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ملخص: 
�إر�ساء  �إليها �لنا�س يف  �أهم �لو�سائل �لتي ي�ستند  �لتحكيم من 
ف�سل  يف  �لطرق  و�أقدم  �أ�سهل  من  فهو  �لق�ساء،  بعد  �لعدل  قو�عد 
فيه  ذكرنا  وقد  �ملو�سوع،  لهذ�  بحثنا  كان  لذلك  �خل�سومات، 
و�لإفتاء،  و�ل�سلح  �لق�ساء  وبني  بينه  و�لفرق  �لتحكيم  م�رشوعية 
يجوز  �لتي  )�حلقوق(  �ملو�سوعات  �أي  �ملجالت  �لبحث  وتناول 
م وُحْكم رجوع طريف �لنز�ع  م �أن يف�سل فيها، وتولية �ملـَُحكَّ للُمَحكَّ
مني قبل وبعد كتابة عقد )م�سارطة(  م �أو �ملـَُحكَّ �أو �أحدهما عن �ملـَُحكَّ
لل�رشوط  مني بعد �سدوره وفقًا  �ملـَُحكَّ ُحْكم  �لتحكيم، وكيفية تنفيذ 
�أو  ور�ساهم،  �خل�سوم  باختيار  �إما  وذلك  �ل�رشعية،  و�ل�سو�بط 

بالإجبار من جهة �لق�ساء �إذ� ما رفع �حُلكم �إليها.
الكلمات املفتاحية: �لتحكيم �ل�رشعي، در��سة فقهية مقارنة. 

Legal Arbitration: Fields and Mandate of the Arbi-
trator-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
�حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�سالة و�ل�سالم على ر�سول �هلل وعلى 

�آله و�سحبه ومن �تبع هد�ه �إىل يوم �لدين، وبعد:
�لتحكيم و�سيلة قدمية عرفها �لإن�سان منذ �لقدم حلّل �لنز�عات 
�لتي تن�ساأ بني �لنا�س، فاملجتمع ي�سّم ذوي �لأهو�ء و�لنو�زع، وي�سم 
�ملعتدي و�لظامل، ف�رشعت �لت�رشيعات �ملختلفة لإحقاق �حلق وردع 
�لظامل و�إرجاع �حلقوق �إىل �أ�سحابها، ومن هذه �لت�رشيعات �لتحكيم 

حيث هو فرع من فروع �لق�ساء ي�سرتك معه يف �ملق�سد �لعام وهو 
�إنهاء �خل�سومة، و�إحقاق �حلق.

�لنز�عات  �لتحكيم كو�سيلة من و�سائل ف�س  �لإ�سالم  �أقر  وقد 
بن�سو�س �رشعية يف كتاب �هلل و�سنة نبيه حممد -�سلى �هلل عليه 

و�سلم- وبعمل �ل�سحابة ر�سو�ن �هلل عليهم و�إجماع �لأمة.

أهمية البحث:
�ل�رشعي  �لَتْحكيم  �لذي يقوم به  �لدور  �لبحث يف  �أهمية  تبدو 
حمققًا  يعّد  بذلك  وهو  �ملنازعات،  و�إنهاء  �خل�سومات  ف�س  من 
مل�سلحة �لعامة و�خلا�سة، �إذ �إنه يوؤدي �إىل قطع �خل�سومات و�إنهاء 
�أخرى  ناحية  ومن  �لق�سائية  �ل�سلطة  عن  تخفف  �لتي  �ملنازعات 
فالتحكيم يوؤدي �إىل و�سول �حلق �إىل �أهله وهذ� هو �لعدل �لذي تقوم 
عليه �ل�رشيعة، و�مل�ساألة �لتي مت بحثها يف مو�سوع �لتحكيم وهي 
�لإطار؛ فهي جزء مهم  هذ�  ْم ووليته ل تخرج عن  �لـُمَحكَّ جمالت 
من مو�سوع �لتحكيم �لذي �أخذ دور�ً بارز�ً يف جمتمعنا �لفل�سطيني 

كو�سيلة لإنهاء �لكثري من �خل�سومات.

أهداف البحث:
يهدف البحث اإىل الآتي:

�إبر�ز �أهمية مو�سوع �لتحكيم بوجه عام ودوره يف �إنهاء . 1
�خل�سومات.

م �أن يعمل فيه.. 2 �لوقوف على �ملجال �لذي ميكن للُمَحكَّ
�إظهار وجه �لفرق بني �لتحكيم و�لو�سائل �مل�سابهة له يف . 3

ف�س �خل�سومات و�إنهاء �ملنازعات وهي �لق�ساء و�ل�سلح و�لإفتاء.
ومتى . 4 للمتخا�سمني  �مللزمة  ْم  �لـُمَحكَّ على �سفة  �لوقوف 

يكون ُحْكمه �سحيحًا و�جب �لنفاذ.

الدراسات السابقة:
مو�سوع �لَتْحكيم ب�سفته �لقدمية �حلديثة نال �هتمام �لفقهاء 
و�لباحثني على مد�ر �لع�سور و�لأجيال وقد كرثت م�سائله يف ثنايا 
�إىل  �ملعا�رشين  �لباحثني  من  �لكثري  دفع  �لذي  �لأمر  �لفقهاء  كتب 

جمعها ودر��ستها يف در��سة م�ستقلة منها:
م�سعد . 1 �لو�سعية،  و�لنظم  �لإ�سالمية  �ل�رشيعة  يف  �لَتْحكيم 

�ل�رشيعة  كلية  �إىل  مقدمة  ماج�ستري  ر�سالة  �لربقاين،  حمد�ن  عو�د 
و�لقانون بجامعة �لأزهر �ل�رشيف، 1980م.

�لو�سعي . 2 و�لقانون  �لإ�سالمي  �لفقه  يف  �لَتْحكيم  عقد 
دكتور�ه يف  ر�سالة  �لدوري،  �لرحمن  عبد  �لدكتور قحطان  لالأ�ستاذ 

�ل�رشيعة �لإ�سالمية، كلية د�ر �لعلوم بالقاهرة، 1985م.
�لَتْحكيم يف �ل�رشيعة �لإ�سالمية للدكتور �إ�سماعيل �لأ�سطل، . 3

ر�سالة دكتور�ه يف �حلقوق من جامعة �لقاهرة، 1986م.
عامة  بدر��سة  و�لر�سائل  �لأبحاث  هذه  جميع  جاءت  وقد 
للتحكيم وعر�س مف�سل لتاريخ �لتحكيم منذ �لقدم وم�رشوعيته يف 
�لإ�سالم مع مقارنة لبع�سها بالنظم �لو�سعية و�لقانونية �ملعا�رشة، 
م ووليته فهو يتناول جزئية مما تناولته  و�أما بحثنا ملجالت �ملـَُحكَّ
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هذه �لر�سائل و�لأبحاث لنف�سلها ونو�سح ر�أي �لفقهاء فيها بالأدلة 
و�لتحليل و�لرتجيح، لتكون �سهلة �لتناول لذوي �لخت�سا�س.

منهج البحث:
�ملذ�هب . 1 فقهاء  بني  �ملقارن  �ملنهج  �لبحث  يف  �تبع 

�لأدلة  وعر�س  �مل�ساألة  يف  �لفقهاء  �آر�ء  ��ستقر�ء  جرى  �إذ  �لأربعة، 
وبيان �لر�جح منها.

�لعتماد على �مل�سادر �لأ�سلية يف توثيق �لآر�ء �لفقهية . 2
للمذ�هب.

على . 3 و�حلكم  �ل�سنة  كتب  من  و�لآثار  �لأحاديث  تخريج 
�حلديث ما مل يكن يف �ل�سحيحني وكلك �لآثار ما �أمكن ذلك.

يف هو�م�س �لبحث �عتمدت على ذكر ��سم �ل�سهرة للموؤلف . 4
�أوًل، ثم ذكر ��سم �لكتاب وجعلها مت�سل�سلة يف �آخر �لبحث.

�حلروف . 5 ح�سب  مرتبة  ذكرها  مت  �ملر�جع  فهر�س  يف 
�لأبجدية مع حذف لم �لتعريف و )�بن( من ��سم �ساحب �ملرجع.

وقد ق�سمت البحث بعد هذه املقدمة اإىل:
مبحث متهيدي وفيه ثالثة مطالب: ●
تعريف  � وم�رشوعيته،  �لتحكيم  تعريف  �لأول:  �ملطلب 

�لتحكيم لغًة و�رشعًا، م�رشوعية �لتحكيم.
و�لإفتاء  � و�لق�ساء  �لتحكيم  بني  �لفرق  �لثاين:  �ملطلب 

و�ل�سلح.
�ملطلب �لثالث: �أ�سباب �للجوء �إىل �لتحكيم. �
املبحث الأول: جمالت )مو�سوع( التحكيم وفيه مطلبان: ●
�ملطلب �لأول: مو�سوع �لتحكيم �
�ملطلب �لثاين: �رشوط مو�سوع �لتحكيم.  �
م، وفيه مطلبان: ● املبحث الثاين : ولية املـَُحكَّ
م و�رشوطه � �ملطلب �لأول : تعيني �ملـَُحكَّ
م. � �ملطلب �لثاين : �نتهاء ولية �ملـَُحكَّ
مني. ● املبحث الثالث : تنفيذ حكم املـَُحكَّ
�خلامتة وفيها �أهم نتائج �لبحث. �
�مل�سادر و�ملر�جع. �

مبحث متهيدي

املطلب األول
التعريف بالتحكيم وم�رشوعيته

أوالً – تعريف التحكيم لغًة وشرعاً:
أ يف اللغة: �لتحكيم: كلمة م�ستقة من مادة : )ح ك م(، وهي 	.

م�سدر: َحّكَم ُيحِكم حتكيمًا.
ُحُكوَمة:  ُحْكمًا،  َحَكْم،  متعددة:  �للغة مبعاٍن  كتب  ووردت يف 
�إىل  تخا�سمو�  �حلاكم:  �إىل  وحتاكمو�  ل)2(،  وَف�سَ ق�سى)1(،  مبعنى: 
ووله  فيه،  �حلكم  �إليه)4(  فو�س  م:  َحكَّ �حلاكم،  �حَلَكم:  �حلاكم)3(. 

و�أقامه حاكمًا)5(.

و�لعلم  �لِعلم،  من  �حِلْكَمة  �حُلْكم  �لعرب)6(:  ل�سان  يف  وجاء 
ْكَم  اْلُ َواآََتْيَناُه   ...} تعاىل:  قوله  ومنه  بالعدل،  و�لق�ساء)7(  و�لفقه 

ِبيًّا})8(، �أي: علمًا وفقهًا. �سَ
�حُلْكم م�سدر: َحكم َيْحُكم.

جاء يف �ملعجم �لو�سيط)9(: َحَكَم فالن: �أي جعله َحَكمًا، ويف 
َبْيَنُهْم.  �َسَجَر  ِفيَما  ُموَك  ُيَحكِّ َحتَّى  ُيوؤِْمُنوَن  ل  َك  َوَربِّ �لتنزيل: {َفال 

 .)10({..
َم، بفتح �لكاف  فالتحكيم لغًة – يف جمال بحثنا - : م�سدر َحكَّ
مه يف ماله حتكيمًا:  مع ت�سديدها، ومعناها: �لق�ساء. ويقال)11(: َحكَّ

�إذ� جعل �إليه �حُلكم فيه.
للتحكيم يف 	.أ �أكرث من معنى  ال�رشعي: ورد  ال�سطالح  يف 

��سطالح �لفقهاء منها: 
خ�سومتهما . 1 يف�سل  حاكمًا  بر�ساهما  �خل�سمني  )�تخاذ 

وفتح  �مليم،  ب�سم  م  كَّ وحُمَ بفتحتني،  َحَكم  له:  ويقال  ودعو�هما، 
�حلاء، وت�سديد �لكاف �ملفتوحة()12(.

)تولية �خل�سمني حاكمًا يحكم بينهما()13(.. 2
بر�ساهما . 3 فيه  يجعالن  متنازعني  طرفني  بني  عقد  )هو 

�أكرث من  �آخر حاكمًا بينهما لف�سل خ�سومتهما، وقد يكون  �سخ�سًا 
طرفني()14(.

ُحُكٍم ملزم . 4 �أو جهة معتربة باإ�سد�ر  )قيام �سخ�س حمايد 
نهائي، لف�س نز�ع بني طرفني، وي�سمى �لقائمون باإ�سد�ر �لأحكام 

مني، �أو �أع�ساء جلنة �لَتْحكيم...()15(. �ملـَُحكَّ
)تولية  هو:  ��سطالحًا  يم  �لَتْحكِّ نقول  �أن  ميكن  �سبق  ومما 
خ�سمني �أو �أكرث تتوفر فيهم �أهلية �لت�رشف حمكمًا �أو �أكرث ي�سلحون 
للق�ساء للف�سل يف خ�سومتهم(. حيث �إن هذ� �لتعريف ي�سمل م�سمون 

ما ذكر يف �لتعريفات �ل�سابقة.

ثانياً - مشروعية التحكيم:

ثبتت م�رشوعية �لتحكيم بالقر�آن �لكرمي و�ل�سنة �ل�رشيفة و�آثار 
�ل�سحابة ر�سو�ن �هلل عليهم و�لإجماع و�ملعقول.

أ من القراآن الكرمي:	.
قوله تعاىل: {َواإِْن ِخْفُتْم �ِسَقاَق َبْيِنِهَما َفاْبَعُثوا َحَكًما ِمْن . 1

ُ َبْيَنُهَما. ..} )16(. ِق اللَّ الًحا ُيَوفِّ اأَْهِلِه َوَحَكًما ِمْن اأَْهِلَها اإِْن ُيِريَدا اإِ�سْ
�إثبات  دليل  �لآية  هذه  )ويف  �لقرطبي:  قال  �لدللة:  وجه 

�لتحكيم( )17(.
ْيَد َواأَْنُتْم . 2 ِذيَن اآََمُنوا ل َتْقُتلُوا ال�سَّ َها الَّ قوله تعاىل: {َيا اأَيُّ

َعِم َيْحُكُم ِبِه  ًدا َفَجَزاٌء ِمْثُل َما َقَتَل ِمَن النَّ ُحرٌُم َوَمْن َقَتَلُه ِمْنُكْم ُمَتَعمِّ
اَرٌة َطَعاُم َم�َساِكنَي اأَْو َعْدُل َذِلَك  َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم َهْدًيا َباِلَغ اْلَكْعَبِة اأَْو َكفَّ

ا �َسَلَف. ..} )18(. ُ َعمَّ َياًما ِلَيُذوَق َوَباَل اأَْمِرِه َعَفا اللَّ �سِ
�مُلْحرم  ُيقرر �سبحانه وتعاىل عقوبة  �لكرمية  �لآية  ففي هذه 
ومن كان يف �حلرم و�رتكب خمالفة �ل�سيد، فوجب على من �أ�ساب 
�ل�سيد يف �حلرم �أو حمرما مثل ما قتل من �ل�سيد �إذ� كان له ِمثل من 

�حليو�ن �لإن�سي، �أو قيمته كما يرى �أبو حنيفة)19(.
مان عدلن من  كَّ و�لذي َيْحكم باجلز�ء يف �مِلْثل �أو بالقيمة حُمَ

�مل�سلمني)20(.
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فاإذ� �رشع �هلل �للجوء للتحكيم من �أجل �سيد، فمن باب �أوىل 
�أن يكون �لتحكيم م�رشوعًا من �أجل ف�سل �خل�سومات بني �لنا�س.

وا الأََماَناِت اإِىَل اأَْهِلَها . 3 َ َياأُْمرُُكْم اأَْن ُتوؤَدُّ قوله تعاىل: {اإِنَّ اللَّ
ا َيِعُظُكْم ِبِه اإِنَّ  َ ِنِعمَّ ُكُموا ِباْلَعْدِل اإِنَّ اللَّ ا�ِس اأَْن َتْ َواإَِذا َحَكْمُتْم َبنْيَ النَّ

ريًا})21(. َ َكاَن �َسِميًعا َب�سِ اللَّ
�أي: �إن �هلل ياأمركم �إذ� حكمتم بني �لنا�س �أن حتكمو� بالعدل، 
و�سنة  �سبحانه  �هلل  كتاب  يف  ما  على  �حلكومة  ف�سل  هو  و�لعدل: 

ر�سوله)22(.
ِفيَما . 4 ُموَك  ُيَحكِّ َحتَّى  ُيوؤِْمُنوَن  ل  َك  َوَربِّ قوله تعاىل: {َفال 

َوُي�َسلُِّموا  َق�َسْيَت  ا  ِمَّ َحَرًجا  اأَْنُف�ِسِهْم  يِف  َيِجُدوا  ل  ُثمَّ  َبْيَنُهْم  �َسَجَر 
َت�ْسِليًما})23(. 

م�سلم  كل  تدعو  مب�سمونها  �لآية  هذه  �ل�سوكاين)24(:  يقول 
بالأخذ مببد�أ �لتحكيم �ل�رشعي.

ب. من ال�سنة ال�رشيفة: وردت يف كتب ال�سنة اأحاديث كثرية، 
ُتبني م�رشوعية التحكيم، نذكر منها:

ما رو�ه �لبخاري: باأن ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم- . 1
حني  قريظة  بني  من  �ليهود  �أمر  يف  معاذ  بن  �سعد  بتحكيم  ر�سي 

جنحو� �إىل ذلك ور�سو� بالنزول �إىل حكمه)25(.
ما ورد يف �لإ�سابة: �أن ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم- . 2

�نتهبو�  حني  �لعنرب  بني  �أمر  يف  ب�سامة  بن  �لأعور  بتحكيم  ر�سي 
�أمو�ل �لزكاة)26(.

وفد . 3 ملا  يزيد  بن  هانئ  �رشيح  �أبا  �أن  د�ود:  �أبو  رو�ه  ما 
ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم- مع قومه، �سمعهم يكنونه باأبي 
�حَلَكم، فقال ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم- : )�إن �هلل هو �حَلَكم 
�إذ� �ختلفو� يف  �إن قومي  �أبا �حَلَكم(؟. فقال:  و�إليه �حُلْكم، فِلَم تكنى 
�هلل  ر�سول  فقال  �لفريقني،  كال  فر�سي  بينهم  فحكمت  �أتوين  �سيء 
-�سلى �هلل عليه و�سلم- : )ما �أح�سن هذ�، فما لك من �لولد؟(، قال: يل 
�رشيح، وم�سلم، وعبد�هلل، قال: )فما �أكربهم؟(، قلت: �رشيح، قال: )�أنت 

�أبو �رشيح ودعا له ولولده()27(.
فوجه الدللة من هذه الأحاديث باأن النبي ��سلى الل عليه 

و�سلم� اأقر التحكيم وارت�سى به ما يدل على م�رشوعيته.
ج. من اآثار ال�سحابة ر�سي الل عنهم:

رقيق . 1 من  رقيقًا  �لأ�سعث  ��سرتى  د�ود:  �أبي  �سنن  يف  ورد 
�إليه يف ثمنهم،  �ألفًا فاأر�سل عبد�هلل  �خُلم�س من عبد�هلل)28( بع�رشين 
فقال: �إمنا �أخذتهم بع�رشة �آلف، فقال عبد�هلل: �خرت رجاًل يكون بيني 
وبينك. قال �لأ�سعث: �أنت بيني وبني نف�سك، قال عبد�هلل: فاإين �سمعت 
ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم- يقول: )�إذ� �ختلف �لبيعان ولي�س 
بينهما بينة، فهو ما يقول رب �ل�سلعة �أو يتتاركان()29(. قال �ل�سارح 
�أبو �لطيب حممد �سم�س �حلق �لعظيم �آبادي )رجاًل يكون بيني وبينك. 

..( �أي: َحَكمًا)30(.
ورد باأنه كان بني عمر و�أُبي ر�سي �هلل عنهما خ�سومة، . 2

بن  زيد  بينهما  فجعال  قال:  رجاًل،  وبينك  بيني  )�جعل  عمر:  فقال 
لتحكم  �أتيناك  عنه:  �هلل  ر�سي  عمر  فقال  قال:  فاأتوه،  قال:  ثابت، 
معه  �أجل�سه  عليه  دخلو�  فلما  قال:  �حَلَكم،  يوؤتى  بيته  ويف  بيننا، 
على �سدر فر��سه، قال: فقال )عمر(: هذ� �أول َجْوٍر ُجْرَت يف ُحْكِمك، 

�أجل�سني وخ�سمي جمل�سًا، قال: فق�س عليه �لق�سة، فقال زيد لأُبي: 
�ليمني على �أمري �ملوؤمنني، فاإن �سئت �أعفّيته، قال: فاأق�سم عمر على 
ذلك، ثم �أق�سم له ل تدرك باب �لق�ساء حتى ل يكون يل عندك على 

�أحد ف�سيلة()31(.
عنهم  �هلل  ر�سي  �ل�سحابة  باأن  �لآثار  هذه  من  �لدللة  وجه 
�إىل  جلاأو�  �إنهائها  يف  ويرغبون  خ�سومة  بينهم  وقعت  �إذ�  كانو� 

�لتحكيم مما يوؤكد على م�رشوعيته.
قال �ل�رشخ�سي: )�ل�سحابة جممعون على جو�ز  الإجماع:  د.  
وقال  �ل�سحابة()33(.  �إجماع  )وعليه  �لزيلعي:  وقال  �لَتْحكيم()32(. 
�ل�رشبيني: )... لأنه وقع جلمع من كبار �ل�سحابة ومل ينكره �أحد، قال 

�ملاوردي: فكان �إجماعًا()34(.
بني  املنازعات  وقطع  اخل�سومات،  ف�سل  املعقول:  من  هـ.  
ملا  وذلك  الإ�سالم،  اإليها  دعا  التي  ال�رشعية  املقا�سد  من  النا�س 
�لفرقة،  �ملجتمع  يف  َتُبُث  مفا�سد،  من  �لنز�عات  هذه  على  يرتتب 
ف روح �ملحبة و�لإخوة �لتي دعا �إليها �لإ�سالم، ولذلك يعترب  عٍّ وُت�سْ
مقبوًل  �أمر�ً  �لنا�س  بني  و�لنز�عات  �خل�سومات  هذه  ُيْنهي  ما  كل 
�رشعًا، و�لتحكيم هو �أحد هذه �لو�سائل �ملوؤدية لهذ� �ملق�سد و�لهدف 
و�إحقاق �حلق  �لعد�لة  تتعمق جذور  �أي�سًا  و�لذي من خالله  �لنبيل، 

بني �لعباد.

املطلب الثاني
الفرق بني التحكيم والق�ساء والإفتاء وال�سلح

و�إنهاًء  �لنا�س  بني  �لنز�عات  لف�س  �سباًل  �لإ�سالم  �رشع  لقد 
للخ�سومات بني �خل�سوم، ولإقامة �لعدل على �لأر�س، من بني هذه 

�ل�سبل: �لق�ساء، و�ل�سلح، و�لإفتاء، و�لتحكيم.
وملا كانت هذه �ل�ُسبل توؤدي �إىل هدف موحد يف م�رشوعيتها 
وهو: �إنهاء �خل�سومة و�ملنازعة، و�إقامة �لعدل، وبيان �حلق، �إل �أنه 

يوجد فروق بينها ر�أينا �لإ�سارة �إليها باخت�سار على �لنحو �لآتي:

أوالً – الفرق بني التحكيم والقضاء:
تعريف الق�ساء:

عرف �حلنفية �لق�ساء بقولهم: )�حُلْكُم بني �لنا�س باحلق( . 1
.)35(

وعند �ملالكية: )حقيقة �لق�ساء: �لإخبار عن حكم �رشعي . 2
على �سبيل �لإلز�م()36(.

وعند �ل�سافعية: )�حُلكم بني �لنا�س �أو �لإلز�م بُحكم �رشعي( . 3
.)37(

وعند �حلنابلة: )تبيني �حُلكم �ل�رشعي و�للتز�م به وف�سل . 4
�خل�سومات()38(.

اخرتناه  الذي  وتعريفنا  للق�ساء  التعريفات  هذه  خالل  من 
للتحكيم جند اأن اأهم الفروق بني التحكيم والق�ساء هي:

التولية وال�سلطان: �لقا�سي موىل بالق�ساء من . 1 من جهة 
قلده  �لذي  �لإمام  لولية  تبعًا  عام  و�سلطانه  نائبه،  �أو  �لإمام  جهة 
�لق�ساء، و�إن مل يكن تخ�سي�س يف ولية �لقا�سي من حيث �لق�سايا 
�أو �لأيام، �أو �لتمييز بني �لرجال و�لن�ساء، فوليته على كافة �لنا�س 

يف منطقة ق�سائه.
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د. نعيم سمارة املصري
أ. محمد محمد الفي

م: فموىل من جهة �خل�سوم �لذين �ختاروه للتحكيم،  �أما �ملـَُحكَّ
�رت�سوه  �لذين  �خل�سوم  ق�سية  على  مق�سور  �سلطانه  �أو  ووليته 
م  �ملـَُحكَّ يتقيد  ول  �أخرى،  ق�سية  �إىل  وليته  تتعدى  ول  لهم،  َحَكمًا 

ببلد �لتحكيم، بل له �حلكم يف �لبالد كلها)39(.
م �إل يف حق �لذين �ختاروه، ويف �حلدود  ول ينفذ ُحكم �ملـَُحكَّ
جملة  يف  وجاء  و�رشوطه(،  �لتحكيم  )مو�سوع  بها  قيدوه  �لتي 
�إل على �خل�سمني �للذين  م  �لأحكام: )ل يجوز ول ينفذ ُحكم �ملـَُحكَّ
حكماه وبال�ساأن �لذي حكماه به فال ي�رشي حكمه على غريهما ول 

يتناول غريه ذلك �ل�ساأن()40(.
�لذي . 2 بالقا�سي  �خل�سوم  ر�سا  ُي�سرتط  ل  �خل�سوم:  ر�سا 

�لقا�سي  على  �خل�سوم  وُيجرب  وُيكره  �خل�سومة،  يف  بينهم  يف�سل 
�أما �لتحكيم  و�حُلْكم لأن �لقا�سي �سار قا�سيًا من جهة ويل �لأمر. 
م ليف�سل بينهم)41(. وُي�سرتط فيه  فالبد من تر��سي �خل�سوم للُمَحكَّ
م، ول ينعقد ُحكمه �إل �إذ� ولياه ور�سيا  مو�فقة �خل�سوم على �ملـَُحكَّ

به.
لأن . 3 �لقا�سي،  عزل  ميلك  نائبه  �أو  �لإمام  �لعزل:  و�سيلة 

�خل�سوم  نائبه، ول ميلك  �أو  �لإمام  ِقَبل  من  من�سبه  توىل  �لقا�سي 
م فلكٍل من �أطر�ف �لنز�ع )�خل�سوم( عزله  �أما �ملـَُحكَّ عزل �لقا�سي. 
قبل �أن ي�سمع �لبينة جُمتمعني �أو ُمتفرقني)42(، وينعزل �حَلَكم بقيامه 

من �ملجل�س)43(، �أي بعد �إ�سد�ره للُحُكم.
م، . 4 �ملـَُحكَّ من  مرتبة  �أعلى  �لقا�سي  �ملرتبة:  حيث  من 

�لق�سايا و�خل�سومات،  م من  فالقا�سي ينظر فيما ينظر فيه �ملـَُحكَّ
ف�سخ  �لقا�سي  وميلك  �لقا�سي،  فيه  ينظر  فيما  م  �مُلَحكَّ ينظر  ول 
م ر�أي  �إذ� خالف حكم �ملـَُحكَّ م يف �لجتهاد�ت وغريها  حكم �ملـَُحكَّ

�لقا�سي)44(.
م �أن يفو�س غريه فيما . 5 بخ�سو�س �لتفوي�س: لي�س للُمحكَّ

�لقا�سي له  َم فيه ما مل ياأذن �ملـُْحَتِكمان له بذلك)45(، بخالف  ُحكِّ
�لتفوي�س مبا يقت�سيه �حلال ويجوز فيه �لتفوي�س.

م �سهادة �أحد �ل�سهود لتهمة . 6 و�سائل �لإثبات: لو َرَد �ملـَُحكَّ
�ل�سهادة ل ُتقبل لدى  �إذ� رد  فلغريه قبولها، بخالف �لقا�سي، فاإنه 

�لغري، لأن �لق�ساء برد �ل�سهادة نافذ على �لكافة)46(.
مو�سوع �لنـز�ع: �لقا�سي َيْحكم يف �حلدود و�لق�سا�س يف . 7

و�لعتق،  و�لطالق،  و�لنكاح  و�لتعازير،  �لنف�س،  دون  يف  وما  �لنف�س 
م فال يحكم يف جميع �ملنازعات حيث  و�لأمو�ل وغريها. �أما �ملـَُحكَّ
�إن جماله �أ�سيق من �لقا�سي و�سياأتي بيان �حلالت �لتي يجوز له 

�لف�سل فيها.

ثانياً - الفرق بني التحكيم واإلفتاء:
تعريف الإفتاء ا�سطالحاً:

هو تبيني �حلكم �ل�رشعي عن دليل ملن �ساأل عنه)47(. وعرفه 
�ل�سيخ جاد�حلق علي جاد�حلق باأنه: )بيان حكم �هلل تعاىل مبقت�سى 
حممد  و�ختار  و�ل�سمول()48(.  �لعموم  جهة  على  �ل�رشعية  �لأدلة 
�سليمان عبد �هلل �لأ�سقر �لتعريف �لآتي: )هو �إخبار بحكم �هلل تعاىل 

من دليل �رشعي ملن �ساأل عنه يف �أمر نازل()49(. 
الفروق بني التحكيم والإفتاء:

�لتحكيم فيه �إلز�م �خل�سوم، �أما �لإفتاء فال �إلز�م فيه)50(. . 1
عنها  �مل�سئول  �لو�قعة  يف  �ل�رشع  ُحْكم  بيان  جمرد  �لفتوى  لأن 

�ملفتي، فلي�س فيها �أو لها قوة �إلز�م.
ل . 2 »�خل�سوم«  ُمعينني  �أ�سخا�س  على  يكون  �لتحكيم 

�ملفتي فهي عامة  فتوى  �أما  ُملزم،  م خا�س  �ملـَُحكَّ وُحْكم  يتعد�هم 
غري ملزمة)51(.

م كق�ساء �لقا�سي �إن�ساء ل �إخبار. �أما �لإفتاء . 3 حكم �ملـَُحكَّ
دون  و�لتكذيب  �لت�سديق  يدخله  و�لإخبار  �إن�ساء،  ل  �إخبار  فهو 
�لذي يقع للحاكم بقوله:  �لقر�يف)52(: حقيقة �حُلكم  �لإن�ساء. ويقول 
�إنه �إن�ساء �إطالق �أو �إلز�م يف م�سائل �لجتهاد �ملتقارب فيما يقع فيه 

�لنز�ع مل�سالح �لدنيا.
�أو . 4 بالقول  تكون  �لفتوى:  �أما  منطوق،  بلفظ  يكون  �حلكم 

�لفعل �أو �لإ�سارة)53(.
�حُلُكم َيلزم �ملـَحُكوم عليه قبوله و�لعمل به، و�سو�ء �عتقده . 5

�سو�بًا �أم �عتقده خطاأ. و�لفتيا بخالف ذلك ل يلزم �مل�ستفتي قبولها 
و�لعمل بها ما مل يغلب على ظنه �أنها �سو�ب. 

��ستفاده من �لن�سو�س . 6 و�ملفتي: ناقل ما وجد عنده وما 
بني  للقو�عد  مو�فقًا  به  ق�سى  ما  ومي�سي  ينفذ  م  و�ملـَُحكَّ �ل�رشعية. 
�لفتوى ول  لذ� قالو�: كل ما يتاأتى فيه �حلكم تتاأتى فيه  �خل�سوم. 

عك�س.

ثالثاً - الفرق بني التحكيم والصلح:
تعريف ال�سلح ا�سطالحاً:

�إىل  بها  ويتو�سل  �خل�سوم،  بني  �لنز�ع  به  يرتفع  عقد  هو 
�ملو�فقة بني �ملختلفني)54(. وجاء يف �ملجلة �لعدلية)55(: عقد يرفع 

�لنز�ع بالرت��سي وينعقد بالإيجاب و�لقبول.
ولقد عرفنا باأن �لتحكيم: تولية خ�سمني �أو �أكرث تتوفر فيهم 
�أهلية �لت�رشف حُمكمًا �أو �أكرث ي�سلحون للق�ساء للف�سل يف خ�سومة 

�خل�سوم.
ومن خالل تعريف كل من ال�سلح والَتْحكيم ن�ستطيع الوقوف 

على اأوجه الختالف بينهما وهي:
�ل�سلح يتم بني �خل�سوم �أنف�سهم �أحيانًا ول يحتاجون �إىل . 1

�أما يف �لتحكيم فال تنتهي  طرف خارجي لإنهاء �خل�سومة بينهم، 
ْم من غري �خل�سوم. �خل�سومة �إل بطرف ثالث هو �ملـَُحكَّ

فينتج . 2 �ل�سلح  �أما  ق�سائي)56(،  حكم  عنه  ينتج  �لتحكيم 
عنه عقد ر�سائي بني �ملتنازعني باإنهاء �خلالف.

بعر�س . 3 �خل�سوم  ويتعهد  حق  عن  فيه  تنازل  ل  �لتحكيم 
م. و�ل�سلح يجري فيه تنازل �أحد �ملتعاقدين  خالفاتهم على �ملـَُحكَّ
فيه مظنة حق  تنازل عما  �أو  �أو بع�س حق)57(،  �أو كليهما عن حق 

باإنهاء خالفاتهم.
�ملقررة، . 4 �لطعن  فيه بطرق  �لطعن  قد يجوز  ْم  �ملـَُحكَّ حكم 

�أما عقد �ل�سلح ل يقبل �لطعن فيه)58(.
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املطلب الثالث

أسباب اللجوء إىل الَتْحكِّيم

للتحكيم تاريخ طويل متعمق يف �لقدم فهو و�سيلة من و�سائل 
وكذلك  �لإ�سالم  قبل  �لعرب  عند  �خل�سومات  و�إنهاء  �لنز�عات  ف�س 
�لَتْحكيم  �عتمد  �لإ�سالم  وبعد  وغريهم،  و�لرومان  �ليونان  عند 
�أ�سبح للَتْحكيم دور�ً  �لنا�س، و�ليوم  �سبياًل؛ لإنهاء �خل�سومات بني 
باز�ً ومهما يف �إنهاء �خل�سومات وما هذه �لدر��سات حول مو�سوع 
�إليه يف كثري من نز�عاتهم  �إل لهتمام �لنا�س به و�للجوء  �لتحكيم 
ك�سبيل لإنهائها، ولعل من �أهم �لأ�سباب �ملوؤدية �إىل هذ� �لتوجه ما 

ياأتي:
وطبيعة . 1 �لق�سايا  بكرثة  و�ملحاكم  �لق�ساء  دور  �زدحام 

مو�عيدها، مما قد ل يتنا�سب مع كثري من �لنا�س، فالتحكيم يخفف 
م�سقة �لنتظار يف طو�بري �لق�ساء.

قلة �مل�رشوفات و�لنفقات �لتي يحتاجها �لتقا�سي �أمام . 2
جلان �لتحكيم مقارنة بالر�سوم �لباهظة للمحاكم وتكاليف �لرت�فع 
يعترب حائاًل  �لذي  �لأمر  �ملحاماة وغريها  ر�سوم  �لق�ساء من  �أمام 
�لتحكيم  فكان  لأهله،  �حلق  �إي�سال  يف  �لعد�لة  حتقيق  دون  �أحيانًا 
�ملايل  �لعبء  هذ�  من  خمرجًا  �أحيانًا  تنعدم  قد  و�لتي  نفقاته  بقلة 

للتقا�سي �أمام �ملحاكم.
ل . 3 �لَتْحكيم  جلان  �إن  �إذ  �خل�سومات،  يف  �لف�سل  �رشعة 

�لأحكام،  �إ�سد�ر  يف  �لق�ساء  ي�ستغرقه  �لذي  �لطويل  �لوقت  حتتاج 
يف  �ملرت�كمة  �لق�سايا  كم  �أو  �ملتخذة  �لإجر�ء�ت  لطبيعة  وذلك 

�ملحاكم.
�لَتْحكيم . 4 �لنا�س، ولكن  �لق�ساء يورث �حلقد و�لبغ�س بني 

يخفف من هذه �لآثار �ل�سلبية حيث �إن كال �خل�سمني ياأتي باختياره 
ْم �لذي يرت�سيه، ويف ذلك نوع من تاليف حزم  وطوعه ويختار �ملـَُحكَّ

و�سدة �لق�ساء، و�إ�سارة �إىل تو�فق ولو جزئي بني �خل�سوم.
�لعربية . 5 �لدول  من  كثري  يف  )�لق�ساء(  �لنظامية  �ملحاكم 

و�لإ�سالمية تقوم على �أ�س�س غري �رشعية من �لناحية �ملو�سوعية يف 
رمبا  قانونًا  مقررة  ومو�د  باأحكام  �حُلكم  �لق�ساُة  وُيْلزم  �أحكامها، 
تخالف �رشع �هلل �سبحانه وتعاىل، �لأمر �لذي يجعل كثري�ً من �لنا�س 
تنفر من �لق�ساء يف مثل هذه �خل�سومات وتلجاأ �إىل �لَتْحكيم �لذي 

يحقق لهم �رتباطهم بال�رشيعة ديانًة وتطبيقًا عمليًا.
لكل هذه �لأ�سباب وغريها مما ل يت�سع �ملجال لذكرها يرى 
يوؤدي  وهو  �لق�ساء،  من  لعقيدتهم  و�أقرب  �أي�رش  �لتحكيم  �أن  �لنا�س 
�لنز�عات و�إنهاء �خل�سومات فكان  نف�س �ملهمة و�لغر�س يف ف�س 

�للجوء �إليه ظاهرة �سحيحة.
عن عائ�سة ر�سي �هلل عنها قالت: )ما خري ر�سول �هلل -�سلى 
�هلل عليه و�سلم- بني �أمرين �إل �ختار �أي�رشهما، ما مل ياأثم، فاإذ� كان 

�لإثم كان �أبعدها فيه. ..()59(.

املبحث األول
جمالت التحكيم )مو�سوعه و�رشوطه(

املطلب األول
مو�سوع التحكيم

متعددة  اآراء  على  التحكيم  مو�سوع  يف  الفقهاء  اختلف 
نو�سحها على النحو الآتي:

أوالً – مذهب احلنفية)60(:

لل  الواجبة حقاً  الدود  النفية يف  التحكيم عند  ل يجوز 
تعاىل ويجوز فيما عدا ذلك يف �سائر املجتهدات من حقوق العباد 

وحجتهم يف ذلك هي:
�إن �لإمام هو �ملتعني ل�ستيفائها لأنها حق هلل تعاىل.. 1
فال . 2 بال�سلح  جتوز  ل  وهذه  �ل�سلح  مبنزلة  م  �ملـَُحكَّ ُحْكم 

ي�سح �لتحكيم فيها.
م . 3 �لـُمَحَكماِن ل ميلكان �إباحة دمهما فال يجوز ُحْكم �ملـَُحكَّ

فيهما لتوقف ُحْكمه على �سحة قبولهما ور�ساهما مببد�أ �لتحكيم.
، فكانت . 4 ِمنْيَ م لي�س بحجة يف حق غري �لـُمْحَتكِّ ُحكم �لـُمَحكَّ

فيه �سبهة، و�حلدود ل ت�ستوفى بال�سبهات.
�لقذف  حد  يف  �لتحكيم  يجوز  �أنه  �حلنفية  بع�س  ويرى 

و�لق�سا�س)61(.

ثانياً – مذهب املالكية)62(:

معناها  يف  وما  �لأمو�ل  يف  �لتحكيم  جو�ز  �ملالكية  يرى 
و�آمة)64(  كجائفة)63(  َعُظم  ولو  جرح  ويف  وديون،  و�رش�ء  بيع  من 
�أو  ومنقلة)65( ومو�سحة)66( وقطع لنحو يد �سو�ء كان �جلرح عمد�ً 

خطاأ.
لغري  حق  بها  يتعلق  �لتي  �لأمور  يف  �لتحكيم  يجوز  ول 

�خل�سمني، �إما هلل تعاىل و�إما لآدمي.
التحكيم  يجوز  ول  تعاىل  لل  بها حق  يتعلق  التي  فالأمور 

فيها هي:
�حلدود كحد �لزنا و�ل�رشب و�لقذف و�ل�رشقة، لأن �ملق�سود . 1

منها �لزجر وهو هلل تعاىل.
�لقتل يف ردة �أو حر�بة وفيهما حق هلل تعاىل، ويف ق�سا�س . 2

يف �لنف�س لأنه كاحلد.
�لع�سمة . 3 �إبقاوؤها يف  بائنًا ل يجوز  �ملطلقة  لأن  �لطالق، 

ولو ر�سيت بذلك وهو حق هلل تعاىل.
واأما القوق التي يتعلق بها حق الآدمي ول يجوز التحكيم 

فيها هي:
�للعان فاإن �حلق فيه للولد بقطع ن�سبه من �أبيه، فقد ينفيه . 1

م ولي�س له ولية على �حلكم يف هذ� �لولد. هذ� �ملـَُحكَّ
�لن�سـب �إذ� كان �لنـز�ع بني �لأب ورجل �آخر.. 2
�حلجر يف �لر�سد.. 3
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�لعقد فيما يتعلق ب�سحته �أو ف�ساده. . 4
�لو�سية.. 5
مال �ليتيم. . 6
�حلجر ل�سفه. . 7
�لأمر �لغائب.. 8

�أن لها قدر�ً عظيمًا فيحتاط  ووجه �ل�ستثناء يف هذه �لأمور 
لها، باأن ل يحكم فيها �إل من قام بالولية �لعامة.

ثالثاً – مذهب الشافعية)67(:

م اأن ينظر  لل�سافعية يف مو�سوع التحكيم وما يجوز للُمَحكَّ
فيه من الق�سايا راأيان:

ما . 1 �إل  �أمر  كل  �لتحكيم يف  يجوز  �أنه  �ملذهب  �لر�جح يف 
ياأتي:

أ حد بخالف �لقذف فاإنه يجوز فيه �لتحكيم لأنه من حقوق 	.
�لآدمي.

�لتعزير لأنه كاحلد.	.أ
حق �هلل تعاىل �لذي ل طالب له معني كالزكاة.	.أ

وحجتهم يف ذلك: �أن حدود �هلل تعاىل ل ت�سمع فيها �لدعوى 
م. عند �لقا�سي فكيف عند �ملـَُحكَّ

�إن مناط �حُلْكم ر�سا �مل�ستحق وهو مفقود فيه. �
�إن هذه �لأمور ل طالب معني لها. �

�لأيتام  على  �لوليات  تعاىل  �هلل  بحقوق  �ملاوردي  و�أحلق 
بالإجبار  �لق�ساء  �خت�س  مما  فهما  م�ستحقيه  على  �حلجر  و�إيقاع 

عليه فال ي�سح �لتحكيم فيه.
�لتحكيم يخت�س باملال  �أن  �إىل  �ل�سافعية)68(  2. ذهب بع�س 
فقط، ول يجوز يف �لنكاح و�للعان و�لق�سا�س وحد �لقذف وحجتهم 
بنظر  تناط  �مل�ستثناة  �لأربعة  �لأمور  �أما  �أخف،  �ملال  دعاوى  �أن 
�إنها حقوق بنيت على �لحتياط فال يجوز  �لقا�سي ومن�سبه حيث 

فيها �لتحكيم.

رابعاً – مذهب احلنابلة)69(:

مو�سوع  بخ�سو�س  �حلنابلة  مذهب  يف  �لرو�ية  �ختلفت 
�لأحكام  جميع  يف  �لتحكيم  يجوز  �أنه  عندهم  فاملذهب  يم،  �لَتْحكِّ
وحجتهم  وغريها.  و�للعان  و�لنكاح  و�لق�سا�س  و�حلدود  كالأمو�ل 
م كحاكم �لإمام �لذي ينفذ حكمه يف جميع �لأحكام. ويرى  �أن �ملـَُحكَّ
�لبع�س جو�ز �لتحكيم يف كل �أمر �إل يف �لنكاح و�للعان و�لق�سا�س 
غريها،  على  مزية  لها  �مل�ستثناة  �لأمور  هذه  لأن  وذلك  و�لقذف. 

وللتغليظ فيها، فال يتوىل �حُلْكم فيها �إل �لإمام �أو نائبه.
الراجح يف امل�ساألة والل اأعلم:

الذي يرتجح لدينا بعد ا�ستعرا�س اآراء الفقهاء وحججهم يف 
مو�سوع التحكيم ما يلي:

ل يجوز التحكيم يف:. 1
أ  ما هو حق خال�س هلل تعاىل كحد �لزنا و�ل�رشقة و�لبغاة 	.

لأن حقوق �هلل تعاىل تعترب حقًا للمجتمع و�رشعت للم�سلحة �لعامة، 
ل مل�سلحة فرد، فلم ميلك �أحد �إ�سقاطها ولي�س له �خلرية فيها، ولعظم 

�أمرها فهي ل تناط �إل بالقا�سي.
ما �جتمع فيها حقان، حق هلل تعاىل وحق للمكلف �سو�ء 	.أ

�أو حق �ملكلف كالق�سا�س وذلك  غلب فيه حق �هلل تعاىل كالقذف 
�لقائم  �إل  فيها  يحكم  ول  بالقا�سي  فتناط  �لأمور  هذه  �أمر  لعظم 

بالولية �لعامة لالحتياط.
كالبيع  للمكلف  خال�س  حق  هو  ما  يف  التحكيم  يجوز   .2
و�لكفالة و�لطالق ونحوه وذلك لأن حق �ملكلف �رشع مل�سلحته وله 

�خلرية �إن �ساء ��ستوفاه و�إن �ساء �أ�سقطه فجاز �لتحكيم فيه.
وهذ� �لر�أي �لذي رجحناه هو ما قرره جممع �لفقه �لإ�سالمي 
 - 1 �أبو ظبي بالإمار�ت يف  يف دروة موؤمتره �لتا�سع �ملنعقدة يف 
رقم  قر�ر  1995م،  �أبريل   6  -  1 �ملو�فق  1415هـ،  �لقعدة  6 ذي 

.)70(91

املطلب الثاني
�رشوط مو�سوع التحكيم

بعد عر�س �أقو�ل �لفقهاء وذكر �ختالفهم يف مو�سوع �لتحكيم، 
ن�ستطيع �لقول باأن ملو�سوع �لتحكيم �رشوطًا �إذ� توفرت �سح �لنظر 

يف �ملنازعة، وهي على �لنحو �لتايل:

العباد  حبقوق  متعلقاً  التحكيم  موضوع  يكون  أن   – األول  الشرط 
اخلالصة:

�لفقهاء متفقون على هذ� �ل�رشط، وعلى �أن �لأ�سل يف �لتحكيم 
�أنه مبنـزلة �ل�سلح، لتفاق �لـُمْحَتكِّمني على �لَتَحاكم بالر�سا، وما ل 

يجوز بال�سلح من �لأحكام ل يجوز بالتحكيم )71(.
�خت�س  حق  كل  �أن  )و�ل�سابط  �لعربي:  �بن  بكر  �أبو  قال 

م به()72(. �خل�سمان به جاز �لتحكيم فيه ونفذ حتكيم �ملـَُحكَّ

الشرط الثاني – أن يكـون موضوع التحكيم فيما ميلك اخلصمان فعله 
غري ُمتعلق حبقوق اهلل اخلالصة:

فحقوق الل على �رشبني:
ما وجب فيه �حلد لرتك ماأمور به كالعباد�ت �خلال�سة هلل: . 1

)�ل�سالة(.
ما وجب فيه �حلد لفعل حمظور كحد �لزنا و�ل�رشقة و�رشب . 2

�خلمر، فهذه ل يجوز فيها �لتحكيم)73(.
قال �ل�رشبيني: )فال ياأتي �لتحكيم يف حدود �هلل تعاىل �إذ لي�س 
�ملايل  تعاىل  �هلل  حق  �أن  �لتعليل  هذ�  من  ويوؤخذ  ُمعني،  طالب  لها 

�لذي ل طالب له معني ل يجوز فيه �لتحكيم(هـ)74(.

غري  حبق  متعلقاً  التحكيم  موضوع  يكون  ال  أن   – الثالث  الشرط 
الـُمْحَتكِّمني )املتداعني(:

ولية  ل  لأنه  �لعاقلة،  على  �خلطاأ  دم  يف  �لتحكيم  ي�سح  فال 
م يف ذلك لعدم تعدي حكمه لغري �ملـُْحَتكِّمني ولنتفاء ر�سا  للُمَحكَّ
فال  بال�سلح)75(.  �لعاقلة  على  جتب  ل  �لدية  ولأن  ِبُحْكمه،  �لعاقلة 
ينفذ ُحْكمه عليها ول على �لقاتل بالدية ملخالفة �لن�س)76(، �إل �إذ� 
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�أقر �لقاتل بالقتل خطاأ فيجوز حينئذ ُحْكمه عليه بالدية، لأن �لعاقلة 
ل حتمل ما ثبت بالإقر�ر. فال يجوز �لتحكيم يف �أمر يتعلق بحق غري 
�تفاق  �لتحكيم، و�لتحكيم  للمحكمني يف  �خل�سمني لعدم تفوي�سهم 
وعقد يلزم �أن تتوفر فيه �لولية �ل�رشعية، ومن ميلك �سلطة �إبر�م هذ� 

�لعقد)77(.
)�إن كل عقد ي�سدر ول يوجد من ميلك حق  �لبد�ئع:  جاء يف 

�إجازته و�نعقاده عند �سدوره يكون باطاًل()78(.

اهلل  حق  عليه  غالباً  التحكيم  موضوع  يكون  ال  أن   – الرابع  الشرط 
تعاىل:

لأن التحكيم فيما غلب عليه حق الل:
فيه تعٍد على �ل�سلطان و�خت�سا�س �حلاكم.. 1
وفيه جتا�رش �لعو�م على حق �لقا�سي فيقل �لحتجاج �إىل . 2
�لق�ساء.
للتعار�س مع قو�عد �ل�رشيعة، وهي تنفيذ �لأحكام، حيث . 3

�أو  �لقا�سي  طريق  عن  �إل  تنفيذها  يجري  ل  �حلقوق  هذه  مثل  �إن 
�حلاكم.

سببه  أو  أصله  أو  التحكيم  موضوع  يكون  ال  أن   – اخلامس  الشرط 
ممنوعاً شرعاً:

فالأ�سل يف �لأ�سياء �لإباحة �إل ما نهى �ل�رشع عنه، فاإن كان 
مو�سوع �لتحكيم غري م�رشوع فال يكون حمل نظر، و�إن حدثت منازعة 
م �أن  مبنية على �أمر غري م�رشوع فال يحل �لنظر فيها. فلي�س للُمحكَّ
ينظر يف هذه �ملو��سيع، ولي�س للمتد�عيني �حلق باملطالبة مبا هو 

غري م�رشوع، لأنها ُبنيت على باطل.
�أو  خمر،  �أو  �سفاح،  من  نتجت  حر�م  �أمو�ل  على  فاخل�سومة 
م فيها، و�إن كان ظاهرها مبنيًا على  تهريب وغريها ل ينظر �ملـَُحكَّ
�إىل ذلك �لفقهاء بقولهم:  �أو �رشكة عن تر��ٍس، و�أ�سار  �سورة جتارة 
كالطالق،  �لعباد:  حقوق  من  �ملجتهد�ت  �سائر  يف  �لتحكيم  )جو�ز 
و�لبيوع،  و�لديون،  و�لنفقة،  و�ل�سفعة،  و�لكفالة،  و�لكتابة،  و�لعتاق، 

بخالف ما خالف كتابًا �أو �ُسنة �أو �إجماعًا()79(.

املبحث الثاني
ْم وليــــــة املـَُحكَّ

املطلب األول
ْم تولية )تعيني( املـَُحكَّ

ْم   اتفق الفقهاء على �رشوط واختلفوا يف اأخرى لتعيني املـَُحكَّ
واكت�سابه �سفة اَلَكْم، وهي على النحو الآتي:

أوالً – الشروط املتفق عليها:
مني: لبد . 1 م �أو �ملـَُحكَّ تر��سي �لطرفني على �سخ�س �ملـَُحكَّ

بينهما  َحَكمًا  يكن  باأن  م  �ملـَُحكَّ �سخ�س  على  �لطرفني  تر��سي  من 
فهو موىل من ِقَبل �لطرفني، ولأن ر�سا �خل�سمني هو �مُلثبت للولية 
و�ملالكية،  �حلنفية،  �لأربعة:  �ملذ�هب  باتفاق  وهذ�  )�لتعيني(، 

و�ل�سافعية، و�حلنابلة)80(.
�لعلم باحَلَكم، ويجب �أن يكون �حَلَكم �إن�سانًا معلومًا.. 2

قبول �حَلَكم للتحكيم.. 3

ثانياً – الشروط املختلف فيها:
ال�رشط الأول – ا�ستدامة ر�سا املحتكمني:

اأو  ال�رشط تت م�ساألة رجوع املحتكمني  الفقهاء هذا  بحث 
ْم وذلك على النحو الآتي: اأحدهما عن املـَُحكَّ

�لرجوع عن . 1 �أحدهما  �أو  َمني  للُمْحَتكِّ �أنه يجوز  �تفقو� على 
ْم ما مل ي�رشع يف �لبينة. �ملـَُحكَّ

جمتمعني . 2 يتفقا  �أن  َمني  للُمْحَتكِّ يجوز  �أنه  على  و�تفقو� 
ْم ما مل ي�سدر �حُلكم، فاإن �أ�سدر ُحْكَمه بعد  على �لرجوع عن �ملـَُحكَّ

رجوعهما جمتمعني ل يعتد به.
�أو . 3 جمتمعني  �ملحتكمني  رجوع  �أن  على  كذلك  و�تفقو� 

ملزمًا  م  �لـُمَحكَّ ُحْكم  ويعّد  له،  عربة  ل  �حلكم  �سدور  بعد  منفردين 
لهما)81(.

م بعد  واختلفوا بعد ذلك يف رجوع اأحد املحتكمني عن الـُمحكَّ
ال�رشوع يف �سماع البينة وقبل �سدور الكم على قولني:

م  ♦ �لـُمحكَّ �لرجوع لأحد �ملحتكمني عن  الأول: يجوز  القول 
�لقول  �أ�سحاب هذ�  �حُلْكُم، فعند  �لبينة ما مل ي�سدر  �سامع  ولو بعد 
�إىل  �لتحكيم  �بتد�ء  م من  ��ستد�مة ر�سا �ملـُْحَتِكمني باملـَُحكَّ ي�سرتط 
ْم �أن ي�سدر  نهايته، فاإن رجع �أحدهما قبل متام �حُلكم فلي�س للُمَحكَّ
�لر�سا وهو قول �حلنفية و�ل�سافعية و�سحنون  ��ستمر�ر  حكمه لعدم 

من �ملالكية وقول للحنابلة)82( وحجة هوؤلء:
�تفاقها على توليته �بتد�ًء، فال َيْحكم �إل بر�ساهما جميعًا، . 1

�أن  �أن يعزل �لقا�سي قبل �حلكم فكذلك للُمْحَتِكم  �أن لل�سلطان  وكما 
يعزل �حَلَكم قبل �حُلكم.

�لتحكيم من �لأمور �جلائزة فينفرد �أحدهم بنق�س �لتحكيم . 2
قبل �حلكم كما ينفرد �أحد �لعاقدين بنق�س �لعقد وف�سخه يف كل من 

�مل�ساربة و�ل�رشكة و�لوكالة.
ل  �أن  فوجب  �لطرفني  برت��سي  ثبت  �لتحكيم  �إن  قيل:  فاإن 
�لأمور  من  �لتحكيم  باأن  �أجيب  باتفاقهما.  �إل  م  �ملـَُحكَّ عزل  ي�سح 
�جلائزة من غري لزوم، في�ستبد �أحدهما بنق�سه كما يف �مل�ساربات 

و�ل�رشكات و�لوكالت.
يف  ير�س  مل  ولو  �لتحكيم،  بهذ�  �أحدهم  ير�س  مل  لأنه  وذلك 

�لبتد�ء ل ي�سح �لتحكيم، فاإذ� مل ير�س بعد ذلك ل يبقى �لتحكيم.
و�إن قيل: �إخر�ج �أحد �لطرفني �سعي يف نق�س ما مت من جهته. 

�أجيب باأن �لأمر ما مت، و�إمنا �لتمام بعد �حُلكم، ول نق�س حينئذ.
ْم  ♦ القول الثاين: ل يجوز رجوع �أحد �ملحتكمني عن �ملـَُحكَّ

�لقا�سم  )�بن  �ملالكية  جمهور  قال  وبه  �لبينة  �سماع  يف  �رشع  �إذ� 
ومطرف و�أ�سبغ(، و�أبو �سعيد �لإ�سطخري من �ل�سافعية وهو �مل�سهور 

عند �حلنابلة)83(. وحجة هذ� �لقول:
لأنه يوؤدي �إىل �أن كل و�حد منهما �إذ� ر�أى من �حُلْكم ما ل . 1

يو�فقه رجع، فبطل �ملق�سود به)84(.
م كاحلاكم �ملن�سوب من �لإمام فاإنه �إذ� �رشع . 2 لأن �ملـَُحكَّ

يف �حُلْكم فلي�س للخ�سمني �لرجوع.
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الراجح والل اأعلم: بعد �لنظر يف �أقو�ل �لفقهاء �لتي ذكرناها 
م،  وحججهم يف ��سرت�ط ��ستد�مة ر�سا �ملحتكمني للزوم ُحْكم �لـُمَحكَّ
حتقيق  على  مبنية  �جتهادية  هي  �لآر�ء  هذه  جميع  �أن  نرى  فاإننا 
بينهم،  تن�ساأ  �لتي  �خل�سومة  عند  �لنا�س  بني  �لف�سل  يف  �مل�سلحة 
�إىل  منيل  فاإننا  وعليه  �لعقود،  و�حرت�م  �لتعامل  ��ستمر�ر  و�سمان 
ي�رشع  مل  ما  م  �لـُمَحكَّ عن  �لطرفني  من  لأي  �لرجوع  بجو�ز  �لقول 
يف �سماع �لبينة، فاإن �رشع يف �سماعها ل يجوز لأحدهما �لرجوع 
وله �ل�ستمر�ر و�أ�سبح ُحكمه لزمًا. فكما �أن �لتحكيم بد�أ باتفاقهما 
معًا فاإنه ل يعزل �إل باتفاقهما معًا، و�إل كان ذلك مدعاة للمماطلة 
م  و�سياع �حلقوق حيث �سيعمل �خل�سم �لذي يرى بعد �سماع �ملـَُحكَّ
م لن يكون يف �ساحله على �إبطال �لتحكيم مما  �لبينة �أن ُحْكم �ملـَُحكَّ
من  �ملق�سود  يبطل  وبذلك  �ملماطلة  �إىل  ويوؤدي  �لآخر  حق  ي�سيع 

�لتحكيم.
وهو ما ذهب �إليه �حلنابلة يف �مل�سهور عندهم و�لإ�سطخري 
من �ل�سافعية و�بن �لقا�سم ومطرف و�أ�سبغ من �ملالكية، وما قررُه 

جممع �لفقه �لإ�سالمي يف دورة موؤمتره �لتا�سع)85(.
ال�رشط الثاين من ال�رشوط املختلف فيها:

ال�رشط  الفقهاء يف هذا  اختلف  اَلَكم:  ال�سهادة على تكيم 
على قولني:
القول الأول: جمهور �لفقهاء �لأحناف و�ل�سافعية و�حلنابلة  ♦

�لتي تنقل  �لن�سو�س  م، ومن  �ملـَُحكَّ �لإ�سهاد على حتكيم  ي�سرتطون 
عنهم يف هذ� �ل�رشط: 

م يف جمل�س حكمه �لذي َحَكم فيه على . 1 )�إذ� مل ُي�سهد �ملـَُحكَّ
ُحكمه مل ُي�سدق على ذلك، ومل ُيقبل قوله: �أنه َحَكم بكذ�. ..()86( هـ.

)�إذ� ُحّكم بينهما �أ�سهد به يف �ملجل�س �لذي حَكم فيه قبل . 2
قول  ُيقبل  ل  كما  �لفرت�ق،  بعد  عليهما  ُيقَبل  ل  قوله  لأن  �لتفرق، 

�حلاكم بعد �لعزل. ..(هـ)87(.
لئال . 3 بينهما  يحكم  �أن  قبل  به  بالر�سا  �ل�سهادة  )تنبغي 

 ).. �إل ببينة.  �أنه َحّكمه، فال يقبل قوله  يجحد �ملحكوم عليه منهما 
)88( هـ.

ومن حجة هوؤلء:
ك�سائر . 1 ف�سار  �نعزل،  �ملجل�س  �لقيام من  بعد  ْم  �ملـَُحكَّ �إن 

�لرعايا فال ُتقبل �سهادته على فعٍل با�رشه �إل ب�سهادة غريه)89(.
�لقول، . 2 تنفيذ  ولية  �ملحتكمني  على  لنف�سه  يدعي  �حَلَكم 

وهو غري ُم�سدق فيما يدعي على �مُلحتكمني �إذ� كانا يجحد�نه)90(.
)فاإذ� َحّكم رجالن َحَكمًا يف خ�سومة بينهما ما د�م يف جمل�سه 
ذلك، فتجاحد� وقال: مل حَتُكم بيننا، وقال �حَلَكم: بل حكمتما، فاإنه 
ُي�سدق ما د�م يف جمل�س �حلكومة، ول ُي�سدَّق بعد �لقيام منه حتى 
ي�سهد على ذلك غريه، لأنه ما د�م يف جمل�سه فهو ميلك �إن�ساء �حلكم 

بينهما، فال تتمكن �لتهمة يف �إقر�ره()91(.
القول الثاين: ذهب �ملالكية �إىل �أنه ل يحتاج �لتحكيم �إىل  ♦

ْم)92(. �سهود ت�سهد على �خل�سمني �أنهما َحّكما �ملـَُحكَّ
ووجه قولهم: �لعموم يف �سحة �رشوط �لعقود: ومنها: �نعقاد 
�تفاق �لتحكيم بالعبارة كباقي �لعقود، �أي: بالتلفظ بالإيجاب و�لقبول، 

�أو: بالإ�سارة �مُلفهمة ملن ل ُيح�سن �لعبارة كاإ�سارة �لأخر�س.

�لأرجح وهو ما  �لإ�سهاد هو  �لقول: بوجوب  �أن  الراجح: نرى 
من  �لكثري  وجحود  �لذمم  لف�ساد  وذلك:  �لفقهاء  جمهور  �إليه  ذهب 
�لنا�س، فالبد من �لإ�سهاد و�لتوثيق بكتابة �سند �لتحكيم )م�سارطة 
م  �لـُمَحكَّ �أو  مني  �لـُمَحكَّ بقبول  �ملتد�عيان  عليه  ويوقع  �لتحكيم( 
�لنا�س، ول  ُحكمه يكون ك�سائر  بعد  �حَلَكم  �لتحكيم، لأن  ومو�سوع 
جحد�ه.  �إذ�  عندئذ  عليهم  قوله  ُيقبل  فال  �خل�سمني،  على  له  ولية 
م  وبالإ�سهاد يتحقق �ملق�سد �ل�رشعي من �لتحكيم بتنفيذ ُحْكم �ملـَُحكَّ

و�إنهاء �خل�سومة.

املطلب الثاني
م انتهاء ولية املـُحكَّ

م وهي: ذكر الفقهاء اأحوالً تنتهي فيها ولية املـَُحكَّ
ْم، �أو رجع �أحد . 1 مني �أو كالهما �ملـَُحكَّ �إذ� عزل �أحد �ملـُْحَتكِّ

مني �أو عن �أحدهما قبل �ل�رشوع يف �حُلكم)93(. �ملحتكمني عن �ملـَُحكَّ
�ل�سافعية: . 2 ويقول  باحُلْكم)94(،  �ملـُْحَتِكمني  �إبالغ  بعد 

م حكمه لنعز�له بعد �لتفريق  ْم �إذ� �أ�سدر �ملـَُحكَّ تنتهي ولية �ملـَُحكَّ
وقيامه من �ملجل�س)95(.

وقت . 3 �لتحكيم  �أهلية  �رشوط  من  �رشطًا  ْم  �ملـَُحكَّ فقد  �إذ� 
�حلكم و�لتحكيم، �إل �إذ� جدد �لطرفان م�سارطة �لتحكيم)96(.

يف . 4 جاء  موؤقتًا،  كان  �إذ�  للحكومة  �مُلحدد  �لوقت  مب�سي 
ثالثة:  �أ�سباب  باأحد  �حلكومة  ْم عن  �ملـَُحكَّ )ويخرج  �حلقائق:  تبيني 
فم�سى  موؤقتًا  كان  باأن  نهايتها  �حلكومة  بانتهاء  �أو  بالعزل،  )�إما 

�لوقت، �أو بخروجه �أن يكون �أهاًل لل�سهادة( هـ)97(.
م �لنظر يف �لنز�ع �إل بتجديد �لتولية)98(.  وهنا ل يكون للُمَحكَّ
مبروره  يزول  بوقت  �لتحكيم  تقيد  )�إذ�  �لعدلية:  �ملجلة  يف  جاء 
فاحَلَكم �ملن�سوب لَيْحُكم من �ليوم �لفالين �إىل �سهر لي�س له �أن َيْحُكم 
�إل يف مدة ذلك �ل�سهر فال يجوز �أن َيْحُكم بعد �نق�سائه و�إذ� فعله ل 

ينفذ ُحكمه()99(.

املبحث الثالث
تنفيذ حكم املـُحكَّمني

�لنز�ع  �أحكام حل�سم  مني من  �ملـَُحكَّ �أو  م  �ملـَُحكَّ ما ي�سدر عن 
وقطع �خل�سومة بني طرفني ُيعترب ُحكمًا ملزمًا للخ�سمني �إذ� �سدر 
ول  و�ل�سكل،  �ملو�سوع  �ل�رشعية من حيث  للقو�عد  مو�فقًا  �سحيحًا 

ي�سرتط ر�سا �خل�سوم باحُلُكم.
ويجب على �ملحكوم عليه �أن يبادر �إىل تنفيذه طوعًا وباإر�دته 
فاإن �متنع عر�س �لأمر على �لق�ساء فيجربه على �لتنفيذ، وهذ� ما 
يف  �ملنعقد  �لتا�سع  موؤمتره  دورة  يف  �لإ�سالمي  �لفقه  جممع  �أقره 

�لإمار�ت)100(.
مني يكون باإحدى  وبناًء على ما �سبق فاإن تنفيذ ُحكم �لـُمَحكَّ
طريقني هما �لتنفيذ �لطوعي بو��سطة �خل�سوم وكفالئهم �أو �لتنفيذ 

�لإجباري عن طريق �لق�ساء.

أوالً - التنفيذ عن طريق اخلصوم:

�لغاية  هو  ذلك  �إن  حيث  ْم  �ملـَُحكَّ ُحْكم  تنفيذ  يتم  �أن  �لأ�سل 
�سدر  فاإذ�  �خل�سومة،  وف�سل  �لنز�عات  حلل  كو�سيلة  �لتحكيم  من 
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�أن  �سبق  وقد  �لتحكيم،  يف  �ل�رشعية  لالأ�سول  مو�فقًا  ْم  �ملـَُحكَّ ُحْكم 
على  يدل  هذ�  فاإن  مني  �ملـَُحكَّ �أو  م  �ملـَُحكَّ �لطرفني  من  كل  �رت�سى 
�أن ينفذها  ْم من قر�ر�ت، وعليه  ر�ساهما مبا ي�سدر عن هذ� �ملـَُحكَّ
�إل  ذلك  يتم  ول  لذويها،  �ملقررة  �حلقوق  ويوؤدي  و�ختياره  بطوعه 
باأن  وباإميانهم  منازعتهم  يف  �ل�سادر  باحُلْكِم  �خل�سوم  بالتز�م 
تنفيذ  �إىل  تدفعهم  �لتي  �لعقيدة  من  جزء  �ل�رشعي  باحُلْكِم  �للتز�م 
ُيوؤِْمُنوَن  ل  َك  َوَربِّ {َفال  تعاىل:  لقوله  و��سطة  بال  م  �ملـَُحكَّ قر�ر�ت 
َحَرجاً  اأَْنُف�ِسِهْم  يِف  َيِجُدوا  ل  ُثمَّ  َبْيَنُهْم  �َسَجَر  ِفيَما  ُموَك  ُيَحكِّ َحتَّى 
من  كل  يكون  �لو�سيلة  وبهذه  َت�ْسِليماً})101(،  َوُي�َسلُِّموا  َق�َسْيَت  ا  ِمَّ
�خل�سمني قد �لتزم بتنفيذ �لقر�ر�ت �ل�سادرة عن �لتحكيم بطوعهما 

وتنتهي �خل�سومة ويرجع �حلق �إىل �أهله.

ثانياً - التنفيذ عن طريق الكفالء :

)�سم  �لعدلية  �ملجلة  )612( من  �ملادة  �لكفالة كما عرفتها 
�ل�سمان،  بها  ير�د  �سيء()102(، وهي هنا  �إىل ذمة يف مطالبة  ذمة 
وهو �سم ذمة �ل�سامن �إىل ذمة �مل�سمون عنه يف �لتز�م �حلق فيثبت 
منهما)103(،  �ساء  من  مطالبته  �حلق  ول�ساحب  جميعًا  ذمتهما  يف 
وهي ثابتة بالكتاب و�ل�سنة و�لإجماع، قال تعاىل: {َومِلَْن َجاَء ِبِه 
 ...( و�ل�سالم:  �ل�سالة  عليه  وقال  َزِعيٌم})104(،  ِبِه  َواأََنا  َبِعرٍي  ِحْمُل 

�لزعيم غارم()105(.
ونقل �بن ر�سد �لإجماع على ذلك بقوله: )و�أما �حلمالة باملال 
فثابتة بال�سنة وجممع عليها من �ل�سدر �لأول ومن فقهاء �لأم�سار(

.)106(

و�لكفالة �ملتعلقة ببحثنا تعني �لتز�م �لكفيل بتنفيذ ما تقرر 
من �أحكام عند �متناع �ملكفول عن �لتنفيذ.

مني ي�سبح للَمْحُكوِم له  وعلى ذلك فاإذ� ما �سدر ُحْكم �ملـَُحكَّ
�حلق يف مطالبة �لكفيل بتنفيذ �لقر�ر، لأن كفالة �لكفيل �لتي عقدت 
زمن توثيق م�سارطة �لتحكيم معلقة ب�سدور �حلكم، وقد �سدر، كما 

ويعترب �رشط �ل�ستيفاء من �لكفيل مما جرى عليه �لعرف)107(.
ول ترب�أ ذمة �لكفيل �إل �إذ� �أوفى مبا تكفل به �أو قام �لأ�سيل 

)�ملكفول( بتنفيذ �حلكم،
له  �ملكفول  �أن  و�حلنابلة  و�ل�سافعية  �لأحناف  من  كل  ويرى 
حلوله  عند  �حلق  باأد�ء  �لكفيل  يطالب  �أن  ي�ستطيع  �حلق(  )�ساحب 
عنه( )�ملكفول  �لأ�سيل  مطالبة  بتعذر  يتقيد  �أن  دون  به(  )�حُلْكم 

.)108(
و�عتربنا تنفيذ ُحْكم �ملحكمني عن طريق �لكفالء من �لتنفيذ 
�لتحكيم  )م�سارطة(  عقد  توثيق  عند  متت  �لكفالة  لأن  �لطوعي 
بر�ساهما فكاأن �خل�سوم �رت�ست تنفيذ �حُلْكم �ل�سادر بو��سطتها �أو 

كفالئها.

ثالثاً - التنفيذ عن طريق القضاء :

مني طو�عية باأنف�سهم �أو  �لأ�سل كما ذكرنا �أن ينفذ حكم �لـُمَحكَّ
�لعدلية مادة  �لفقهاء، ومبا جاء يف �ملجلة  كفالئهم عماًل مبا قرره 
)1848( )كما �أن ُحْكم �حُلَكام لزم �لإجر�ء على جميع من كان يف 
َمهم يف هذ� �ل�ساأن  مني على من َحكَّ �لـُمَحكَّ وليتهم كذلك ينفذ ُحْكم 
َمهم به، ومن ثم لي�س لأحد �خل�سمني �أن ميتنع من قبول �حلكم  �لذي َحكَّ

مني �إذ� كان مو�فقًا لأ�سوله �ل�رشعية()109(. �لذي �سدر من �لـُمَحكَّ

�ل�سادر  �حُلْكم  بتنفيذ  �أو كفيله  �ملـَْحُكوم عليه  يبادر  فاإذ� مل 
من  و�لكفالء  �خل�سوم  لمتناع  �حلكم  تنفيذ  وتعذر  مني  �لـُمَحكَّ عن 
�إىل �لق�ساء )�ملحاكم  م ل�ساحله يلجاأ  �لتنفيذ فاإن �لطرف �لذي ُحكِّ
�لنظامية(، و�لقا�سي �ملخت�س لتثبيت �حُلْكم و�إجبار �لطرف �ملمتنع 
ُحْكم  قر�ر  على  �ملخت�سة  �ملحكمة  مب�سادقة  لأنه  تنفيذه،  على 
�لقانون،  بقوة  �لتنفيذ  عنها و�جب  مني ي�سبح حكمًا �سادر�ً  �لـُمَحكَّ
�إجر�ء�ت  يف  دولة  كل  قانون  ينظمها  �لتي  و�لو�سائل  وبالطرق 
�لقا�سي حتى  �إىل  �حُلكم  برفع  يبادر  �أن  م  للُمَحكَّ �لتقا�سي، ويجوز 
وخا�سة  �لتنفيذ،  يف  �ملماطلة  من  �لباب  عليه  �ملحكوم  على  يغلق 
من  �ملحكمني  �إىل  حماًل  �خل�سوم  بني  �لتحكيم  طلب  كان  ما  �إذ� 
بن  �سعد  فعله  ما  وهذ�  للدولة،  �لر�سمية  �جلهات  �أو  �لق�ساء  قبل 
�أ�سدر حكمه يف بني قريظة عندما  معاذ -ر�سي �هلل عنه- عندما 
مه �لنبي r فيهم، حيث رفع حكمه �إىل �إمام �لأمة وقا�سيها �لنبي  حكَّ
-�سلى �هلل عليه و�سلم- فاأقر �لنبي -�سلى �هلل عليه و�سلم- حكم 
�سعد و�أم�ساه وقال-�سلى �هلل عليه و�سلم-: )لقد حكمت فيهم بُحْكِم 

�مَلِلك()110(.

اخلامتــــة
بعد اأن وفقنا الل اإىل النتهاء من كتابة هذا البحث تو�سلنا 

اإىل النتائج الآتية:
�خل�سوم . 1 بني  �لنز�عات  لف�س  و�سيلة  �ل�رشعي  �لَتْحكيم 

ثابت بالقر�آن و�ل�سنة و�لآثار و�لإجماع و�ملعقول.
�إنهاء . 2 يف  و�ل�سلح  �لق�ساء  مع  يلتقي  �ل�رشعي  �لتحكيم 

له  �لتحكيم  جتعل  منهما،  كل  بني  فروق  يوجد  �أنه  �إل  �خل�سومة 
�أحكامه و�رشوطه �خلا�سة به.

�لزنا . 3 كحد  تعاىل  هلل  خال�س  حق  يف  �لتحكيم  يجوز  ل 
و�لبغاة لأن حقوق �هلل تعاىل تعترب حقًا للمجتمع، وهذه ل ميلك �أحد 
�أو من يعطيه �لولية كالقا�سي،  �إل �لإمام  �أو �حلكم فيها  �إ�سقاطها 
كالقذف  للُمكلف  وحق  تعاىل  هلل  حق  حقان  فيه  �جتمع  ما  وكذلك 
و�لق�سا�س فهي �أي�سًا مما تناط بالقا�سي ول يحكم فيها �إل �لقائم 

بالولية �لعامة لالحتياط.
لأن . 4 وذلك  للُمكلف،  خال�س  حق  هو  فيما  �لتحكيم  يجوز 

حق �مُلكلف فيه م�سلحته وله �خلرية �إن �ساء ��ستوفى و�إن �ساء �أ�سقط 
ويختار من ي�ساء ليق�سي له فيه.

مل . 5 ما  م  �ملـَُحكَّ عن  �لنز�ع  طريف  من  لأي  �لرجوع  يجوز 
ي�رشع يف �لتحكيم، فاإن �رشع يف �لتحكيم و�سماع �لبينات ل يجوز 

لأي منهما �لرجوع.
م يف �سماع �لبينات و�لنظر يف �خل�سومة . 6 �إذ� �رشع �ملـَُحكَّ

م، فاإن  يجوز للُمْحَتِكمني �أن يتفقا جمتمعني على �لرجوع عن �ملـَُحكَّ
�أ�سدر حكمه بعد رجوعهما جُمتمعني ل يعتد به.

�أو ُمنفردين بعد . 7 مني )�خل�سمني( جُمتمعني  رجوع �ملـَُحكَّ
م ملزمًا لهما. �سدور �حُلكم ل عربة له، ويعترب ُحكم �ملـَُحكَّ

و�لإ�سهاد . 8 �خل�سوم  بني  )�مل�سارطة(  �لتحكيم  عقد  توثيق 
عليه �أمر و�جب ل�سمان �للتز�م بالتنفيذ وعدم �لتفلت.

مني �إما طوعًا باإر�دة �خل�سوم �أو كفالئهم، . 9 ينفذ ُحْكم �ملـَُحكَّ
فاإن مل يلتزمو� بالتنفيذ، يرفع �حُلْكم �إىل �لق�ساء من �ساحب �حلق �أو 

م ليلزم �لأطر�ف بتنفيذه. �ملـَُحكَّ
و�هلل ويل �لتوفيق.
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�لبابرتي، �لعناية �رشح �لهد�ية ج 7 �س 318.. 61

�بن فرحون، تب�رشة �حلكام ج1 �س 55، �لد�سوقي، حا�سية �لد�سوقي على . 62
�ل�رشح �لكبري ج 4 �س136.

�جلائفة: هي �جلناية على �لبدن بجرح ي�سل �إىل �جلوف، �سو�ء يف �ل�سدر . 63
�أو �لبطن.

�لآمة: وت�سمى �ملاأمومة وهي من �ل�سجاج يف �لر�أ�س و�لتي ت�سل �إىل جلدة . 64
�لدماغ.

�ملنقلة: وهي �أي�سًا من �ل�سجاج �لتي تقع على �لر�أ�س �أو �لوجه وتنقل �لعظم . 65
بعد �لك�رش وحتوله من مكانه.

�أو �لوجه وتو�سح �لعظم . 66 �لر�أ�س  �لتي ت�سيب  �ل�سجاج  �ملو�سحة: وهي من 
وتك�سفه. 

�نظر يف ذلك: �بن قد�مة، �ملغني ج 7 �س 709، ومر�د، �لتعريفات �لفقهية 
و�لأ�سولية، �س 126-127.

�ل�رشبيني، مغني �ملحتاج ج 4 �س 378 – 379، �لرملي، نهاية �ملحتاج . 67
6 �س  �لطالب ج  �أ�سنى �ملطالب �رشح رو�س  �لأن�ساري،   ،242 8 �س  ج 
�ملاوردي، �أدب �لقا�سي ج 2 �س 381، �لهيتمي، �لفتاوى �لفقهية   ،121

�لكربى لبن حجر ج 4 �س 290.

�ملاوردي، �حلاوي �لكبري ج16 �س325.. 68

�لبهوتي، ك�ساف �لقناع ج 6 �س 308، �أبي �لنجا �حلجاوي، �لرو�س �ملربع . 69
�بن قد�مة، �ملقنع يف   ،108 9 �س  �بن قد�مة، �ملغني ج  ج 2 �س 367، 

فقه �إمام �ل�سنة �أحمد بن حنبل، ج 3 �س 609.

جملة جممع �لفقه �لإ�سالمي، عدد 9 ج 4 �س 5.. 70

71 . 5 �لقدير ج  �لهمام، �رشح فتح  �بن  �ل�رشخ�سي، �ملب�سوط ج 16 �س 111، 
�ملحتاج  مغني  �ل�رشبيني،   ،1/55 �حلكام  تب�رشة  فرحون،  �بن   ،50 �س 

ج4 �س378، �بن قد�مة، �ملغني ج9 �س108.

�بن �لعربي، �أحكام �لقر�آن ج 2 �س 622.. 72

�ملرجع �ل�سابق.. 73

74 . 8 ج  �ملحتاج  نهاية  �لرملي،   ،479 �س   4 ج  �ملحتاج  مغني  �ل�رشبيني، 
�س 242.

�بن عابدين، حا�سية �ملحتار على �لدر �ملختار ج 8 �س 127.. 75

�بن جنيم، �لبحر �لر�ئق �رشح كنز �لدقائق ج 7 �س 46.. 76

�لزرقا، �ملدخل �لفقهي �لعام ج 1 �س 343.. 77

�لكا�ساين، بد�ئع �ل�سنائع ج 5 �س 149، 150.. 78

�بن عابدين، حا�سية �بن عابدين ج 8 �س 128، �لطر�بل�سي، معني �حلكام . 79
�س 25.

80 . 16 ج  �ملب�سوط  و�ل�رشخ�سي،   ،27 �س   7 ج  �لر�ئق  �لبحر  جنيم،  �بن 
 ،140 �س   4 ج  �لكبري  �ل�رشح  �لد�سوقي  حا�سية  و�لد�سوقي،   ،111 �س 
�لقا�سي ج  �أدب  و�ملاوردي،   ،379 4 �س  ج  �ملحتاج  و�ل�رشبيني، مغني 

2 �س 380، و�بن قد�مة، �ملغني ج 9 �س 107، 108.

16 �س . 81 500، و�ل�رشخ�سي، �ملب�سوط ج  5 �س  �بن �لهمام، فتح �لقدير ج 
111، و�بن فرحون، تب�رشة �حلكام ج 1 �س 55، �لأن�ساري، فتح �لوهاب 
.108 9 �س  258، و�بن قد�مة، �ملغني ج  ب�رشح منهج �لطالب ج 2 �س 

�بن جنيم، �لبحر �لر�ئق، ج 7 �س 26، و�لزيلعي، تبيني �حلقائق ج 4 �س . 82
193، و�بن فرحون، تب�رشة �حلكام ج1 �س56-55، و�لد�سوقي، حا�سية 
�لد�سوقي على �ل�رشح �لكبري ج4 �س140، و�ل�رشبيني، مغني �ملحتاج ج 
4 �س 379، و�ملاوردي، �أدب �لقا�سي ج 2 �س 382، �أ�سنى �ملطالب ج4 

�س288، �بن قد�مة، �ملغني ج 9 �س 108،.

�بن فرحون، تب�رشة �حلكام ج1 �س55، و�ملاوردي، �حلاوي �لكبري ج16 . 83
�س326، و�بن قد�مة، �ملغني ج9 �س108.

�بن قد�مة، �ملغني ج9 �س108.. 84

جملة جممع �لفقه �لإ�سالمي عدد 9 ج 4 �س 5، دورة موؤمتره �لتا�سع بدولة . 85
�لإمار�ت من 1 – 6 ذي �لقعدة 1415هـ وفق 1 – 6 �أبريل 1995م.

16 �س . 86 410، و�ل�رشخ�سي، �ملب�سوط ج  6 �س  �بن �لهمام، فتح �لقدير ج 
.63 21 �س  111، ج 

�ملاوردي، �أدب �لقا�سي ج 2 �س 384، و�ل�رشبيني، مغني �ملحتاج ج 4 . 87
�س 479 و�لرملي، نهاية �ملحتاج ج 8 �س 231.

�لبهوتي، ك�ساف �لقناع ج 6 �س 309.. 88

�س . 89 �بن �لهمام، فتح �لقدير ج 5 �س 502، و�ل�رشخ�سي، �ملب�سوط ج 16 
.111

�ل�رشخ�سي، �ملب�سوط ج 21 �س 63.. 90

4 �س . 91 ج  �حلقائق  تبيني  و�لزيلعي،   ،63 21 �س  ج  �ملب�سوط  �ل�رشخ�سي، 
.194 4 �س  194، و�بن جنيم، �لبحر �لر�ئق ج 

�ل�ساوي، حا�سية �ل�ساوي على �ل�رشح �ل�سغري ج 4 �س 198.. 92
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93 . ،318 3 �س  �لهندية ج  �لفتاوى   ،500 5 �س  �لقدير ج  �لهمام، فتح  �بن 
و�بن فرحون، تب�رشة �حلكام ج 1 �س 56.

فتح . 94 �لهمام،  �بن   ،63 21 �س  ج   ،111 16 �س  ج  �ملب�سوط  �ل�رشخ�سي، 
�لقدير ج 5 �س 502، و�لرملي، نهاية �ملحتاج ج 8 �س 231، و�ل�رشبيني، 

مغني �ملحتاج ج 4 �س 379، و�ملاوردي، �أدب �لقا�سي ج 2 �س 383.

�بن عابدين، حا�سية �بن عابدين ج 8 �س 131، و�ملاوردي، �أدب �لقا�سي . 95
.231 ج 2 �س 383، و�لرملي، نهاية �ملحتاج ج 2 �س 

�بن عابدين، حا�سية �بن عابدين ج 5 �س 431.. 96

�لزيلعي، تبيني �حلقائق ج 5 �س 619.. 97

�ملرجع �ل�سابق.. 98

ر�ستم، �رشح جملة �لأحكام �لعدلية مادة )1846( �س 1197.. 99

�لأ�سيوطي، جو�هر �لعقود ج 2 �س 323، و�بن قد�مة، �ملغني ج 9 �س . 100
5 عدد 9 ج 4  91 فقرة  �لإ�سالمي قر�ر رقم  �لفقه  107، جملة جممع 

�س 5.

�سورة �لن�ساء : �آية 65.. 101

ر�ستم، �رشح �ملجلة �لعدلية، �س 333.. 102

�بن قد�مة، �ملغني ج 4 �س 590.. 103

�سورة يو�سف : �آية 72.. 104

�بن ماجة، �سنن �بن ماجة ج 2 �س 104 كتاب �ل�سدقات باب �لكفالة . 105
�حلديث رقم 2405، قال �لألباين: �سحيح.

�بن ر�سد، بد�ية �ملجتهد ج 2 �س 327.. 106

�لكا�ساين، بد�ئع �ل�سنائع ج 7 �س 401.. 107

�لكا�ساين، بد�ئع �ل�سنائع ج 7 �س 406، و�لرملي، نهاية �ملحتاج ج 4 . 108
�س 458، 460، و�بن قد�مة، �ملغني ج 4 �س 607.

ر�ستم، �رشح �ملجلة �لعدلية، �س 1198.. 109

�إذ� نزل �لعدو على حكم رجل . 110 4/67 باب  �لبخاري، �سحيح �لبخاري 
�حلديث رقم 3043.

املصادر واملراجع:
�ملعبود �رشح . 1 �لعظيم، عون  �حلق  �سم�س  �لطيب حممد  �أبو  �لعالمة  �أبادي، 

عبد  وحتقيق/  �سبط  �جلوزية،  قيم  �بن  �حلافظ  �رشح  مع  د�ود  �أبي  �سنن 
 - 1407هـ  �لثالثة،  �لطبعة  تيمية،  �بن  مكتبة  عثمان،  حممد  �لرحمن 

1987م.

وعمرية، . 2 قليوبي  حا�سيتا  عمرية،  �لري�س  و�أحمد  �لقليوبي  �سالمة  �أحمد 
�ملكتبية �لتوفيقية، 2003م.

�أزدي، علي بن �حل�سن �لنهائي �لأزدي، �ملنجد يف �للغة و�لأعالم، بريوت، . 3
د�ر �مل�رشق، �لطبعة �لثالثة و�لثالثون.

�لق�ساة . 4 ومعني  �لعقود  جو�هر  �ملنهاجي،  حممد  بن  حممد  �أ�سيوطي، 
1417هـ  �لطبعة �لأوىل،  �لعلمية،  �لكتب  و�ملوقعني و�ل�سهود، بريوت، د�ر 

- 1996م.

�أ�سويل(، . 5 )بحث  �لإفتاء  ومناهج  �لفتيا  �هلل،  عبد  �سليمان  حممد  �أ�سقر، 
�لكويت، مكتبة �ملنار �لإ�سالمية، �لطبعة �لأوىل، 1396هـ - 1976م.

�أ�سنى �ملطالب �رشح رو�س �لطالب، . 6 �أن�ساري، زكريا بن حممد بن زكريا، 
بريوت، د�ر �لكتب �لعلمية، �لطبعة �لأوىل، 1422هـ - 2001م.

�أن�ساري، زكريا بن حممد بن زكريا، رو�سة �لطالب �أ�سنى �ملطالب.. 7

�أن�ساري، زكريا بن حممد بن زكريا، فتح �لوهاب ب�رشح منهج �لطالب، د�ر . 8
�لفكر للطباعة و�لن�رش، ط 1414هـ / 1984م.

�ملعروفة . 9 �لعاملكريية  �لفتاوى  من�سور،  بن  ح�سن  �لدين  نظام  �أوزجندي 
للطباعة  �لفكر  د�ر  بريوت،  مطرجي،  حممد  د.  حتقيق  �لهندية،  بالفتاوى 

و�لن�رش، �لطبعة �لأوىل، 1431هـ - 2010م.

�لهد�ية، . 10 �لعناية على  �لدين حممد بن حممود، �رشح  �أكمل  �لإمام  بابرتي، 
بريوت، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي.

حتقيق . 11 �لبخاري،  �سحيح  �جلعفي،  �لبخاري  �إ�سماعيل  بن  حممد  بخاري، 
حممد زهري بن نا�رش �لنا�رش، د�ر طوق �لنجاة، ط 1، 1422هـ.

�مل�ستقنع،�لطبعة . 12 ز�د  ب�رشح  �ملربع  �لرو�س  يون�س،  بن  من�سور  بهوتي، 
�ل�ساد�سة 1379هـ.

د�ر . 13 بريوت،  �لإقناع،  منت  عن  �لقناع  ك�ساف  يون�س،  بن  من�سور  بهوتي، 
�لفكر للطباعة و�لن�رش و�لتوزيع، 1402هـ - 1982م.

د�ر . 14 بريوت،  �لكربى،  �ل�سنن  مو�سى،  بن  علي  بن  ح�سني  بن  �أحمد  بيهقي، 
�لكتب �لعلمية، �لطبعة �لأوىل 1414هـ - 1994م.

�لفكر . 15 د�ر  بريوت،  �لرتمذي،  �سنن  �سورة،  بن  عي�سى  بن  حممد  ترمذي، 
للطباعة و�لن�رش و�لتوزيع، 1414هـ - 1994م.

�لدين . 16 ن�رش  حتقيق،  �لتعريفات،  عبد�لرحمن،  بن  عبد�لقاهر  جرجاين، 
�لتون�سي، �لقاهرة �رشكة �لقد�س للت�سدير، �لطبعة �لأوىل 2007م.

�جلعد، . 17 بن  علي  م�سند  �لبغد�دي،  �جلوهري  عبيد  بن  �جلعد  بن  علي  جعد، 
حتقيق عامر �أحمد حيدر، موؤ�س�سة �در، بيوت، ط 1 1990م.

�لعاملني، . 18 رب  عن  �ملوقعني  �إعالم  �أيوب،  بن  بكر  �أبي  بن  حممد  جوزية، 
�لقاهرة، مكتبة �لكليات �لأزهرية، �لطبعة �لر�بعة، حمرم 1388هـ - �أبريل 

1968م.

�لكربى، . 19 �لفتاوى  تيمية،  �بن  عبد�ل�سالم،  بن  عبد�حلليم  بن  �أحمد  حر�ين 
 - 1407هـ  �لأوىل،  �لطبعة  و�لتوزيع،  و�لن�رش  للطباعة  �لقلم  د�ر  بريوت، 

1987م.

د�ر . 20 �لقاهرة،  بالآثار،  �ملحلى  �سعيد،  بن  �أحمد  بن  علي  حممد  �أبو  حزم، 
�لرت�ث.

�أبو بكر بن حممد �حل�سيني، كفاية �لأخيار يف . 21 ح�سني، �لإمام تقي �لدين 
حل غاية �لخت�سار، بريوت، د�ر �ملعرفة للطباعة و�لن�رش، �لطبعة �لثانية.

�ملحامي/ . 22 تعريب  �لأحكام،  جملة  �رشح  �حلكام  درر  حيدر،  علي  حيدر، 
فهمي �حل�سيني، بريوت د�ر �لكتب �لعلمية، لبنان.

د�ر . 23 بريوت،  �لقا�سي،  �أدب  �رشح  عمر،  بن  �أحمد  بكر  �أبي  �لإمام  خ�ساف، 
�لكتب �لعلمية، �لطبعة �لأوىل، 1414هـ - 1994م.
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�أبي . 24 �ألفاظ  �لإقناع يف حل  �أحمد �خلطيب،  بن  �لدين حممد  �سم�س  خطيب، 
�سجاع، بريوت، د�ر �ملعرفة للطباعة و�لن�رش.

معرفة . 25 �إىل  �ملحتاج  مغني  �خلطيب،  �أحمد  بن  حممد  �لدين  �سم�س  خطيب، 
معاين �ألفاظ �ملنهاج، م�رش، �رشكة مكتبة ومطبعة م�سطفى �لبابي �حللبي 

.1958 و�أولده، 1377هـ - 

حتقيق . 26 د�وود،  �أبي  �سنن  �لأزدي،  �ل�سج�ستاين  �لأ�سعث  بن  �سليمان  د�وود، 
حممد حميي �لدين عبد�حلميد، �ملكتبة �لع�رشية، �سيد�، بريوت.

دردير، �أحمد بن �أحمد �لدردير، حا�سية �ل�ساوي على �ل�رشح �ل�سغري.. 27

د�سوقي، حممد بن �أحمد بن عرفة، حا�سية �لد�سوقي على �ل�رشح �لكبري، د�ر . 28
�لفكر.

د�ر . 29 �لقاهرة،  �ل�سحاح،  خمتار  �لقادر،  عبد  بن  بكر  �أبي  بن  حممد  ر�زي، 
�حلديث، 1424هـ - 2003م.

�لرت�ث . 30 �إحياء  د�ر  بريوت،  �لأحكام،  جملة  �رشح  باز،  ر�ستم  �سليم  ر�ستم، 
�لعربي.

ر�سد، حممد بن �أحمد بن حممد بن �أحمد، بد�ية �ملجتهد ونهاية �ملقت�سد، . 31
بريوت، د�ر �ملعرفة للطباعة و�لن�رش، �لطبعة �لر�بعة، 1398هـ - 1978م.

�ملنهاج، . 32 �رشح  �إىل  �ملحتاج  نهاية  �لدين،  �سهاب  بن  �لدين  �سم�س  رملي، 
بريوت، د�ر �لكتب �لعلمية، �لطبعة �لثالثة، 1424هـ - 2003م.

و�لن�رش . 33 للطباعة  �لفكر  د�ر  �لعام،  �لفقهي  �ملدخل  �أحمد،  م�سطفى  زرقا، 
و�لتوزيع، �لطبعة �لعا�رشة 1387هـ - 1968م.

كنز . 34 �رشح  �حلقائق  تبيني  �لدين،  فخر  حمجن  بن  علي  بن  عثمان  زيلعي، 
�لدقائق، بريوت، د�ر �لكتب �لعلمية، �لطبعة �لأوىل 1420هـ - 2000م.

�ساي�س، حممد علي، تف�سري �آيات �لأحكام، مطبعة حممد علي �سبيح و�أولده . 35
1953م. 1373هـ - 

�سخاوي، حممد بن عبد�لرحمن �ل�سخاوي، �ملقا�سد �حل�سنة، حتقيق حممد . 36
1985م. عثمان �خل�ست، د�ر �لكتاب �لعربي، بريوت، طبعة 1405هـ / 

�لكتب . 37 د�ر  بريوت،  �ملب�سوط،  �سهل،  �أبي  بن  �أحمد  بن  حممد  �رشخ�سي، 
�لعلمية، �لطبعة �لأوىل 1414هـ - 1993م.

د�ر . 38 بريوت،  �لكربى،  �لطبقات  �لها�سمي،  منيع  بن  �سعد  بن  حممد  �سعد، 
�سادر.

�لرو�ية . 39 فني  بني  �جلامع  �لقدير  فتح  حممد،  بن  علي  بن  حممد  �سوكاين، 
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