90
وهو غري ُم�صدق فيما يدعي على املُحتكمني �إذا كانا يجحدانه .
(ف�إذا َحكّم رجالن َحكَم ًا يف خ�صومة بينهما ما دام يف جمل�سه
ذلك ،فتجاحدا وقاال :مل تحَ كُم بيننا ،وقال ا َ
حلكَم :بل حكمتما ،ف�إنه
ُي�صدق ما دام يف جمل�س احلكومة ،وال ُي�ص َّدق بعد القيام منه حتى
ي�شهد على ذلك غريه ،لأنه ما دام يف جمل�سه فهو ميلك �إن�شاء احلكم
بينهما ،فال تتمكن التهمة يف �إقراره)(.)91
♦ ♦القول الثاين :ذهب املالكية �إىل �أنه ال يحتاج التحكيم �إىل
�شهود ت�شهد على اخل�صمني �أنهما َحكّما املـُ َحك َّْم(.)92
ووجه قولهم :العموم يف �صحة �رشوط العقود :ومنها :انعقاد
اتفاق التحكيم بالعبارة كباقي العقود� ،أي :بالتلفظ بالإيجاب والقبول،
�أو :بالإ�شارة املُفهمة ملن ال ُيح�سن العبارة ك�إ�شارة الأخر�س.

د .نعيم سمارة املصري
أ .محمد محمد الفي

الراجح :نرى �أن القول :بوجوب الإ�شهاد هو الأرجح وهو ما
ذهب �إليه جمهور الفقهاء وذلك :لف�ساد الذمم وجحود الكثري من
النا�س ،فالبد من الإ�شهاد والتوثيق بكتابة �سند التحكيم (م�شارطة
الـم َحكَّم
الـم َحكَّمني �أو ُ
التحكيم) ويوقع عليه املتداعيان بقبول ُ
ومو�ضوع التحكيم ،لأن ا َ
حلكَم بعد ُحكمه يكون ك�سائر النا�س ،وال
والية له على اخل�صمني ،فال ُيقبل قوله عليهم عندئذ �إذا جحداه.
وبالإ�شهاد يتحقق املق�صد ال�رشعي من التحكيم بتنفيذ ُحكْم املـُ َحكَّم
و�إنهاء اخل�صومة.

املطلب الثاني
انتهاء والية املـُحكَّم

ذكر الفقهاء �أحواالً تنتهي فيها والية املـ ُ َحكَّم وهي:
�1.1إذا عزل �أحد املـُ ْح َتكِّمني �أو كالهما املـُ َحك َّْم� ،أو رجع �أحد
املحتكمني عن املـُ َحكَّمني �أو عن �أحدهما قبل ال�رشوع يف احلُكم(.)93
2.2بعد �إبالغ املـُ ْح َتكِمني با ُ
حلكْم( ،)94ويقول ال�شافعية:
تنتهي والية املـُ َحك َّْم �إذا �أ�صدر املـُ َحكَّم حكمه النعزاله بعد التفريق
وقيامه من املجل�س(.)95
�3.3إذا فقد املـُ َحك َّْم �رشط ًا من �رشوط �أهلية التحكيم وقت
احلكم والتحكيم� ،إال �إذا جدد الطرفان م�شارطة التحكيم(.)96
4.4مب�ضي الوقت املُحدد للحكومة �إذا كان م�ؤقتاً ،جاء يف
تبيني احلقائق( :ويخرج املـُ َحك َّْم عن احلكومة ب�أحد �أ�سباب ثالثة:
(�إما بالعزل� ،أو بانتهاء احلكومة نهايتها ب�أن كان م�ؤقت ًا فم�ضى
الوقت� ،أو بخروجه �أن يكون �أه ًال لل�شهادة) هـ(.)97
للم َحكَّم النظر يف النزاع �إال بتجديد التولية(.)98
وهنا ال يكون ُ
جاء يف املجلة العدلية�( :إذا تقيد التحكيم بوقت يزول مبروره
فا َ
حلكَم املن�صوب ل َي ْحكُم من اليوم الفالين �إىل �شهر لي�س له �أن َي ْحكُم
�إال يف مدة ذلك ال�شهر فال يجوز �أن َي ْحكُم بعد انق�ضائه و�إذا فعله ال
ينفذ ُحكمه)(.)99

املبحث الثالث
تنفيذ حكم املـُحكَّمني

ما ي�صدر عن املـُ َحكَّم �أو املـُ َحكَّمني من �أحكام حل�سم النزاع
وقطع اخل�صومة بني طرفني ُيعترب ُحكم ًا ملزم ًا للخ�صمني �إذا �صدر
�صحيح ًا موافق ًا للقواعد ال�رشعية من حيث املو�ضوع وال�شكل ،وال
ي�شرتط ر�ضا اخل�صوم با ُ
حلكُم.
ويجب على املحكوم عليه �أن يبادر �إىل تنفيذه طوع ًا وب�إرادته
ف�إن امتنع عر�ض الأمر على الق�ضاء فيجربه على التنفيذ ،وهذا ما
�أقره جممع الفقه الإ�سالمي يف دورة م�ؤمتره التا�سع املنعقد يف
الإمارات(.)100
الـم َحكَّمني يكون ب�إحدى
ً
وبناء على ما �سبق ف�إن تنفيذ ُحكم ُ
طريقني هما التنفيذ الطوعي بوا�سطة اخل�صوم وكفالئهم �أو التنفيذ
الإجباري عن طريق الق�ضاء.
أوالً  -التنفيذ عن طريق اخلصوم:
الأ�صل �أن يتم تنفيذ ُحكْم املـُ َحك َّْم حيث �إن ذلك هو الغاية
من التحكيم كو�سيلة حلل النزاعات وف�صل اخل�صومة ،ف�إذا �صدر
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ُحكْم املـُ َحك َّْم موافق ًا للأ�صول ال�رشعية يف التحكيم ،وقد �سبق �أن
ارت�ضى كل من الطرفني املـُ َحكَّم �أو املـُ َحكَّمني ف�إن هذا يدل على
ر�ضاهما مبا ي�صدر عن هذا املـُ َحك َّْم من قرارات ،وعليه �أن ينفذها
بطوعه واختياره وي�ؤدي احلقوق املقررة لذويها ،وال يتم ذلك �إال
بالتزام اخل�صوم با ُ
حل ْك ِم ال�صادر يف منازعتهم وب�إميانهم ب�أن
االلتزام با ُ
حل ْك ِم ال�رشعي جزء من العقيدة التي تدفعهم �إىل تنفيذ
قرارات املـُ َحكَّم بال وا�سطة لقوله تعاىل} :فَال َو َر ِّب َك ال ُي�ؤْمِ نُو َن
َحتَّى ُي َح ِّك ُمو َك فِي َما �شَ َج َر َب ْي َن ُه ْم ُث َّم ال َيجِ ُدوا فيِ �أَ ْن ُف�سِ ِه ْم َح َرجاً
ما قَ�ضَ ْي َت َو ُي َ�س ِّل ُموا ت َْ�سلِيماً{( ،)101وبهذه الو�سيلة يكون كل من
مِ َّ
اخل�صمني قد التزم بتنفيذ القرارات ال�صادرة عن التحكيم بطوعهما
وتنتهي اخل�صومة ويرجع احلق �إىل �أهله.
ثانياً  -التنفيذ عن طريق الكفالء :
الكفالة كما عرفتها املادة ( )612من املجلة العدلية (�ضم
ذمة �إىل ذمة يف مطالبة �شيء)( ،)102وهي هنا يراد بها ال�ضمان،
وهو �ضم ذمة ال�ضامن �إىل ذمة امل�ضمون عنه يف التزام احلق فيثبت
يف ذمتهما جميع ًا ول�صاحب احلق مطالبته من �شاء منهما(،)103
وهي ثابتة بالكتاب وال�سنة والإجماع ،قال تعاىلَ } :ولمِ َ ْن َجا َء ِب ِه
حِ ْم ُل َبعِ ٍري َو�أَنَا ِب ِه زَعِ ي ٌم{( ،)104وقال عليه ال�صالة وال�سالم...( :
الزعيم غارم)(.)105
ونقل ابن ر�شد الإجماع على ذلك بقوله( :و�أما احلمالة باملال
فثابتة بال�سنة وجممع عليها من ال�صدر الأول ومن فقهاء الأم�صار)
(.)106
والكفالة املتعلقة ببحثنا تعني التزام الكفيل بتنفيذ ما تقرر
من �أحكام عند امتناع املكفول عن التنفيذ.
ُوم له
للم ْحك ِ
وعلى ذلك ف�إذا ما �صدر ُحكْم املـُ َحكَّمني ي�صبح َ
احلق يف مطالبة الكفيل بتنفيذ القرار ،لأن كفالة الكفيل التي عقدت
زمن توثيق م�شارطة التحكيم معلقة ب�صدور احلكم ،وقد �صدر ،كما
ويعترب �رشط اال�ستيفاء من الكفيل مما جرى عليه العرف(.)107
وال ترب�أ ذمة الكفيل �إال �إذا �أوفى مبا تكفل به �أو قام الأ�صيل
(املكفول) بتنفيذ احلكم،
ويرى كل من الأحناف وال�شافعية واحلنابلة �أن املكفول له
(�صاحب احلق) ي�ستطيع �أن يطالب الكفيل ب�أداء احلق عند حلوله
(ا ُ
حلكْم به) دون �أن يتقيد بتعذر مطالبة الأ�صيل (املكفول عنه)
(.)108
واعتربنا تنفيذ ُحكْم املحكمني عن طريق الكفالء من التنفيذ
الطوعي لأن الكفالة متت عند توثيق عقد (م�شارطة) التحكيم
بر�ضاهما فك�أن اخل�صوم ارت�ضت تنفيذ ا ُ
حلكْم ال�صادر بوا�سطتها �أو
كفالئها.
ثالثاً  -التنفيذ عن طريق القضاء :
الـم َحكَّمني طواعية ب�أنف�سهم �أو
الأ�صل كما ذكرنا �أن ينفذ حكم ُ
كفالئهم عم ًال مبا قرره الفقهاء ،ومبا جاء يف املجلة العدلية مادة
(( )1848كما �أن ُحكْم ا ُ
حلكَام الزم الإجراء على جميع من كان يف
الـم َحكَّمني على من َحك ََّمهم يف هذا ال�ش�أن
واليتهم كذلك ينفذ ُحكْم ُ
الذي َحك ََّمهم به ،ومن ثم لي�س لأحد اخل�صمني �أن ميتنع من قبول احلكم
الـم َحكَّمني �إذا كان موافق ًا لأ�صوله ال�رشعية)(.)109
الذي �صدر من ُ
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ف�إذا مل يبادر املـَ ْحكُوم عليه �أو كفيله بتنفيذ ا ُ
حلكْم ال�صادر
الـم َحكَّمني وتعذر تنفيذ احلكم المتناع اخل�صوم والكفالء من
عن ُ
التنفيذ ف�إن الطرف الذي ُحكِّم ل�صاحله يلج�أ �إىل الق�ضاء (املحاكم
النظامية) ،والقا�ضي املخت�ص لتثبيت ا ُ
حلكْم و�إجبار الطرف املمتنع
على تنفيذه ،لأنه مب�صادقة املحكمة املخت�صة على قرار ُحكْم
الـم َحكَّمني ي�صبح حكم ًا �صادراً عنها واجب التنفيذ بقوة القانون،
ُ
وبالطرق والو�سائل التي ينظمها قانون كل دولة يف �إجراءات
للم َحكَّم �أن يبادر برفع احلُكم �إىل القا�ضي حتى
التقا�ضي ،ويجوز ُ
يغلق على املحكوم عليه الباب من املماطلة يف التنفيذ ،وخا�صة
�إذا ما كان طلب التحكيم بني اخل�صوم حما ًال �إىل املحكمني من
قبل الق�ضاء �أو اجلهات الر�سمية للدولة ،وهذا ما فعله �سعد بن
معاذ -ر�ضي اهلل عنه -عندما �أ�صدر حكمه يف بني قريظة عندما
حكَّمه النبي  rفيهم ،حيث رفع حكمه �إىل �إمام الأمة وقا�ضيها النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم -ف�أقر النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -حكمبح ْك ِم
�سعد و�أم�ضاه وقال�-صلى اهلل عليه و�سلم( :-لقد حكمت فيهم ُ
ا َ
مللِك)(.)110

اخلامتــــة
بعد �أن وفقنا اهلل �إىل االنتهاء من كتابة هذا البحث تو�صلنا
�إىل النتائج الآتية:
1.1ال َت ْحكيم ال�رشعي و�سيلة لف�ض النزاعات بني اخل�صوم
ثابت بالقر�آن وال�سنة والآثار والإجماع واملعقول.
2.2التحكيم ال�رشعي يلتقي مع الق�ضاء وال�صلح يف �إنهاء
اخل�صومة �إال �أنه يوجد فروق بني كل منهما ،جتعل التحكيم له
�أحكامه و�رشوطه اخلا�صة به.
3.3ال يجوز التحكيم يف حق خال�ص هلل تعاىل كحد الزنا
والبغاة لأن حقوق اهلل تعاىل تعترب حق ًا للمجتمع ،وهذه ال ميلك �أحد
�إ�سقاطها �أو احلكم فيها �إال الإمام �أو من يعطيه الوالية كالقا�ضي،
للمكلف كالقذف
وكذلك ما اجتمع فيه حقان حق هلل تعاىل وحق ُ
والق�صا�ص فهي �أي�ض ًا مما تناط بالقا�ضي وال يحكم فيها �إال القائم
بالوالية العامة لالحتياط.
للمكلف ،وذلك لأن
4.4يجوز التحكيم فيما هو حق خال�ص ُ
حق املُكلف فيه م�صلحته وله اخلرية �إن �شاء ا�ستوفى و�إن �شاء �أ�سقط
ويختار من ي�شاء ليق�ضي له فيه.
5.5يجوز الرجوع لأي من طريف النزاع عن املـُ َحكَّم ما مل
ي�رشع يف التحكيم ،ف�إن �رشع يف التحكيم و�سماع البينات ال يجوز
لأي منهما الرجوع.
�6.6إذا �رشع املـُ َحكَّم يف �سماع البينات والنظر يف اخل�صومة
للم ْح َتكِمني �أن يتفقا جمتمعني على الرجوع عن املـُ َحكَّم ،ف�إن
يجوز ُ
�أ�صدر حكمه بعد رجوعهما مجُ تمعني ال يعتد به.
7.7رجوع املـُ َحكَّمني (اخل�صمني) مجُ تمعني �أو ُمنفردين بعد
�صدور احلُكم ال عربة له ،ويعترب ُحكم املـُ َحكَّم ملزم ًا لهما.
8.8توثيق عقد التحكيم (امل�شارطة) بني اخل�صوم والإ�شهاد
عليه �أمر واجب ل�ضمان االلتزام بالتنفيذ وعدم التفلت.
9.9ينفذ ُحكْم املـُ َحكَّمني �إما طوع ًا ب�إرادة اخل�صوم �أو كفالئهم،
ف�إن مل يلتزموا بالتنفيذ ،يرفع ا ُ
حلكْم �إىل الق�ضاء من �صاحب احلق �أو
املـُ َحكَّم ليلزم الأطراف بتنفيذه.
واهلل ويل التوفيق.

التحكيم الشرعي ،مجاالته ووالية الـمُ َ
ـح َّكم
دراسة فقهية مقارنة

اهلوامش:
1.1املعجم الو�سيط �ص � 212إ�رشاف جممع اللغة العربية ،املنجد يف اللغة
والإعالم �ص .146
2.2الفيومي ،امل�صباح املنري �ص  ،78الأزدي ،املنجد �ص .146
3.3الأزدي ،املنجد� ،ص .146

د .نعيم سمارة املصري
أ .محمد محمد الفي

2828هو عبداهلل بن م�سعود  ،tعون املعبود ج � 9ص .419
�2929سنن �أبي داوود ج � 3ص  285كتاب البيوع والإجارة باب �إذا اختلف
البيعان احلديث رقم  ،3511قال الألباين� :صحيح.
�3030شم�س احلق العظيم �آبادي ،عون املعبود �رشح �سنن �أبي داود ج � ،9ص
 419احلديث رقم (.)3494

4.4الأزدي ،املنجد� ،ص  ،146الفيومي ،امل�صباح املنري �ص .78

3131اجلعد ،م�سند علي بن اجلعد �ص  260احلديث رقم  ،1728قال يف املقا�صد
احل�سنة :هو من الأمثال ال�شهرية ال الآثار امل�شهورة ،ال�سخاوي ،املقا�صد
احل�سنة� ،ص  481حديث .750

6.6ابن منظور ،ل�سان العرب ج � 3ص .270

3232ال�رسخ�سي ،املب�سوط ج � 21ص .62

7.7الرازي ،خمتار ال�صحاح �ص .91

3333الزيلعي ،تبيني احلقائق ج � 5ص .117

�8.8سورة مرمي �آية .12

3434ال�رشبيني ،مغني املحتاج �إىل معرفة معاين �ألفاظ املنهاج ج � 4ص .378

9.9الرازي ،خمتار ال�صحاح �ص .212

3535الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع ج � 9ص .478

�1010سورة الن�ساء �آية .65

3636ابن فرحون ،تب�رصة احلكام ج � 1ص .12

1111الرازي ،خمتار ال�صحاح �ص .91

3737قليوبي وعمرية ،حا�شية قليوبي وعمرية ج � 4ص .462

1212مادة ( )1790من جملة الأحكام �رشح �سليم ر�ستم باز اللبناين �ص ،1173
درر احلكام �رشح جملة الأحكام علي حيدر تعريب فهمي ح�سني ج � 16ص
.523

3838البهوتي ،ك�شاف القناع ج � 6ص .285

5.5الأزدي ،املنجد� ،ص .146

1313ابن جنيم ،البحر الرائق �رشح كنز الدقائق ج � 7ص  ،41ابن عابدين،
حا�شية رد املحتار على الدر املختار ج � 8ص .125
1414الزرقا ،املدخل الفقهي العام ج � 1ص .555

3939ابن جنيم ،البحر الرائق ج � 7ص .48 - 45
4040ر�ستم� ،رشح جملة الأحكام مادة رقم � 1842ص .1194
4141ابن جنيم ،البحر الرائق ج � 7ص .41
4242انظر :ابن جنيم ،البحر الرائق ج � 4ص  ،44الفتاوى الهندية جلمع من علماء
الهند (العاملكريية) يف مذهب احلنفية ج � 3ص .346

1515املو�سوعة العربية العاملية ج � 6ص .134

4343ابن الهمام� ،رشح فتح القدير ج � 6ص .410

�1616سورة الن�ساء �آية .35
1717القرطبي ،اجلامع لأحكام القر�آن ج � 5ص .179

4444انظر :ال�رسخ�سي ،املب�سوط ج � 16ص  ،111ابن الهمام� ،رشح فتح القدير ج
� 6ص  ،408الزيلعي ،تبيني احلقائق ج � 5ص .119 - 118

�1818سورة املائدة �آية .95

4545ابن عابدين ،حا�شية رد املحتار على الدر املختار ج � 8ص .130

1919الزيلعي ،تبيني احلقائق ج � 2ص ..378

4646املرجع ال�سابق.

2020القرطبي ،اجلامع لأحكام القر�آن ج � 6ص  ،314 - 311ال�ساي�س ،تف�سري
�آيات الأحكام ج � 2ص  ،216ال�صابوين ،خمت�رص تف�سري ابن كثري ج � 1ص
.549

4747املو�سوعة الفقهية الكويتية ،ج � 32ص .20

�2121سورة الن�ساء �آية .58
2222ال�صابوين ،خمت�رص تف�سري ابن كثري ج � 1ص .406
�2323سورة الن�ساء �آية .65

4848الفتاوى الإ�سالمية من دار الإفتاء امل�رصية ج � 1ص  9وزارة الأوقاف.
4949الأ�شقر ،الفتيا ومناهج الإفتاء �ص .10 ،9
5050انظر :ابن القيم� ،إعالم املوقعني ج � 1ص  ،38 ،36ج � 4ص .264
5151انظر :ابن القيم� ،إعالم املوقعني ج � ،1ص  ،38والبهوتي ،ك�شاف القناع
ج � 6ص .299

2424ال�شوكاين ،تف�سري فتح القدير ج � 1ص .483

5252القرايف ،الإحكام يف متييز الفتاوى من الأحكام �ص 33

2525البخاري ،فتح الباري ،كتاب اجلهاد وال�سري باب �إذا نزل العدو على حكم
رجل ،ج � 6ص .165

5353املرجع ال�سابق �ص  ،195وانظر :حمب اهلل بن عبدال�شكور ،م�سلم الثبوت
يف �أ�صول الفقه ج � 2ص  ،234-235بكتاب فواحت الرحموت للعالمة
 /عبدالعلي حممد بن نظام الدين الأن�صاري بكتاب امل�ست�صفى من علم
الأ�صول للإمام حممد بن حممد بن حممد الغزايل.

�2727سنن �أبي داوود ج � 4ص  289كتاب الأدب باب تغيري اال�سم القبيح احلديث
رقم  ،4955قال الألباين� :صحيح.

5454الزيلعي ،تبيني احلقائق ج � 5ص  ،467ابن جنيم ،البحر الرائق �رشح كنز
الدقائق ج � 7ص  ،434الإقناع يف حل �ألفاظ �أبي �شجاع ج � 1ص ،279

2626الع�سقالين ،الإ�صابة يف متييز �أ�سماء ال�صحابة ج � 1ص  55ومل يحكم عليه
ومل �أقف على حكم لأحد عليه.
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الرملي ،نهاية املحتاج ج � 4ص  ،382احل�صني ،كفاية الأخيار يف حل
غاية االخت�صار ج � 1ص  ،167ال�رشبيني ،مغني املحتاج ج � 2ص ،177
ابن قدامة ،املغني ج � 4ص  ،527البهوتي ،ك�شاف القناع ج � 3ص ،390
اجلرجاين ،التعريفات� ،ص  ،221مراد� ،إحتاف الربية بالتعريفات الفقهية
والأ�صولية� ،ص .110
5555ر�ستم� ،رشح جملة الأحكام العدلية �ص  827مادة .1531

ج� 4ص ،378ابن قدامة ،املغني ج� 9ص.108
7272ابن العربي� ،أحكام القر�آن ج � 2ص .622
7373املرجع ال�سابق.
7474ال�رشبيني ،مغني املحتاج ج � 4ص  ،479الرملي ،نهاية املحتاج ج 8
�ص .242
7575ابن عابدين ،حا�شية املحتار على الدر املختار ج � 8ص .127

5656املو�سوعة الفقهية الكويتية ج � 27ص .324

7676ابن جنيم ،البحر الرائق �رشح كنز الدقائق ج � 7ص .46

5757املرجع ال�سابق ج � 27ص .324

7777الزرقا ،املدخل الفقهي العام ج � 1ص .343

5858ر�ستم� ،رشح جملة الأحكام العدلية� ،ص  ،845واملو�سوعة الفقهية الكويتية
ج � 27ص .355 ،325 ،324

7878الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع ج � 5ص .150 ،149

�5959صحيح م�سلم� ،صحيح م�سلم ب�رشح النووي ،باب مباعدته �صلى اهلل عليه
و�سلم للآثام واختياره من املباح �أ�سهله ،ح � 15ص ..83

7979ابن عابدين ،حا�شية ابن عابدين ج � 8ص  ،128الطرابل�سي ،معني احلكام
�ص .25

6060ابن الهمام ،فتح القدير ج � 6ص  ،408الطرابل�سي ،معني احلكام �ص ،28
املرغيناين ،الهداية ب�رشح فتح القدير ج � 6ص  ،408الكا�ساين ،بدائع
ال�صنائع ج � 9ص  ،408ال�رسخ�سي ،املب�سوط ج � 16ص  ،111الزيلعي،
تبيني احلقائق ج � 5ص .117

8080ابن جنيم ،البحر الرائق ج � 7ص  ،27وال�رسخ�سي ،املب�سوط ج 16
�ص  ،111والد�سوقي ،حا�شية الد�سوقي ال�رشح الكبري ج � 4ص ،140
وال�رشبيني ،مغني املحتاج ج � 4ص  ،379واملاوردي� ،أدب القا�ضي ج
� 2ص  ،380وابن قدامة ،املغني ج � 9ص .108 ،107

6161البابرتي ،العناية �رشح الهداية ج � 7ص .318

8181ابن الهمام ،فتح القدير ج � 5ص  ،500وال�رسخ�سي ،املب�سوط ج � 16ص
 ،111وابن فرحون ،تب�رصة احلكام ج � 1ص  ،55الأن�صاري ،فتح الوهاب
ب�رشح منهج الطالب ج � 2ص  ،258وابن قدامة ،املغني ج � 9ص .108

6262ابن فرحون ،تب�رصة احلكام ج� 1ص  ،55الد�سوقي ،حا�شية الد�سوقي على
ال�رشح الكبري ج � 4ص.136
6363اجلائفة :هي اجلناية على البدن بجرح ي�صل �إىل اجلوف� ،سواء يف ال�صدر
�أو البطن.
6464الآمة :وت�سمى امل�أمومة وهي من ال�شجاج يف الر�أ�س والتي ت�صل �إىل جلدة
الدماغ.

8282ابن جنيم ،البحر الرائق ،ج � 7ص  ،26والزيلعي ،تبيني احلقائق ج � 4ص
 ،193وابن فرحون ،تب�رصة احلكام ج� 1ص ،55-56والد�سوقي ،حا�شية
الد�سوقي على ال�رشح الكبري ج� 4ص ،140وال�رشبيني ،مغني املحتاج ج
� 4ص  ،379واملاوردي� ،أدب القا�ضي ج � 2ص � ،382أ�سنى املطالب ج4
�ص ،288ابن قدامة ،املغني ج � 9ص .،108

6565املنقلة :وهي �أي�ض ًا من ال�شجاج التي تقع على الر�أ�س �أو الوجه وتنقل العظم
بعد الك�رس وحتوله من مكانه.

8383ابن فرحون ،تب�رصة احلكام ج� 1ص ،55واملاوردي ،احلاوي الكبري ج16
�ص ،326وابن قدامة ،املغني ج� 9ص.108

6666املو�ضحة :وهي من ال�شجاج التي ت�صيب الر�أ�س �أو الوجه وتو�ضح العظم
وتك�شفه.

8484ابن قدامة ،املغني ج� 9ص.108

انظر يف ذلك :ابن قدامة ،املغني ج � 7ص  ،709ومراد ،التعريفات الفقهية
والأ�صولية� ،ص .126-127
6767ال�رشبيني ،مغني املحتاج ج � 4ص  ،379 – 378الرملي ،نهاية املحتاج
ج � 8ص  ،242الأن�صاري� ،أ�سنى املطالب �رشح رو�ض الطالب ج � 6ص
 ،121املاوردي� ،أدب القا�ضي ج � 2ص  ،381الهيتمي ،الفتاوى الفقهية
الكربى البن حجر ج � 4ص .290
6868املاوردي ،احلاوي الكبري ج� 16ص.325
6969البهوتي ،ك�شاف القناع ج � 6ص � ،308أبي النجا احلجاوي ،الرو�ض املربع
ج � 2ص  ،367ابن قدامة ،املغني ج � 9ص  ،108ابن قدامة ،املقنع يف
فقه �إمام ال�سنة �أحمد بن حنبل ،ج � 3ص .609
7070جملة جممع الفقه الإ�سالمي ،عدد  9ج � 4ص .5
7171ال�رسخ�سي ،املب�سوط ج � 16ص  ،111ابن الهمام� ،رشح فتح القدير ج 5
�ص  ،50ابن فرحون ،تب�رصة احلكام  ،1/55ال�رشبيني ،مغني املحتاج
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8585جملة جممع الفقه الإ�سالمي عدد  9ج � 4ص  ،5دورة م�ؤمتره التا�سع بدولة
الإمارات من  6 – 1ذي القعدة 1415هـ وفق � 6 – 1أبريل 1995م.
8686ابن الهمام ،فتح القدير ج � 6ص  ،410وال�رسخ�سي ،املب�سوط ج � 16ص
 ،111ج � 21ص .63
8787املاوردي� ،أدب القا�ضي ج � 2ص  ،384وال�رشبيني ،مغني املحتاج ج 4
�ص  479والرملي ،نهاية املحتاج ج � 8ص .231
8888البهوتي ،ك�شاف القناع ج � 6ص .309
8989ابن الهمام ،فتح القدير ج � 5ص  ،502وال�رسخ�سي ،املب�سوط ج � 16ص
.111
9090ال�رسخ�سي ،املب�سوط ج � 21ص .63
9191ال�رسخ�سي ،املب�سوط ج � 21ص  ،63والزيلعي ،تبيني احلقائق ج � 4ص
 ،194وابن جنيم ،البحر الرائق ج � 4ص .194
9292ال�صاوي ،حا�شية ال�صاوي على ال�رشح ال�صغري ج � 4ص .198

التحكيم الشرعي ،مجاالته ووالية الـمُ َ
ـح َّكم
دراسة فقهية مقارنة

د .نعيم سمارة املصري
أ .محمد محمد الفي

9393ابن الهمام ،فتح القدير ج � 5ص  ،500الفتاوى الهندية ج � 3ص ،318
وابن فرحون ،تب�رصة احلكام ج � 1ص .56

�5.5أ�شقر ،حممد �سليمان عبد اهلل ،الفتيا ومناهج الإفتاء (بحث �أ�صويل)،
الكويت ،مكتبة املنار الإ�سالمية ،الطبعة الأوىل1396 ،هـ 1976 -م.

9494ال�رسخ�سي ،املب�سوط ج � 16ص  ،111ج � 21ص  ،63ابن الهمام ،فتح
القدير ج � 5ص  ،502والرملي ،نهاية املحتاج ج � 8ص  ،231وال�رشبيني،
مغني املحتاج ج � 4ص  ،379واملاوردي� ،أدب القا�ضي ج � 2ص .383

�6.6أن�صاري ،زكريا بن حممد بن زكريا� ،أ�سنى املطالب �رشح رو�ض الطالب،
بريوت ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الأوىل1422 ،هـ 2001 -م.
�7.7أن�صاري ،زكريا بن حممد بن زكريا ،رو�ضة الطالب �أ�سنى املطالب.

9595ابن عابدين ،حا�شية ابن عابدين ج � 8ص  ،131واملاوردي� ،أدب القا�ضي
ج � 2ص  ،383والرملي ،نهاية املحتاج ج � 2ص .231

�8.8أن�صاري ،زكريا بن حممد بن زكريا ،فتح الوهاب ب�رشح منهج الطالب ،دار
الفكر للطباعة والن�رش ،ط 1414هـ 1984 /م.

9696ابن عابدين ،حا�شية ابن عابدين ج � 5ص .431

�9.9أوزجندي نظام الدين ح�سن بن من�صور ،الفتاوى العاملكريية املعروفة
بالفتاوى الهندية ،حتقيق د .حممد مطرجي ،بريوت ،دار الفكر للطباعة
والن�رش ،الطبعة الأوىل1431 ،هـ 2010 -م.

9999ر�ستم� ،رشح جملة الأحكام العدلية مادة (� )1846ص .1197

1010بابرتي ،الإمام �أكمل الدين حممد بن حممود� ،رشح العناية على الهداية،
بريوت ،دار �إحياء الرتاث العربي.

9797الزيلعي ،تبيني احلقائق ج � 5ص .619
9898املرجع ال�سابق.
10100الأ�سيوطي ،جواهر العقود ج � 2ص  ،323وابن قدامة ،املغني ج � 9ص
 ،107جملة جممع الفقه الإ�سالمي قرار رقم  91فقرة  5عدد  9ج 4
�ص .5

1111بخاري ،حممد بن �إ�سماعيل البخاري اجلعفي� ،صحيح البخاري ،حتقيق
حممد زهري بن نا�رص النا�رص ،دار طوق النجاة ،ط 1422 ،1هـ.

�10101سورة الن�ساء � :آية .65

1212بهوتي ،من�صور بن يون�س ،الرو�ض املربع ب�رشح زاد امل�ستقنع،الطبعة
ال�ساد�سة 1379هـ.

10102ر�ستم� ،رشح املجلة العدلية� ،ص .333
10103ابن قدامة ،املغني ج � 4ص .590
�10104سورة يو�سف � :آية .72
10105ابن ماجة� ،سنن ابن ماجة ج � 2ص  104كتاب ال�صدقات باب الكفالة
احلديث رقم  ،2405قال الألباين� :صحيح.
10106ابن ر�شد ،بداية املجتهد ج � 2ص .327
10107الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع ج � 7ص .401
10108الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع ج � 7ص  ،406والرملي ،نهاية املحتاج ج 4
�ص  ،460 ،458وابن قدامة ،املغني ج � 4ص .607
10109ر�ستم� ،رشح املجلة العدلية� ،ص .1198
11110البخاري� ،صحيح البخاري  4/67باب �إذا نزل العدو على حكم رجل
احلديث رقم .3043

املصادر واملراجع:
�1.1أبادي ،العالمة �أبو الطيب حممد �شم�س احلق العظيم ،عون املعبود �رشح
�سنن �أبي داود مع �رشح احلافظ ابن قيم اجلوزية� ،ضبط وحتقيق /عبد
الرحمن حممد عثمان ،مكتبة ابن تيمية ،الطبعة الثالثة1407 ،هـ -
1987م.
�2.2أحمد �سالمة القليوبي و�أحمد الري�س عمرية ،حا�شيتا قليوبي وعمرية،
املكتبية التوفيقية2003 ،م.
�3.3أزدي ،علي بن احل�سن النهائي الأزدي ،املنجد يف اللغة والأعالم ،بريوت،
دار امل�رشق ،الطبعة الثالثة والثالثون.
�4.4أ�سيوطي ،حممد بن حممد املنهاجي ،جواهر العقود ومعني الق�ضاة
واملوقعني وال�شهود ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الأوىل1417 ،هـ
1996 -م.

1313بهوتي ،من�صور بن يون�س ،ك�شاف القناع عن منت الإقناع ،بريوت ،دار
الفكر للطباعة والن�رش والتوزيع1402 ،هـ 1982 -م.
1414بيهقي� ،أحمد بن ح�سني بن علي بن مو�سى ،ال�سنن الكربى ،بريوت ،دار
الكتب العلمية ،الطبعة الأوىل 1414هـ 1994 -م.
1515ترمذي ،حممد بن عي�سى بن �سورة� ،سنن الرتمذي ،بريوت ،دار الفكر
للطباعة والن�رش والتوزيع1414 ،هـ 1994 -م.
1616جرجاين ،عبدالقاهر بن عبدالرحمن ،التعريفات ،حتقيق ،ن�رص الدين
التون�سي ،القاهرة �رشكة القد�س للت�صدير ،الطبعة الأوىل 2007م.
1717جعد ،علي بن اجلعد بن عبيد اجلوهري البغدادي ،م�سند علي بن اجلعد،
حتقيق عامر �أحمد حيدر ،م�ؤ�س�سة ادر ،بيوت ،ط 1990 1م.
1818جوزية ،حممد بن �أبي بكر بن �أيوب� ،إعالم املوقعني عن رب العاملني،
القاهرة ،مكتبة الكليات الأزهرية ،الطبعة الرابعة ،حمرم 1388هـ � -أبريل
1968م.
1919حراين �أحمد بن عبداحلليم بن عبدال�سالم ،ابن تيمية ،الفتاوى الكربى،
بريوت ،دار القلم للطباعة والن�رش والتوزيع ،الطبعة الأوىل1407 ،هـ -
1987م.
2020حزم� ،أبو حممد علي بن �أحمد بن �سعيد ،املحلى بالآثار ،القاهرة ،دار
الرتاث.
2121ح�صني ،الإمام تقي الدين �أبو بكر بن حممد احل�سيني ،كفاية الأخيار يف
حل غاية االخت�صار ،بريوت ،دار املعرفة للطباعة والن�رش ،الطبعة الثانية.
2222حيدر ،علي حيدر ،درر احلكام �رشح جملة الأحكام ،تعريب املحامي/
فهمي احل�سيني ،بريوت دار الكتب العلمية ،لبنان.
2323خ�صاف ،الإمام �أبي بكر �أحمد بن عمر� ،رشح �أدب القا�ضي ،بريوت ،دار
الكتب العلمية ،الطبعة الأوىل1414 ،هـ 1994 -م.
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2424خطيب� ،شم�س الدين حممد بن �أحمد اخلطيب ،الإقناع يف حل �ألفاظ �أبي
�شجاع ،بريوت ،دار املعرفة للطباعة والن�رش.
2525خطيب� ،شم�س الدين حممد بن �أحمد اخلطيب ،مغني املحتاج �إىل معرفة
معاين �ألفاظ املنهاج ،م�رص� ،رشكة مكتبة ومطبعة م�صطفى البابي احللبي
و�أوالده1377 ،هـ .1958 -

1408هـ 1088 -م.
4444ع�سقالين� ،أحمد بن علي بن حجر ،الإ�صابة يف متييز �أ�سماء ال�صحابة،
بريوت دار الكتب العلمية.
4545ع�سقالين� ،أحمد بن علي بن حجر ،فتح الباري �رشح �صحيح البخاري،
بريوت ،دار املعرفة للطباعة والن�رش ،لبنان.

2626داوود� ،سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستاين الأزدي� ،سنن �أبي داوود ،حتقيق
حممد حميي الدين عبداحلميد ،املكتبة الع�رصية� ،صيدا ،بريوت.

4646غزايل� ،أبو حامد حممد بن حممد ،امل�ست�صفى من علم الأ�صول ،ومعه كتاب
فواحت الرحموت للعالمة  /عبد العلي حممد بن نظام الدين الأن�صاري
ب�رشح م�سلم الثبوت يف �أ�صول الفقه �أي�ض ًا للإمام املحقق ال�شيخ  /حمب
اهلل بن عبد ال�شكور ،بريوت ،النا�رش /دار املعرفة للطباعة والن�رش ،الطبعة
الأوىل ،باملطبعة الأمريية ببوالق م�رص املحمية 1324هـ.

2929رازي ،حممد بن �أبي بكر بن عبد القادر ،خمتار ال�صحاح ،القاهرة ،دار
احلديث1424 ،هـ 2003 -م.

4747الفتاوى الإ�سالمية من دار الإفتاء امل�رصية ،القاهرة ،جمهورية م�رص
العربية ،وزارة الأوقاف ،املجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية –1400هـ
1980 -م.

2727دردير� ،أحمد بن �أحمد الدردير ،حا�شية ال�صاوي على ال�رشح ال�صغري.
2828د�سوقي ،حممد بن �أحمد بن عرفة ،حا�شية الد�سوقي على ال�رشح الكبري ،دار
الفكر.

3030ر�ستم� ،سليم ر�ستم باز� ،رشح جملة الأحكام ،بريوت ،دار �إحياء الرتاث
العربي.
3131ر�شد ،حممد بن �أحمد بن حممد بن �أحمد ،بداية املجتهد ونهاية املقت�صد،
بريوت ،دار املعرفة للطباعة والن�رش ،الطبعة الرابعة1398 ،هـ 1978 -م.
3232رملي� ،شم�س الدين بن �شهاب الدين ،نهاية املحتاج �إىل �رشح املنهاج،
بريوت ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الثالثة1424 ،هـ 2003 -م.
3333زرقا ،م�صطفى �أحمد ،املدخل الفقهي العام ،دار الفكر للطباعة والن�رش
والتوزيع ،الطبعة العا�رشة 1387هـ 1968 -م.
3434زيلعي ،عثمان بن علي بن حمجن فخر الدين ،تبيني احلقائق �رشح كنز
الدقائق ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الأوىل 1420هـ 2000 -م.
�3535ساي�س ،حممد علي ،تف�سري �آيات الأحكام ،مطبعة حممد علي �صبيح و�أوالده
1373هـ 1953 -م.
�3636سخاوي ،حممد بن عبدالرحمن ال�سخاوي ،املقا�صد احل�سنة ،حتقيق حممد
عثمان اخل�شت ،دار الكتاب العربي ،بريوت ،طبعة 1405هـ 1985 /م.
�3737رسخ�سي ،حممد بن �أحمد بن �أبي �سهل ،املب�سوط ،بريوت ،دار الكتب
العلمية ،الطبعة الأوىل 1414هـ 1993 -م.
�3838سعد ،حممد بن �سعد بن منيع الها�شمي ،الطبقات الكربى ،بريوت ،دار
�صادر.
�3939شوكاين ،حممد بن علي بن حممد ،فتح القدير اجلامع بني فني الرواية
والدراية يف علم التف�سري ،بريوت ،دار املعرفة للطباعة والن�رش.
�4040صابوين ،حممد علي ،خمت�رص تف�سري ابن كثري ،بريوت ،دار القر�آن
الكرمي،الطبعة ال�سابعة1402 ،هـ 1981 -م.
4141طرابل�سي ،عالء الدين علي بن خليل ،معني احلكام فيما يرتدد بني اخل�صمني
من الأحكام ،م�رص ،مكتبة ومطبعة م�صطفى البابي احللبي و�أوالده الطبعة
الثانية1974 – 1973 ،م.

4848فرحون� ،إبراهيم بن علي بن حممد ،تب�رصة احلكام يف �أ�صول الأق�ضية
ومناهج الأحكام ،بريوت ،املعرفة للطباعة والن�رش.
4949فيومي� ،أحمد بن حممد بن علي ،امل�صباح املنري� ،صيدا ،بريوت ،املكتبة
الع�رصية للطباعة والن�رش – الدار النموذجية ،الطبعة الثانية1418 ،هـ /
1997م.
5050قدامة ،عبداهلل بن �أحمد بن حممد ،املقنع يف فقه �إمام ال�سنة �أحمد بن حنبل،
مكتبة الريا�ض احلديثة1400 ،هـ 1980 -م.
5151قدامة ،عبداهلل بن �أحمد بن حممد ،الكايف يف فقه الإمام �أحمد ،دم�شق،
من�شورات املكتب الإ�سالمي ،الطبعة الأوىل1382 ،هـ 1963 -م.
5252قدامة ،عبداهلل بن �أحمد بن حممد ،املغني ،الريا�ض ،مكتبة الريا�ض
احلديثة.
5353قرايف� ،أحمد بن �إدري�س بن عبدالرحمن ،الأحكام يف متييز الفتاوى عن
�أحكام وت�رصفات القا�ضي والإمام ،بريوت ،دار الب�شائر الإ�سالمية للطباعة
والن�رش والتوزيع ،لبنان ،النا�رش  /مكتب املطبوعات الإ�سالمية بحلب،
الطبعة الثانية1416 ،هـ 1995 -م.
5454قرطبي� ،أبو عبد اهلل حممد بن �أحمد ،اجلامع لأحكام القر�آن ،الطبعة الثانية
1372هـ 1952 -م.
5555قزويني� ،أبو عبداهلل حممد بن يزيد� ،سنن ابن ماجة ،حتقيق حممد ف�ؤاد
عبدالباقي ،دار الفكر ،بريوت.
5656كا�ساين عالء الدين �أبو بكر بن م�سعود بن �أحمد ،بدائع ال�صنائع يف ترتيب
ال�رشائع ،بريوت ،من�شورات دار الكتب العلمية ،الطبعة الأوىل1418 ،هـ
-1997م.
5757ماوردي ،علي بن حممد بن حبيب ،احلاوي الكبري يف فقه مذهب الإمام
ال�شافعي ،بريوت ،دار الكتب العلمية1999 ،م.

4242عابدين ،حممد �أمني ،رد املحتار على الدر املختار ،بريوت ،دار الكتب
العلمية ،الطبعة الأوىل 1415هـ 1994 -م.

5858ماوردي ،علي بن حممد بن حبيب� ،أدب القا�ضي ،حتقيق  /حميي هالل
ال�رسحان ،بغداد ،مطبعة العاين ،رئا�سة ديوان الأوقاف� ،إحياء الرتاث
الإ�سالمي1392 ،هـ 1972 /م.

4343عربي� ،أبو بكر حممد بن عبد اهلل� ،أحكام القر�آن ،بريوت ،دار اجليل،،

5959جملة جممع الفقه الإ�سالمي ،مكة املكرمة ،رابطة العامل الإ�سالمي ،املجمع
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التحكيم الشرعي ،مجاالته ووالية الـمُ َ
ـح َّكم
دراسة فقهية مقارنة

د .نعيم سمارة املصري
أ .محمد محمد الفي

الفقهي الإ�سالمي.
6060مراد ،د .يحيى� ،إحتاف الربية بالتعريفات الفقهية والأ�صولية ،بريوت ،دار
الكتب العلمية ،الطبعة الأوىل1424 ،هـ 2004 -م.
6161مرغيناين ،علي بن �أبي بكر بن عبداجلليل ،الهدايـة �رشح بداية املبتدي،
النا�رش املكتبة الإ�سالمية.
6262املعجم الو�سيط ،جممع اللغة العربية ،الطبعة الثانية1392 ،هـ 1972 -م.
6363منظور ،حممد بن مكرم بن علي جمال الدين ،ل�سان العرب ،بريوت ،دار
�إحياء الرتاث العربي للطباعة والن�رش والتوزيع ،م�ؤ�س�سة التاريخ العربي،
الطبعة الثالثة ،حزيران 1986م.
6464املو�سوعة العربية العاملية ،الريا�ض ،الطبعة الأوىل1419 ،هـ 1999 -م.
6565املو�سوعة الفقهية الكويتي ،الكويت ،وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية،
الطبعة اخلام�سة1425 ،هـ 2004 -م.
6666جنيم ،زين الدين بن �إبراهيم بن حممد املعروف بابن جنيم ،البحر الرائق
�رشح كنز الدقائق ،من�شورات دار الكتب العلمية ،الطبعة الأوىل 1418هـ
 1997م.6767نووي ،حميي الدين يحيى بن �رشف ،رو�ضة الطالبني ،املكتب الإ�سالمي
للطباعة والن�رش.
6868نووي ،حميي الدين يحيى بن �رشف� ،صحيح م�سلم ب�رشح النووي ،القاهرة،
دار املنار للطبع والن�رش والتوزيع1423 ،هـ 2003 -م ،طبعة دار الريان
للرتاث ،القاهرة ،الطبعة الأوىل 1987م.
6969همام ،كمال الدين حممد بن عبدالواحد ال�سيوا�سي ،فتح القدير� ،إحياء
الرتاث العربي ،بريوت.
7070هيتمي� ،أحمد بن حممد بن حجر ،الفتاوى الفقهية الكربى ،املكتبة
الإ�سالمية.
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