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ملخص: 
و�أهميته،  �أركانه،  وبيان  م�رشوعيته،  ومدى  �لتحكيم،  معنى  �لبحث  هذ�  يتناول 
راأي  هو  هل  �ملق�سي،  �لأمر  حلجية  �ملحكمني  حكم  حيازة  مدى  يتناول  كما  وم�ساره. 
حم�سرّ لي�س له قيمة؟ اأو هو مبثابة احلكم الق�شائي؟ اأو له �شفة اأخرى؟ كما 
يتعر�ض �لبحث لالآثار �لتي ترتتب على حجية حكم �ملحكمني، من حيث نطاق هذه �حلجية 
�إليه  ت�ستند  �لذي  �لأ�سا�ض  يتناول  كما  بالأ�سخا�ض.  �أم  باملو�سوع  يتعلق  ذلك  �أكان  �سو�ء 
هذه �حلجية، و�نتهى �لبحث باخلامتة و�أهم �لنتائج و�لتو�سيات �لتي تو�سل �إليها �لباحث 

ملعرفة �أهمية هذه �حلجية. 
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Possession of Rule Arbitrators for the Pecreed Matter 
Argument in Islamic Jurisprudence and Law

Abstract: 

This study is about the meaning of arbitration, its legitimacy, elements, 
significance and disadvantages. It also addressed the nature of arbitrators, 
judgment and the argumentation whether it is a mere opinion with no legal 
value, or if it is a legal mandatory verdict, or if it bears other meanings. The 
paper showed the bases and effects of the argumentation of arbitrary award 
and whether it is related to the topic or individuals. At the end of the paper, 
there is a conclusion and recommendations. 
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مقدمة: 
�آله  وعلى  للعاملني،  رحمة  �ملبعوث  على  و�ل�سالم  و�ل�سالة  �لعاملني،  رب  هلل  �حلمد 

و�سحبه �إىل يوم �لدين. وبعد، 
�إّن علم �لق�ساء من �أ�رشف �لعلوم �لتي ر�ّسخت دعائم �لإ�سالم، وعلت بها �رشيعة �سيدنا 
�لب�رش يتعاملون مع  �أن  �ل�رش�ئع، ومما ل �سك فيه،  �سائر  حممد �سلى �هلل عليه و�سلم على 
بع�سهم بع�سًا، فتن�ساأ بينهم خ�سومات، وتثور منازعات؛ توؤدي �إىل ق�ّض م�ساجعهم، وتنال 
من ��ستقر�رهم، ورمبا �أدت �إىل قتل �ل�سكينة و�لطماأنينة يف نفو�سهم، في�سطر بع�سهم �إىل 

�للجوء للق�ساء؛ لأخذ حقه، و�لو�سول �إىل مر�ده. 
�إن �للجوء �إىل �لق�ساء هو حل حل�سم �لنز�عات بني �لأفر�د يف �ملجمع �لو�حد من �أجل 
�لتي  �لو�سيلة  �لق�ساء هو  �لإ�سالمي، وقد كان  �لأفر�د، وكيان �ملجتمع  �حلفاظ على كيان 
يتولها �أمري �جلماعة وقائدها، باعتباره من �لولية �لعامة، و�أحد م�سوؤولياتها �لأ�سا�سية، 
ويخ�س�ض لها من وقته جزء�ً يجل�ض فيه بني �خل�سوم ليف�سل بينهم، �إل �أن �لق�ساء مل يكن 
�لو�سيلة �لوحيدة، بل وجدت و�سائل كثرية جد�ً حل�سم �ملنازعات بني �لنا�ض، ومنها �لتحكيم 

و�ل�سلح وغريها. 
وملا كان �لتحكيم من �أف�سل �لو�سائل �لتي ن�سل بها �إىل نبذ �خلالف؛ ملا له من ميزة 
�أو ب�سبب كره �ساحب  �إجر�ء�ت �ملحاكم �لطويلة �ملعقدة،  �إما ب�سبب  �لق�ساء...  تختلف عن 
يدي  بني  �لوقوف  قبول  يف  تختلف  �لب�رش  نف�سيات  �إن  حيث  �ملحاكم،  �إىل  �لدخول  �حلق، 

�لقا�سي يف �ملحكمة. 
ويعّد ��ستخال�ض �حلق عن طريق �آخر غري �لق�ساء )بالتفاق مع �خل�سم( لتحكيم من 
�لذي  �لتحكيم  هو  خ�سوماتهم،  �أ�سل  يف  و�لنظر  بينهم،  و�حلكم  بيناتهم،  ل�سماع  ير�سون 
�إليها  �سي�سل  �لتي  �لنتيجة  من  �أف�سل  �لنتيجة  كانت  ورمبا  نز�ع،  من  بينهما  ما  ينهي 
�لقا�سي بحكمه، فتبقى رو�بط �لأخوة و�ل�سد�قة بينهم، لأنه مبجرد قبولهم مثل هذ� �لإجر�ء 
يتبني عدم تف�سيلهم �ملنازعة و�ملخا�سمة ويف هذه �لو�سيلة �خت�سار للوقت، وتقليل من 

�إجر�ء�ت �لتقا�سي. 
و�ل�سوؤ�ل هنا: ما مدى حجية هذا احلكم ال�شادر من املحكمي للخ�شوم؟ 
هل هذا احلكم ملزم للمتحاكمي اأم ال؟ وهل بعد حكم املحكمي طريقه لعدم 
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تنفيذ حكمهما؟ . ونظر�ً ملا لهذه �جلزئية من تاأثري يف �لق�ساء جاء هذ� �لبحث ليعالج 
مدى حيازة حكم �ملحكمني حلجية �لأمر �ملق�سي. 

مشكلة الدراسة: 

ت�رشيعاته،  خالل  من  لنيلها  �لإ�سالم  ي�سعى  �لتي  �لغاية  هو  �حلق  �إىل  �لو�سول  �إن 
و�إن �لتحكيم هو و�سيلة من و�سائل ف�سل �خل�سومات وح�سم �ملنازعات بني �لنا�ض ملا له 
�أنه قائم على ر�سا  �لأخرى، خا�سة  من ميزة جتعله يختلف عن و�سائل ح�سم �ملنازعات 

�لطرفني، ومن هنا تثار بع�س االأ�شئلة منها: 
ما �لتحكيم، وما مدى م�رشوعيته يف �لفقه �لإ�سالمي و�لقانون؟  ●
ما معنى حجية �حلكم �لق�سائي وحجية حكم �ملحكم؟  ●
ما مدى حيازة حكم �ملحكمني حلجية �لأمر �ملق�سي يف �لفقه �لإ�سالمي و�لقانون؟  ●
ما �آر�ء �لفقهاء يف حجية حكم �ملحكم؟  ●
ما هي �لآثار �ملرتتبة على حجية حكم �ملحكم؟  ●

وعليه، فقد جاءت هذه �لدر��سة لالإجابة عن هذه �لأ�سئلة، وبيان �أهمية حكم �ملحكم 
ومدى حيازته حلجية �لأمر �ملق�سي. 

أهداف الدراسة وأهميتها: 

حاول �لباحث من خالل هذه �لدر��سة ت�سليط �ل�سوء على و�سيلة من و�سائل �لو�سول 
بينه وبني بع�ض  و�لفرق  تعريفه وبيان مدى م�رشوعيته،  �لتحكيم من خالل  للحق، وهي 

�لو�سائل �لأخرى، كالق�ساء و�لفتيا. 
لهذه  هل  �لو�سيلة.  بهذه  �ملتعلقة  �خلالفات  بع�ض  بيان  على  �لدر��سة  حر�ست  وقد 
�لو�سيلة حجية، كما هو حال �حلكم �لق�سائي، �أو �إنها عبث ي�ستطيع طريف �لتحكيم �لتخل�ض 

منها متى �ساءو�، �إذ� مل يكن �حلكم �ل�سادر مو�فقًا لأهو�ئهم. 
�سعت  ولهذ�  �لو�سيلة،  بهذه  �ملهتمني  على  �سلبي  �أثر  له  �لدر��سة  هذه  مثل  غياب  �إن 
حجيته  ومدى  و�رشوطه  و�أركانه  وم�رشوعيته  �لتحكيم  عن  ت�سور  عر�ض  �إىل  �لدر��سة 

ونطاقها و�لغاية منها. 
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الدراسات السابقة: 

من  كثري  وجود  رغم  نف�شه،  املو�شوع  درا�شة  على  االطالع  للباحث  يت�شن  ل 
الدرا�شات التي تتعلق بالتحكم ومنها: 

Ú  عقد التحكيم يف الفقه االإ�شالمي والقانون الو�شعي، د. قحطان عبد �لرحمن
متعلقة  �لدر��سة  هذه  جاءت  حيث   ،2002 عمان،  و�لتوزيع،  للن�رش  �لفرقان  د�ر  �لدوري، 
بالتحكيم ب�سكل عام وتاريخه و�أركانه وطبيعته، و�حتوت على تطبيقات يف �لفقه �لإ�سالمي، 

كما تعر�ست للتحكم بني �لزوجني يف �ل�سقاق و�لنز�ع. 
�ملحكم، بحيث  تتعر�ض حلجية حكم  �لعلمية- مل  قيمتها  �لدر��سة- رغم  �أن هذه  �إل 

تربزه بال�سورة �لتي متيزه عن باقي �ملو�سوعات يف �لكتاب. 
Ú  – التحكيم بي ال�رشيعة والقانون –عامر عبد الرحيم- دار الكتاب االإ�شالمي

ليبيا، حيث �هتمت هذه �لدر��سة بالتحكيم و�أنو�عه ومز�ياه وعيوبه، و�هتمت بالتحكيم بني 
�لزوجني يف مو�سوع �ل�سقاق و�لنز�ع، وركزت على �إجر�ء�ت �لتحكيم، لكنها مل تهتم بحجية 

حكم �ملحكم، وهل له حجية كما هو حال �حلكم �لق�سائي؟ 
Ú  لتحكيم و�لنظام �لعام –در��سة مقارنة- �إياد حممود بدو�ن – من�سور�ت �حللبي�

�لإ�سالمية  �ل�رشيعة  جانب  و�أغفل  �لقانون  يف  بالتحكيم  �هتم  حيث  بريوت،   – �حلقوقية 
مطلقًا. 
Ú  عقد التحكم واإجراءاته – د. �أحمد �أبو �لوفا، حيث جاءت در��سة قانونية تتعلق

بالتحكيم ب�سكل عام، وقد ركز على �حلجية من حيث �لنطاق �لقانوين دون �ل�رشعي. 
Ú  التحكيم يف ال�رشيعة االإ�شالمية والنظم الو�شعية، د. م�شعد عواد، حيث جاءت

و�أركانه و�رشوطه وم�ساره وغريها من  �لتحكيم وم�رشوعيته  �لدر��سة مهتمة مبعنى  هذه 
�أ�سارت �إىل حجية حكم �ملحكمني ب�سكل َعَر�سي دون  �لتف�سيالت �ملتعلقة بالتحكيم، وقد 

�إيالئه ما ي�ستحق من در��سة و�فية. 
Ú  حجية احلكم الق�شائي بي ال�رشيعة االإ�شالمية والقواني الو�شعية، د. حممد

نعيم يا�شي، حيث ركزت هذه �لدر��سة على حجية �حلكم �لق�سائي دون حكم �ملحكم، وقد 
��ستفاد �لباحث من هذه �لدر��سة يف �إدر�ك م�سامني �حلجية ونطاقها. 

وهناك �لعديد من �لدر��سات �ملتعلقة بالتحكيم، ولكنها ل تركز على مو�سوع �حلجية 
ب�سكل مف�سل يف �ل�رشيعة و�لقانون، وهو ما جاء �لبحث ملعاجلته. 
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منهج الدراسة: 

عمد الباحث من خالل هذا الدرا�شة اإىل ا�شتخدام عدة مناهج علمية منها: 
�ملنهج �لو�سفي يف ��ستعر��ض �ملادة �لعلمية من مظانها. . 1
�ملنهج �ل�ستقر�ئي: حيث يتم ��ستقر�ء �آر�ء �لفقهاء حول حجية حكم �ملحكم ونطاق . 2

هذه �حلجية. 
�ملنهج �لتحليلي �لب�سيط يف مناق�سة �آر�ء �لفقهاء، وترجيح بع�سها على بع�ض. . 3

وقد اقت�شت طبيعة هذا البحث تق�شيمه اإىل ثالثة مباحث: 
Ú  .ملبحث �لأول: معنى �لتحكيم وم�رشوعيته و�أركانه و�أهميته وم�ساره�
�ملطلب �لأول: معنى �لتحكم لغة و��سطالحًا.  -
�ملطلب �لثاين: م�رشوعية �لتحكيم.  -
�ملطلب �لثالث: �أركان �لتحكيم.  -
�ملطلب �لر�بع: �أهمية �لتحكيم.  -
�ملطلب �خلام�ض: م�سار �لتحكيم.  -
�ملطلب �ل�ساد�ض: ما يختلط بالتحكيم من �أنظمة )�لق�ساء و�لإفتاء( .  -
�ملطلب �ل�سابع: �رشوط �ملحكم.  -
Ú  ملبحث �لثاين: حيازة حكم �ملحكمني حلجية �لأمر �ملق�سي و�لآثار �ملرتتبة على�
ذلك. 

�ملطلب �لأول: مدى حيازة حكم �ملحكمني حلجية �لأمر �ملق�سي.  -
�ملطلب �لثاين: �لآثار �ملرتتبة على حيازة حكم �ملحكمني حلجية �لأمر �ملق�سي.  -
Ú  جمال يف  �ملق�سي  �لأمر  حلجية  و�ل�سخ�سي  �ملو�سوعي  �لنطاق  �لثالث:  �ملبحث 

�لتحكيم. 
�ملطلب �لأول: نطاق �حلجية من حيث �ملو�سوع.  -
�ملطلب �لثاين: نطاق �حلجية من حيث �لأ�سخا�ض.  -
Ú  .خلامتة و�لتو�سيات�
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املبحث األول:

معنى التحكيم ومشروعيته، وأركانه، وأهميته، ومضاره:

املطلب االأول- معنى التحكيم لغة وا�شطالحاً:  ◄
اأوالً- معنى التحكيم يف اللغة:  ●

�أ�سل �لتحكيم يف �للغة )حكم( وهو �ملنع )1( ، ويقال حكمت �لرجل حتكيمًا، �إذ� منعته 
: م�سدر حكم يحُكُم، وهو  مما �أر�د ويقال: حكمته يف مايل �إذ� جعلت �إليه �حلكم فيه، وُحكمنْ

�لعلم و�لفقه و�لق�ساء، وجمعه �أحكام )2( . 
ثانياً- التحكيم يف اال�شطالح ال�رشعي والقانوين:  ●

�أنه:  �بن عابدين يف حا�سيته  �لتحكيم تعريفات كثرية جد�ً، فقد عّرفه  �لفقهاء  عّرف 
»تولية �خل�سمني حاكمًا يحكم بينهما« )3( ، كما ُعرف �لتحكيم �أنه: »تولية �خل�سمني حاكمًا 
يحكم بينهما، وركنه: �للفظ �لد�ل عليه مع قبول �لآخر فلو حّكما رجاًل فلم يقبل، ل يجوز 

حكمه �إل بتجديد �لتحكيم )4( . 
�لتفاق على طرح  ، بقوله: »هو  �لقانون(  �لوفا )من علماء  �أبو  �أحمد  �لدكتور  وعّرفه 
�لنز�ع على �سخ�ض معني، �أو �أ�سخا�ض معينني؛ ليف�سلو� فيه دون �ملحكمة �ملخت�سة« )5( . 

بر�ساهما،  حاكمًا  �خل�سمني  �تخاذ  عن  »عبارة  �أنه:  �لعدلية  �لأحكام  جملة  وعّرفته 
ّكم ب�سم �مليم وفتح �حلاء  ليف�سل خ�سومتهما ودعو�هما. ولذلك يقال َحَكم بفتحتني وحُمَ

وت�سديد �لكاف �ملفتوحة« )6( . 
�أفر�د مزودون  و�لتحكيم عند �رش�ح �لقانون �لدويل هو: »�إقامة ق�ساء خا�ض يتوله 
بولية �لف�سل يف �ملنازعات وذلك خروجًا عن �لأ�سل �لعام، وهو �أن �أد�ء �لعد�لة وظيفة من 

وظائف �لدولة توؤديها �سلطتها �لق�سائية«. 
�لتي  �ملنازعات  �لف�سل يف  و�سائل  »�أحد  �أنه:  �لدولية  �لعالقات  �لتحكيم يف  وُيعّرف 
تقوم بني دولتني �أو �أكرث، يتوله �سخ�ض �أو �أكرث، �أو �سخ�سية �سيا�سية �أو هيئة دولية، ينتهي 

بقر�ر يح�سم �لنز�ع ويلزم �أطر�فه« )7( . 
ومن خالل ��ستعر��ض ما تقدم من تعريفات للتحكيم جند �أن �بن عابدين مل يتعر�ض 
�إىل �رشوط �ملحكم، وهو من يف�سل �لنز�ع وينهي �خل�سومة، وهذ� ما جنده عند �بن جنيم 

و�أبي �لوفا. 
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ونالحظ من خالل ما �سبق �أن �لفقهاء يعّدون �لتحكيم تولية وتقليد�ً من طريف �خل�سومة 
لطرف ثالث؛ ليف�سل فيما تنازعاه، فهو ي�سبه عقد توليه �لقا�سي، من�سب �لق�ساء، يف حني 
�أن عقد �لق�ساء ي�سدر من �ساحب �سفة خا�سة، وهو �لإمام �أو نائبه، باعتباره وكياًل عن 
له �سفة  �أو ممن  �لنا�ض،  �آحاد  �لتحكيم من  �أن يقع  �لأمة. وهذ� ل يتوفر يف �حلكم في�سح 

خا�سة كالإمام. 
املطلب الثاين- م�رشوعية التحكيم:  ◄

ذهب �أبو حنيفة ومالك و�أحمد و�ل�سافعي يف �لأظهر �إىل م�رشوعية �لتحكيم، وخالفهم 
�ل�سافعي يف قول �آخر: ملا فيه من �لأفتيات على �لإمام ونو�به، وورد �جلو�ز عندهم �إذ� ُعدم 

وجود قا�سي يف �لبلدة )8( . 
و�لقيا�ض  و�لإجماع  �ل�رشيفة  و�ل�سنة  �لكرمي  �لقر�آن  �لتحكيم يف  ثبتت م�رشوعية  فقد 

و�ملعقول. 
َحَكماً  ● َفاْبَعُثواْ  َبْيِنِهَما  �ِشَقاَق  ِخْفُتْم  {َواإِْن  قوله تعاىل:  الكرمي:  القراآن  اأوالً- 

َعِليماً  َكاَن   َ اهللرّ اإِنَّ  َبْيَنُهَما   ُ اهللرّ ِق  ُيَوفِّ الَحاً  اإِ�شْ ُيِريَدا  اإِن  اأَْهِلَها  ْن  مِّ َوَحَكماً  اأَْهِلِه  ْن  مِّ
َخِبرياً} )9( . 

�لزوج  للطرفني  ملزم  و�أنه  وجوبه،  بل  �لتحكيم  جو�ز  هو  �لآية  هذه  يف  �لدللة  وجه 
و�لزوجة، حتى يف �لتفريق بينهما �إذ� �ختار�ه من قبل ور�سيا به. وقد جاء �خلطاب يف �لآية 
�ل�سابقة موجهًا لالأمة ب�سيغة �لأمر، و�سيغة �لأمر تفيد �لوجوب ما مل تقم قرينه ت�رشفه 
�إىل غريه، ول قرينة هنا، وهذ� هو �لأ�سل يف م�رشوعية �لتحكيم، ومعنى هذ� �لكالم، �أن بعث 
�حلكمني و�جب على حكام �مل�سلمني �إذ� خافا ف�ساد �حلال بني �لزوجني، وهذ� ر�أي �جلمهور 

�مل�سار �إليه �سابقًا )10( . 
ثانياً- من ال�شنة النبوية ال�رشيفة:  ●

قوله �سلى �هلل عليه و�سلم: »من حكم بني �ثنني، حتاكما �إليه، و�رت�سيا به، فلم يقل 
بينهما باحلق، فعليه لعنة �هلل« )11( . 

�أخرى، ي�سيق  �أحاديث  ، وقد وردت   )12( �لإثم  �أن حكمه يلزمهما ملا حلقه هذ�  فلول 
�ملقام عن ذكرها، يت�سح منها م�رشوعية �لتحكيم. 

م�رشوعية  ● على  عليهم  �هلل  ر�سو�ن  �ل�سحابة  �أجمع  ال�شحابة:  اإجماع  ثالثاً- 
�لتحكيم، فقد ذكر �ساحب مغني �ملحتاج: »لو حّكم خ�سمان رجاًل يف غري حد �هلل تعاىل 
كبار  من  جلماعة  وقع  لأنه  �لقا�سي؛  عدم  ي�سرتط  ول  �لق�ساء،  �أهلية  ب�رشط  مطلقًا  جاز 
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�ل�سحابة ومل ينكره �أحد« )13( . ويوؤيد ذلك ما جاء يف حا�سية قليوبي وعمريه قوله: »حتاكم 
عمرو و�أُبي بن زيد، وعثمان وطلحة �إىل ُجبري بن مطعم، ومل يخالفو� فكان �إجماعا« )14( . 

رابعاً- من املعقول:  ●
�إن �ملنطق و�لعقل �ل�سليم يوؤيد قبول �لتحكيم لالأ�سباب �لآتية: 

Ú  يف �لتحكيم نتجنب �مل�ساحنات �لتي تن�ساأ بني �لأطر�ف �ملتد�عية، وهو ينبني على
�لر�سا و�لألفة و�ملحبة و�حرت�م حكم �ملحكم. 

Ú  يف �لتحكيم تخلي�ض �ملتخا�سمني من �إجر�ء�ت طويلة معقدة، تتطلبها �لإجر�ء�ت
�ل�سكلية لدفع �لدعوى وف�سلها. 

Ú  يف �لتحكيم تي�رش على �لنا�ض، حيث ل يتكبدون عناء �لذهاب �إىل �ملحاكم، ويخت�رش
ذلك باأي�رش و�أ�سهل �لطرق وهو �ملحكم. 

Ú  يحقق �لتحكيم مقا�سد �ل�رشيعة �لإ�سالمية يف تنظيم �سوؤون �ملجتمع تنظيمًا يجعله
جمتمعًا مبنيًا على �لف�سيلة )15( . 

Ú  :لر�أي �ملختار، بعد ��ستقر�ء لكل ما �سبق جند �أن هناك ثالثة �آر�ء حول جو�ز �لتحكيم�
�لأول: �أن �لتحكيم يجوز مطلقًا، ولو مع وجود قا�ض يف �لبلد: »وهو ر�أي �جلمهور«.  -
�لثاين: يجوز �لتحكيم، ب�رشط عدم وجود قا�ض يف �لبلد. »وهو قول لل�سافعية«.  -
�لإمام  - على  �أفتيات  �لتحكيم  �أن  يعترب  لأنه  مطلقاً،  �لتحكيم  جو�ز  عدم  �لثالث: 

ونو�به، فيوؤدي �إىل �ختالل �أمر �حلكام وق�سور نظرهم و�لإفتيات عليهم. 
وبعد ذكري لهذه �لآر�ء يرتجح عندي- و�هلل تعاىل �أعلم- ما ذهب �إليه جمهور �لعلماء 
�أهم  من  هو  �لبني  ذ�ت  �إ�سالح  �أن  ذلك  �إىل  �أ�سفنْ  �ملعار�سة.  من  و�سالمتها  �أدلتهم  لقوة 

مقا�سد �ل�رشيعة وهو ما نحتاج �إليه، فالنقل و�لعقل يرجح ما ذهب �إليه �جلمهور. 
املطلب الثالث- اأركان عقد التحكيم:  ◄

عقد  �أركان  معرفة  ن�ستطيع  �لتحكيم  لعقد  �لعلماء  تعريفات  ��ستعر��ض  خالل  من 
فقهاء  عّرفه  �لتحكيم حيث  للور�ء متذكرين معنى  قلياًل  �لرجوع  بد من  ل  �لتحكيم، وهنا 

�مل�سلمني باأنه: »تولية �خل�سمني حاكمًا يحكم بينهما« )16( . 
ويرى الباحث اأن التحكيم ينق�شم اإىل اأركان اأ�شا�شية هي: 

يدل . 1 ما  بدون وجود  �ملدلول  يوجد  �لعقد وكما هو معلوم، ل  �لد�لة على  �ل�سيغة 
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عليه؛ �أي لفظ �لتولية �أو �للفظ �لد�ل على �لتفوي�ض باحلكم فيما تنازع فيه �خل�سمان، وهو 
�للفظ �لد�ل على �لإيجاب و�لقبول، ك�سائر �لعقود. 

�ملحتكمان . 2 وهما  �لنز�ع  طرفا  وهما  و�لقبول،  �لإيجاب  ي�سدر�ن  �للذ�ن  �لعاقد�ن 
�ملوليان، �للذ�ن �سدرت منهما �لتولية. 

�ملحل �لذي يرد عليه �لعقد وهو �ملعقود عليه لأنه هو �مللتزم به، ول يوجد �لتز�م . 3
بدونه. 
�إليه �لنظر و�حلكم فيما �ختلف . 4 �أ�سند  �سخ�ض �ملحكم وهو �لعن�رش �لأ�سا�سي �لذي 

فيه �خل�سمان. 
غري �أن فقهاء �لإ�سالم مل ياأخذو� �إل بركن و�حد للتحكيم، وهو �للفظ �لد�ل عليه مثل: 
�إل  حكمه  يجوز  ل  يقبل  مل  �إذ�  و�أنه  �ملحكم،  قبول  مع  كذ�  يف  حكمناك  �أو  حكمًا  جعلناك 

بتجديد �لتحكيم )17( . 
اأما اأهم االأركان يف النظم الو�شعية فهي: 

بالكتابة، وقد عّدها معظم . 1 �إل  تثبت  : وهي ل  �لإحالة(  )�تفاق  �لتحكيم  م�سارطة 
�لقو�نيـن- �إن مل تكن كلها- �لعن�رش �لأ�سا�سي �لذي ل ي�سح �لتحكيم بدونه، بحيث �إذ� �ختل 

م�سمونها، �أو فقد �رشطًا من �رشوط �سحتها بطل �لتحكيم من �أ�سا�سه. 
�أما �لركن �لثاين فهو �سخ�ض �ملحكم: مبعنى �أن �لتحكيم يبطل من �أ�سا�سه �إذ� مل يكن . 2

�ملحكم �ساحلًا للحكم �أو فقدت منه �ل�رشوط �ملن�سو�ض على عدِّها فيه قانونًا. 
و�إن  وجوده  �أ�سا�ض  فهم  للتحكيم  �ملن�سوؤون  هم  �أنهم  ريب  فال  �لنز�ع  �أطر�ف  �أما 
كانت بع�ض �لقو�نني تن�ض على عدم �نقطاع �لتحكيم مبوت �أحد �خل�سوم �إذ� كان ورثته 

ر��سدين )18( . 
املطلب الرابع- اأهمية التحكيم:  ◄

تظهر اأهمية التحكيم يف النقاط االآتية: 
خ�سومة . 1 يف  للف�سل  متفرغني  �ملحكمون  يكون  –حيث  �لنز�ع  ف�ض  يف  �لإ�رش�ع 

و�حدة- فيتي�رش لهم ح�سمها يف وقت �أقل مما ت�ستغرقه �ملحاكم، يف �لعادة. 
�لقت�ساد يف �مل�رشوفات: لأن �لتحكيم ل ي�ستدعي �إل نفقات زهيدة ل تكاد تذكر . 2

يف جانب ما ت�ستدعيه حالة �لدعوى �أمام �ملحاكم من �لر�سوم �لق�سائية و�أجور �ملحامي 
و�أجر �خلبري وم�رشوفات ��ستح�سار �ل�سهود وغريها. 
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تاليف �حلقد بني �ملتخا�سمني، لأن ح�سم �لنز�ع �سيكون بعد �لرت��سي بطيب خاطر . 3
بني �جلانبني بو��سطة �أنا�ض حائزين لثقتهم �لتامة )19( . 

�أن �حلكم �أو �لهيئة �لتحكيمية لي�سا مرتبطني بقانون معني، ول باأ�سول حماكمة . 4
معينة، حتى يكون �أو يكونو� حكامًا مطلقي �ل�سالحية بل هم مرتبطون بال�سمري و�خللق 
�لفا�سلني..، بينما �لق�ساء �لر�سمي �خلا�سع لل�سلطة �لعامة يبقى خا�سعًا لقانون تلك �ل�سلطة 

و�أ�سول حماكمها. 
�لإجر�ء�ت، ويف . 5 �لر�سمي من حيث  �لق�ساء  �أكرث �رشعة من  �لتحكيم هو ق�ساء  �أن 

�لنهائي،  �حلكم  طريق  من  كثري�ً  يخت�رش  مما  للمر�جعة  طرق  فيه  لي�ض  �لأحيان  من  كثري 
كما �إن �أ�سوله تخت�رش �لإجر�ء�ت �ل�سكلية، �لتي هي –يف معظم �لأحيان- و�سيلة �ملماطلة 

و�لت�سويف. 
املطلب اخلام�س- م�شار التحكيم:  ◄

رغم وجود مزايا كثرية للتحكيم اإال اأن هناك �شلبيات منها: 
�أن �لتحكيم �أ�سد خطر�ً من �ل�سلح، و�ل�سبب يف ذلك �أن �خل�سوم �سيوكلون �لأمر �إىل . 1

م�سبق  علم  على  يكون  فامُل�سالح  معلوم،  على غري حد  �لت�رشف يف حقهم  �ملحكمني يف 
بقيمة ما هو متنازل عنه وهذ� بعك�ض �لتحكيم. 

�أن �لتحكيم من �لوجهة �لعلمية من �أ�سعب �لأمور على �لنف�ض ومن �أ�سد �لعقود خطر�ً . 2
على �ملال. ومن �لأنظمة �لتي ي�ستغل �لق�ساء �لنظامي كثري�ً ب�سببها فال تكاد تخلو حالة 
حتكيم من �للتجاء �إىل ذلك �لق�ساء؛ �إما للطعن يف �سحة �لتحكيم، �أو يف حكم �ملحكمني 
بخ�سو�ض �أتعابهم. وبخ�سو�ض تعيني �ملحكمني يف �لأمو�ل �لتي مل يعينهم فيها �خل�سوم، 
جعل  عدم  عند  �ختالفهم  حالة  ويف  عمله،  �ملحكمني  �أحد  فيها  يتم  ل  �لتي  �لأحو�ل  ويف 
على  تعر�ض  �لتي  �لق�سايا  �سببًا يف كرثة  �لتحكيم  كان  لذلك  �لأمر،  �أول  من  وتر�ً  عددهم 

�ملحاكم. 
يحرم �خل�سوم يف �لتحكيم من �ل�سمانات �لتي �أحاط بها �مل�رشع عمل �لقا�سي يف . 3

�لق�ساء �لعام، و�لتي تكفل للخ�سوم حرية �لدفاع. 
ل ميتلك �ملحكّمون �لقدرة �لتي تكون لدى �لق�ساة �لنا�سئة عن ثقافتهم �لقانونية، . 4

�إذعان  معه  ي�سعب  مما  وحتقيقها،  �لق�سايا  بدر��سة  متر�سهم  من  ك�سبوها  �لتي  وخربتهم 
�لنفو�ض لنتائج عمل �ملحكمني. 
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نفقات �لتحكيم يف �لوقت �حلا�رش باهظة جد�ً خا�سة يف باب �ملنازعات �لدولية. . 5
كما �إن نزول �لدولة عن �خت�سا�ض ق�سائها �لوطني ب�ساأن �لعقود �لتي تربمها مع �لأجنبي 
ُتعد �عرت�فًا �سمنيًا بعدم خربة ق�سائها �أو على �لأقل عدم قدرة وكفاءة ق�سائها على حل 

تلك �ملنازعات، وهذه من �لعيوب �لتي تكون �لدولة طرفًا فيها )20( . 
املطلب ال�شاد�س- ما يختلط بالتحكيم من اأنظمة:  ◄

�لأنظمة  من  غريه  مع  �سوره  بع�ض  يف  �لأحيان  من  كثري  يف  �لتحكيم  يختلط  قد 
�ملعا�رشة، لذلك ل بد لنا من �لتمييز بني ما يقوم به �ملحكم وما يقوم به �لقا�سي و�ملفتي... 
حتى ن�ستطيع متييز عمل �ملحكم من عمل غريه، ففي بع�ض �لأحيان ي�سعب على �لإن�سان �أن 

يحدد ما هي طبيعة عمله فال بد من بيان �لفرق. 
اأوالً- الفرق بي التحكيم والق�شاء:  ●

يرى علماء �حلنفية �أن �لتحكيم يختلف عن �لق�ساء، حيث يرون �أن �ملحكم �أدنى رتبة 
من �لقا�سي، فاإن �لقا�سي يق�سي فيما ل يق�سي �ملحكم فاأّخره عنه، ولهذ� قال �أبو يو�سف 
�إنه ل يجوز تعليق �لتحكيم بال�رشط و�إ�سافته، بخالف �لق�ساء؛ لأن حكمه مبنزلة �لإ�سالح، 

و�لو�قع منه كال�سلح، �أو هو �سلح من وجه، فال يكفي مثله بال�سك. 
وجاء يف كتبهم �أن �ملحكم �أدنى مرتبة من �لقا�سي لقت�سار حكمه على من ر�سي 
بحكمه وعموم ولية �لقا�سي، ومع هذ� في�سرتك �ملحكم مع �لقا�سي يف �أنه ي�سرتط �جتماع 
�أهلية �لق�ساء �سو�ء باملحكم �أم �لقا�سي، لذلك ل يجيزون حتكيم �لعبد وغريه، لأنه لي�ض له 

ولية على نف�سه، فال ولية له على غريه )21( . 
وحتى ل �أطيل �لكالم، فهناك فرق ما بني �لتحكيم و�لق�ساء يف �ل�رشيعة �لإ�سالمية، 

ويظهر هذا الفرق من خالل النقاط االآتية: 
�أن �سلطة �لقا�سي و�سالحيته عامة على �لنا�ض كافة يف �ملنطقة �لق�سائية؛ لعموم . 1

�إليه،  �أما �سلطة �ملحكم فهي قا�رشة على �ملحتكمني   ، ب(  ولية �خلليفة �ملقلد له )�ملن�سّ
بني( ، �إذ لي�ض لهما ولية �إل على �أنف�سهم )22( .  �ملولني له )�ملن�سّ

بينهما خالف . 2 يكون حكمًا  باأن  �ملحكم،  �سخ�ض  على  �لطرفني  تر��سي  من  بد  ل 
�لقا�سي، و�رشط ذلك �أن يكون موىّل من قبلهما، ولي�ض من قبل �ل�سلطان )23( . 

�إن �لتحكيم �أخف رتبة من �لق�ساء، و�أقل �ساأنًا منه؛ لأن �لقا�سي ينظر من �لدعاوي . 3
ول  بال�رشط،  �لتحكيم  تعليق  يجوز  “ل  يو�سف  �أبو  قال  ولهذ�  نظره،  �ملحكم  ميلك  ل  ما 

�إ�سافته، بخالف �لق�ساء، لكونه �ساحلًا من وجه” )24( . 
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قد يتعدى حكم �لقا�سي يف ولية �لق�ساء �إىل غري �ملتقا�سني كما يف �لقتل �خلطاأ، . 4
لأن  �ملخت�سمني،  غري  �إىل  �ملحكم  حكم  يتعدى  فال  �لتحكيم  يف  �أما  بالعيب،  �ملبيع  ورّد 
– �لعاقلة، ل جتوز  و�لدّية على  و�لقود  �ل�سلح، و�حلد  �أنه مبنزلة  �ملحكم  �لأ�سل يف حكم 

هذه- بال�سلح، ولهذ� ل جتوز بالتحكيم )25( . 
ي�سح يف �لتحكيم توليه حكمني –يحكمان معًا يف ق�سية و�حدة- وحينئذ ل ينفذ . 5

حكم �أحدهما دون �لآخر، وهذ� على خالف �حلال يف �لق�ساء، فال يجوز �أن يتوىل رجالن 
�لق�ساء على �أن يحكما معًا يف م�ساألة و�حدة بحيث ل ينفذ حكمهما �إل باتفاقهما معًا على 

حكم و�حد. 
�ثنني،  �لق�ساء ولية عامة كالإمارة و�لإمامة، وهما ل ت�سّحان من  �أن  و�سبب ذلك 
�إذ �إن �لإمامة ت�ستمل على معنيني هما �ل�سالة و�لأحكام، فكما ل يجوز �أن يتقدم رجالن 
ي�سليان بالنا�ض معًا، يف �سالة و�حدة، كذلك ل يجوز �أن ُيقدم للنا�ض حكمان يحكمان معًا 

يف حكومة و�حدة، بحيث ل ينفذ حكم �أحدهما دون �لآخر )26( . 
ل بد من ��سرت�ط �لأهلية يف �ملحكم وقت �حلكم و�لتحكيم معًا، فلو ��ستق�سي �لعبد، . 6

ثم عتق، �سح على �أحد �لقولني بخالف �ملحكم، ولو �رتد �ملحكم، ثم �أ�سلم، �حتاج �إىل حتكيم 
جديد بخالف �لقا�سي )27( . 

لكل من �أطر�ف �لنز�ع عزل �ملحكم، قبل �أن يحكم، بخالف �لقا�سي فال ي�سح لأحد . 7
�ملخت�سني عزله، �أو �إبطال حكمه. 

يتقيد �لقا�سي يف حدود وليته، بعك�ض �ملحكم �لذي ل يتقيد بولية معينة. . 8
�إذ� رّد �لقا�سي �سهادة ل تقبل لدى غريه من �لق�ساة؛ لأن �لق�ساء برد �ل�سهادة نافذ . 9

على �لكافة، بخالف �ملحكم. 
لي�ض للمحكم �لتفوي�ض �إىل غريه فيما حكم فيه، ما مل ياأذن �ملتحكمان له بذلك. . 10
ل ي�سح يف ولية �لق�ساء �إخبار �لقا�سي بحكمه، �أما يف �لتحكيم فال بد من �إبالغ . 11

�ملحتكمني مبا يحكم به قبل �نق�ساء �ملجل�ض؛ لأنه ل يقبل قوله بعد ذلك. 
�إىل بقية . 12 لو حكم �ملحكم على و�رث، فال يتعدى �حلكم من �لو�رث �ملحكوم عليه 

�لورثة، ول �إىل �مليت، فلو �دعى عند �ملحكم رجل على و�رث بدين على ميت، و�أقام �لبينة، 
فحكم له مبا �دعاه على �لو�رث مل يتعدَّ �حلكم �إىل بقية �لورثة ول على �مليت، لعدم ر�ساهم 

بتحكيمه بخالف �لقا�سي، فاإن حكمه نافذ على �ملحكوم عليه، وعلى بقية �لورثة. 
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ل ي�سح حكم �ملحكم على و�سي �ل�سغري، ول على حمجور عليه لعته، �أو فل�ض، �إذ� . 13
كان ذلك ي�رش باملحكوم عليه �أو بغرماء �ملحجور عليه لفل�ض )28( . 

ل يلزم حكم �ملحكم بالوقف؛ لأن حكمه ل يرفع �خلالف على �ل�سحيح عند �حلنفية . 14
ويلزم بحكم �لقا�سي؛ لأن حكمه يرفع �خلالف. 

ل يجوز ��ستخالف �ملحكم غرماء �ل�سبي ول ي�سح حكمه على و�سي �ل�سغري مبا . 15
هو �رشر على �ل�سغري، لأن حتكيم �لو�سي مبنزلة �ل�سلح، و�إذ� حكم مبا فيه نفع لل�سغري 

�سح حكمه )29( . 
يت�سدد �لفقهاء يف �ل�رشوط �لتي ينبغي تو�فرها يف �لقا�سي �أكرث من ت�سددهم يف . 16

�ل�رشوط �لتي ينبغي تو�فرها يف �ملحكم، و�ل�رشوط و�ملو��سفات متقاربة ب�سكل عام، �إل �أن 
طلبها بحق �لقا�سي �آَكدُّ و�ألزم، فعلى �سبيل �ملثال ي�سرتط جمهور �لفقهاء �أن يبلغ �لقا�سي 

مرتبة �لجتهاد، ول ي�سرتطون هذ� يف �ملحكم )30( . 
ثانياً- الفرق بي التحكيم والفتيا:  ●

�لفتوى لغة: �لإبانة، يقال: �أفتاه يف �لأمر، �أبانه له )31( . 
ويف �ل�سطالح: �إخبار عن حكم �هلل يف �لو�قعة )32( . 

ويظهر الفرق بي الفتوى والتحكيم على النحو االآتي: 
يت�سف �حلكم �لق�سائي بالإلز�م وكذلك �لتحكيم عند بع�ض �لفقهاء بخالف �لفتيا . 1

�لتي لي�ض لها �سفة �لإلز�م، و�إمنا تعرب عن حكم �هلل يف �لو�قعة. 
�أن جمال �لفتوى �أو�سع من �حلكم �لق�سائي و�لتحكيم من جو�نب عدة: . 2
�لعباد�ت  - يف  �ملفتي  فيفتي  تخ�سي�ض،  دون  كافة  �حلياة  جو�نب  تدخل  �أنها 

و�ملعامالت ونظام �لأ�رشة وغريها، يف حني �أن �لتحكيم م�سائله حمدودة ولي�ست عامة. 
يخت�ض �لتحكيم مبا يقع فيه �لنز�ع مل�سالح �لدنيا، �أما �لفتوى فتخ�ض �أي�سًا ما  -

يقع فيه �خلالف مل�سالح �لآخرة. 
يعتمد �لتحكيم على بينات و�أدلة بخالف �لفتوى �لتي تعتمد على قول �مل�ستفتي  -
فقط. 

�أثر �لتحكيم خا�ض ي�سمل �أطر�ف �لتحكيم ول يتعد�ه بخالف �لفتوى فاإن �أثرها عام  -
جلميع �مل�سلمني. 
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يفرت�ض بالتحكيم �أن يرفع �خلالف بني �ملتخا�سمني، �أما �لفتوى فال ترفعه لأنه . 3
قد ل يوؤخذ بها. 

قد تتغري �لفتوى بني �لفينة و�لأخرى ورمبا لختالف �ل�سيا�سة �ل�رشعية �أو �رشورة . 4
معينة بخالف �لتحكيم فال يتغري لأنه بني طرفني ول يتعد�هما )33( . 

املطلب ال�شابع- �رشوط املحكم:  ◄
حتكيم  عابدين  �بن  عند  ف�سح  و�لإ�سالم،  �حلرية  ل  �لعقل  ��سرت�ط  �إىل  �حلنفية  ذهب 

ذمي، ذمّيًا، م�سرتطًا �سالحيته للق�ساء، كذلك ي�سرتط �لأهلية. 
ومن خالل كالم �بن عابدين �ل�سابق جند �أن �لتحكيم ل ي�سرتط فيه �حلرية حيث يجوز 
حتكيم �ملكاتب و�لعبد �ملاأذون، وهو �سحيح، كذلك قولهم �سح حتكيم ذمي ذمّيًا، و�سبب 
تر��سيهما عليه يف حقهما  �مل�سلمني، ويكون  �لذمة دون  �أهل  لل�سهادة بني  �أهل  ذلك لأنه 
كتقليد �ل�سلطان �إياه، وتقليد �لذمي ليحكم بني �أهل �لذمة �سحيح ل بني �مل�سلمني وكذلك 

�لتحكيم. 
وذهب �ساحب كتاب فتح �لقدير �إىل ��سرت�ط �أهلية �لق�ساء، وذكر �أنه لو حكما �مر�أة 
فيما يثبت بال�سبهات، جاز لأنها من �أهل �ل�سهادة فيها، ثم قال ول يجوز حتكيم �لكافر ول 

�لعبد، وكذلك �لذمي �إن حّكمه �مل�سلمون، �أما �إذ� حكمه �أهل �لذمة فيجوز ذلك. 
�ل�سهادة، وكذلك  �أهل  لي�ض من  لأنه  تاب،  و�إن  �لقذف،  �ملحدود يف  ول يجوز حتكيم 
�لفا�سق و�ل�سبي لعدم �أهلية �ل�سهادة فيهما، لكن �إذ� حكم �لفا�سق يجب �أن يجوز قيا�سًا على 

تقليد �لفا�سق �لق�ساء، لأن �لفا�سق ل يجوز �أن يقلد �لق�ساء، و�إذ� قّلد �لق�ساء جاز )34( . 
وت�سرتط �ل�سافعية، كذلك، �أن يكون �أهاًل للق�ساء يف غري حدود �هلل تعاىل. 

بال�رشيعة  عاملًا  �لفتوى  مقبول  عدًل  عاقاًل  بالغًا  حّر�ً  يكون  �أن  ي�سرتط  �أنه  وذكرو� 
مبعنى �أنه ي�سح �أن يوىل �لق�ساء )35( . 

�أحكامه  يف  لأن  و�ل�سبي  و�لكافر  �جلاهل  حتكيم  يجوز  ل  �أنه  �ملالكية  ويرى 
�ختالفًا )36( . 

وكذلك �حلنابلة، فاإن �رشطهم �أن يكون �سالح لت�سلم �لق�ساء )37( ، وكذلك ذهب �ل�سيعة 
�إىل ��سرت�ط ما ي�سرتط يف �لقا�سي �ملن�سب عن �لإمام، في�سرتط كونه جمتهد�ً )38( . 

بناًء على ما تقدم تنح�رش �رشوط املحكم مبا ياأتي: 
�لإ�سالم، لأن حكمه ي�رشي على �جلميع، و�لإ�سالم يعلو ول يعلى عليه، ول يجوز . 1
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لغري �مل�سلم �أن يحكم بني �مل�سلمني، �أو بني خ�سمني، �أحد �لأطر�ف منهم م�سلم، لقوله تعاىل: 
ُ ِلْلَكاِفِريَن َعَلى امْلُوؤِْمِنَي �َشِبيالً} )�لن�ساء: 141( )39( .  {َوَلن َيْجَعَل اهللرّ

بني  على  حمكمًا  يكون  �أن  �مل�سلم  لغري  ويجوز  �لعلماء،  بني  عليه  متفق  �رشط  وهذ� 
جن�سه، لأنه من �أهل �ل�سهادة عليهم. 

�لبلوغ، فال يجوز �أن يتوىل �ل�سبي، ول ي�سح حكمه كذلك �إن كان مميز�ً، �إل �إذ� حكم . 2
فاأ�ساب، فينفذ حكمه. 

�لعقل، لأن �لعقل مناط �لتكليف، فال يجوز تقليد �ملجنون؛ لفقده و�سيلة �لإدر�ك، . 3
ومناط �لتكليف. 

�حلرّية، يجب �أن يكون �ملحكم حّر�ً لأن ولية �لتحكيم فيها ولية تفوي�ض، و�لعبد . 4
لي�ض له ولية يف ذلك، فكما ل تكون له ولية على نف�سه فال ولية له على غريه. 

�لذكورة، وهي �رشط ولية �لتحكيم عند �ملالكية وعند غريهم )40( . . 5
�لعد�لة، وهي �ملحافظة على دينه، و�جتناب �لكبائر، وترك �ل�سغائر و�أد�ء �لأمانة، . 6

وح�سن �ملعاملة و�لرتفع عّما يقدح باملروءة. 
�لإب�سار، لأنه �رشط ولية �لق�ساء، فيجب �أن يكون �رشطًا لولية �لتحكيم. . 7
يف حال كون �خل�سومة بني �لزوجني، ي�سرتط �أن يكون �حلكمان من �أهل �لزوجني، . 8

ْن اأَْهِلَها اإِن  ْن اأَْهِلِه َوَحَكماً مِّ لقوله تعاىل: {َواإِْن ِخْفُتْم �ِشَقاَق َبْيِنِهَما َفاْبَعُثواْ َحَكماً مِّ
َ َكاَن َعِليماً َخِبريا} )41( )42( .  ُ َبْيَنُهَما اإِنَّ اهللرّ ِق اهللرّ الَحاً ُيَوفِّ ُيِريَدا اإِ�شْ

وقد ��سرتط قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية �لأردين يف �ملادة )126( منه فرع )ج( : »ي�سرتط 
�لزوجة  �أهل  من  �أحدهما  يكون  و�أن  �لإ�سالح  على  قادرين  عدلني  يكونا  �أن  �حلكمني  يف 
�أمكن، و�إن مل يتي�رش ذلك حكم �لقا�سي، �ثنني من ذوي �خلربة،  �إن  �أهل �لزوج  و�لآخر من 

و�لعد�لة و�لقدرة على �لإ�سالح«. 
ونالحظ من خالل هذه املادة اأنها ا�شرتطت ال�رشوط االآتية: 

�أن يكون �حلكمان عدلني. . 1
قادرين على �لإ�سالح. . 2
�أحدهما من �أهل �لزوجة و�لآخر من �أهل �لزوج �إن �أمكن. . 3
ذوي خربة. . 4
ذوي عد�لة. . 5
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ونالحظ بالتدقيق يف �ملادة �لقانونية �أنه مل يذكر رجلني، وكان �لأف�سل ذكره حتى ل 
يدخل �للب�ض يف هذ� �ملو�سوع من جو�ز حتكيم �لن�ساء، و�هلل تعاىل �أعلم )43( . 

املبحث الثاني: 

حيازة حكم احملكمني حلجية األمر املقضي واآلثار املرتتبة على ذلك:

وي�شم مطلبي: 
املطلب االأول- مدى حيازة حكم املحكمي حلجية االأمر املق�شي:  ◄

وقبل �لدخول يف هذ� �ملو�سوع ل بد من �لوقوف على �لنقاط �لآتية: 
اأوالً- مفهوم احلجية يف الفقه االإ�شالمي:  ●

�حلجية لغة: تاأتي مبعنى �لطريق، وقيل جادة �لطرق و�حلجية �لربهان، وقيل �حلجة 
�إمنا �سميت  �لظفر عند �خل�سومة  �لذي يكون به  �لوجه  �لأزهري:  ما دفع به �خل�سم. يقول 

حجية: لأنها حتج �أي تق�سد: لأن �لق�سد لها و�إليها )44( . 
�أما حجية �حلكم �لق�سائي عند �لفقهاء فقد جاءت مبعنى: »�أن يحمل �حلكم �لق�سائي 
على �ل�سحة يف �لظاهر، �إذ� �سدر ممن له ولية �إ�سد�ره، طبقًا لل�رشوط �ل�رشعية، ول يقبل 
من �أحد �إعادة �لنظر فيه، �أو طلب عدم تنفيذه، �أو نق�سه، �إل �إذ� كان ذلك مبنيًا على دليل قوي 

يرجح �حتمال نق�سه« )45( . 
من  �أكان  �سو�ء  حمرتمًا  �لق�سائي  �حلكم  يكون  �أن  تعني:  فاحلجية  �أخرى  وبعبارة 
�أنه ل  ، وهذ� ل يعني   )46( �أخرى  �لنظر فيه مرة  �إعادة  �أم �ملحكم بحيث ل يجوز  �لقا�سي 
�أدلة على جمانبته  �أو نق�سه، و�إمنا هو معر�ض للنق�ض متى قامت  ميكن �مل�سا�ض باحلكم 

�ل�سو�ب، وبالتايل عدم حيازته حلجية �لأمر �ملق�سي. 
ويرتتب على هذه احلجية واالعرتاف بها: 

وجوب �حرت�م �حلكم من قبل �خل�سوم. . 1
�إليه، ول يجوز نق�سه ما د�م مو�فقًا . 2 �إذ� ما رفع  �لقا�سي �حرت�م حكم غريه  على 

للن�سو�ض �ل�رشعية. 
�لق�سائي،  �لقانون، فهي: »نوع من �حلرمة يتمتع بها �حلكم  �أما مفهوم �حلجية يف 
�أنه �سدر �سحيحًا من حيث  يعترب مبقت�ساها مت�سمنًا قرينة ل تقبل �لدليل �لعك�سي على 
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�إجر�ء�ته، و�أن ما ق�سى به هو �حلق بعينه من حيث �ملو�سوع«. ففي �لقو�نني �لو�سعية ل 
�سبيل �إىل �إبطال حكم ق�سائي �إذ� �سدر م�ستوفيًا ل�رشوطه من حيث �ل�سكل، حتى و�إن تبني 

بالدلئل �لقطعية تنكبه عن طريق �حلق )47( . 
ثانياً- الدور الذي تقوم به احلجية:  ●

ترتب حجية �لأمر �ملق�سي- كاأثر للحكم �لق�سائي- �آثار�ً معينة يجب �حرت�مها، وهذ� 
هذه  ومن  �ختالف مذ�هبهم  �لفقهاء على  لها كثري من  �أ�سار  �لحرت�م يظهر مبظاهر عدة 

املظاهر: 
عدم تتبع �لقا�سي لأحكام �لق�ساة �ل�سابقني، ح�سب �لر�أي �لر�جح )48( . . 1
�حرت�م �أحكام �لق�ساة �ل�سابقني )49( . وهذ� هو �لأثر �ليجابي حلجية �لأمر �ملق�سي . 2

ويتمثل يف �حرت�م �حلكم �ل�سابق وعدم نق�سه من �لقا�سي �لالحق ما د�م مو�سوع �حلكم 
حمل �جتهاد. 

ثالثاً- التمييز بي احلجية وبي غريها من االأفكار االأخرى:  ●
حجية االأمر املق�شي وا�شتنفاد الوالية: . 1

و�ملق�سود با�ستنفاد �لولية عدم جو�ز رجوع �لقا�سي عن ق�سائه بعد �سدوره منه، 
ولو كان مبنيًا على خطاأ يف �جتهاده �رشيطة �أن يتد�رك �خلطاأ يف �لق�سايا �مل�ستقبلية، كما 
ل يجوز �إلغاء �حلكم �ل�سادر منه �أو تعديله �سو�ء �أكان باحلذف �أم �لإ�سافة، �إذ� كان حكمه 

غري خمالف للكتاب و�ل�سنة. 
�لنظر فيما  �إعادة  �لقا�سي حمل �حرت�م، بحيث ل يجوز  �أن حكم  �أما �حلجية فتعني 

ف�سل فيه مرة �أخرى م�ستقباًل، وذلك قطعًا للخ�سومات و�إنهاًء للمنازعات. 
ويختلف ��ستنفاد �لولية عن �حلجية من حيث �إن �ل�ستنفاد، فيكون بالن�سبة ملر�جعة 
�لتعديل.  �أم  �أم �حلذف  �أكان ذلك بالإلغاء  �لقا�سي حكم نف�سه �لذي حدث �خلطاأ فيه �سو�ء 
�لأمر �ملق�سي، فاإنها تكون  �أما حجية  وهذ� �ملفهوم يعمل د�خل نطاق �خل�سومة نف�سها، 

للقا�سي م�سدر �حلكم ولغريه تكون �أي�سًا خارج نطاق �خل�سومة )50( . 
حجية االأمر املق�شي والقوة التنفيذية للحكم: . 2

منهما  و�حد  كل  �أن  يف  �ملق�سي  �لأمر  وحجية  للحكم  �لتنفيذية  �لقوة  من  كٌل  يتفق 
مرتبط باحلكم ولكنهما يختلفان يف �أن �حلجية �سفة يف �حلكم بينما �لقوة �لتنفيذية من 

�آثاره )51( . 
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رابعاً- تنوع االأعمال ال�شادرة من القا�شي وحتديد احلكم الذي يجوز احلجية:  ●
�لأعمال �لق�سائية ويخت�ض بها �لقا�سي باعتباره �ساحب �لولية �لعامة )52( . . 1
�لأعمال �لإجر�ئية )53( . . 2
�لأعمال �لولئية )54( . . 3
�لأعمال �لإد�رية )55( . . 4
�لأعمال �لتنفيذية )56( . . 5

�أما ما ي�سدر عنه ول  �لقا�سي هو ما ي�سمى حكمًا،  و�لذي ل ينق�ض مما ي�سدر عن 
يعترب حكمًا فلي�ض له حجية على �لإطالق. 

خام�شاً- راأي الفقه االإ�شالمي والقانون يف حجية حكم املحكم )57( :  ●
اأوالً- يف الفقه االإ�شالمي: . 1

انق�شم الفقهاء حول هذا املو�شوع ق�شمي: 
حكم  - معاملة  �ملحكم  حكم  معاملة  يرون  حيث  �لفقهاء،  جمهور  االأول:  الق�شم 

�لقا�سي �ملوىل من حيث حيازته للحجية. 
الق�شم الثاين: ر�أي �حلنفية حيث ذهبو� �إىل �أن حكم �ملحكم ل يحوز �حلجية �إل بني  -

طرفيه فقط، �أما �إذ� رفع �لأمر �إىل �لقا�سي ففيه �آر�ء. 
�ملحكم أ.  حكم  جعلو�  حيث  و�حلنابلة،  و�ل�سافعية  �ملالكية  �إليه  ذهب  �لأول:  �لر�أي 

�إذ� عر�ض عليه �لتحكيم  كحكم �لقا�سي، وجعلو� له حجية حكم �لقا�سي و�ألزمو� �لقا�سي 
تنفيذه وعدم جو�ز نق�سه �إل مبا ينق�ض به �أحكام غريه من �لق�ساة. �إل �إذ� كان هناك �سبب 
موجب للنق�ض �سو�ء �أو�فق ر�أيه �أم خالفه، ما د�م �حلكم حمل �جتهاد، وكالمهم كان يوؤكد 
�خل�سوم  فيهم  �جلميع مبا  على  ينفذ  بل  �لقا�سي،  على  يقت�رش  ل  وهذ�   .  )58( �ملعنى  هذ� 
�إن حكمهم كحكم  فال يجوز نق�ض حكم �ملحكمني بدون م�سوغ �رشعي يبيح ذلك، وقالو�: 

�لقا�سي يرتتب عليه ما يرتتب على حكم �لقا�سي. 
�لر�أي �لثاين: ر�أي �حلنفية )59( ، ويفرقون بني حالتني: 	. 

Ú  لتحكيمي حجية بني �خل�سوم ويتفقون مع �جلمهور� �لأوىل: يحوز �حلكم  �حلالة 
يف هذ�. 

Ú  .حلالة �لثانية: �إذ� رفع حكم �ملحكم للقا�سي�
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�إذ� و�فق حكم �ملحكم ر�أي �لقا�سي، فاإنه مي�سي ول ينق�سه، ذلك لأنه ل فائدة من  -
نق�سه ثم �إبر�مه ما د�م مو�فقًا لر�أيه )60( . 

�إذ� كان خمالفًا لر�أي �لقا�سي فله ف�سخه وعدم تنفيذه.  -
ومن �أدلتهم �أن �حلكم �لتحكيمي يف حق �لقا�سي مبثابة �لعقد �ملوقوف ميلك ف�سخه 
)61( . �أ�سف �إىل ذلك �أن حكم �ملحكم ل ينفذ �إل ملن ر�سي به من �خل�سوم. كذلك �أن حكم 

�ملحكم وليته خا�سة تقت�رش على �خل�سوم بعك�ض �لقا�سي �ساحب �لولية �لعامة )62( . 
�إل  ميلك  فال  �آخر  قا�ٍض  �إىل  رفع  ما  �إذ�  �ملوىل  �لقا�سي  حكم  فاإن  ذلك  على  وبناًء 
توجب  �لتي  �مل�رشوعة  لأ�سوله  �إذ� كان خمالفًا  �إل  �أم خالفه  �أو�فق مذهبه  �سو�ء  �إم�ساءه 

�لنق�ض، وبهذ� مل يتم �لت�سوية بني �لقا�سي و�ملحكم. 
ويرى �لباحث �أنه لو �أجزنا للقا�سي نق�ض �حلكم �لتحكيمي يف �مل�سائل �لجتهادية 
لأدى ذلك �إىل هدم �لقاعدة �لفقهية )�لجتهاد ل ينق�ض بالجتهاد( �إذ �إن كاًل منهما جمتهد 
فيما ف�سل فيه، و�أنا �أميل �إىل ترجيح ر�أي �جلمهور �لقائل بعدم نق�ض حكم �ملحكم �ملرفوع 

�إىل �لقا�سي و�فق ر�أيه �أم خالفه، و�هلل تعاىل �أعلم. 
ثانياً- يف القانون: . 2

ذهب قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية �لأردين يف �ملادة )126( �إىل �أن حكم �حلكمني �ل�سادر 
�لدعوى  متابعة  �رشيطة  �ملتد�عيني  للطرفني  ملزم  و�لنز�ع  لل�سقاق  �لتفريق  ق�سايا  يف 
�أن �لقا�سي ينتخب حكمني  �ملرفوعة من قبل �ملدعي يف �لدعوى، حيث بينت هذه �ملو�د 
لبحث �أ�سباب �ل�سقاق و�لنز�ع بني �لطرفني �ملتد�عيني ويقدر�ن ن�سبة �لإ�ساءة بني �لزوجني 
�إذ� عجز� عن �لإ�سالح، وعند �ختالفها يف �لن�سبة �سم �إليها �لقا�سي حكمًا مرجعًا لأخذ قر�ر 
�لأكرثية، ويقومان بعد ذلك بدفع �لتقرير �لذي تو�سال �إليه �إىل �لقا�سي ليحكم مبقت�ساه، 
ول يجوز له تغيريه من قبله، فاحلكمان ل �سلطان عليهما �إل �هلل �سبحانه وتعاىل، و�حلكم 
�لدعوى  متابعة  �رشيطة  للقا�سي  وملزم حتى  �خل�سومة  لطريف  ملزم  قبلهما  من  �ل�سادر 
�ملرفوعة من قبل �ملدعي، فاإذ� قام �ملدعي باإ�سقاط �لدعوى بعد حكم �حلكمني فله ذلك، 

وقد جاءت �ملو�د �لقانونية لتو�سيح �آلية حكم �حلكمني على �لنحو �لآتي: 
املادة )126( فرع )د( : »يبحث �حلكمان �أ�سباب �خلالف و�لنز�ع بني �لزوجني معهما 
�أو مع �أي �سخ�ض يرى �حلكمان فائدة يف بحثها معه، وعليهما �أن يدونا حتقيقاتها مبح�رش 
يوقعان عليه، فاإذ� ر�أيا �إمكان �لتوفيق و�لإ�سالح على طريقة ُمر�سية �أقر�ها ودّونا ذلك يف 

حم�رش ُيقدم �إىل �ملحكمة«. 
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فرع )ر( : »�إذ� ظهر للحكمني �أن �لإ�ساءة من �لزوجني قرر� �لتفريق بينهما على ق�سم 
من �لعمر بن�سبة �إ�ساءة كل منهما لالآخر و�إن جهل �حلال ومل يتمكنا من تقدير ن�سبة �لإ�ساءة 
قرر� �لتفريق بينهما على �لعو�ض �لذي يريانه من �أيهما ب�رشط �أن ل يزيد على مقد�ر �ملهر 

وتو�بعه. 
فرع )ط( : »على �حلكمني رفع �لتقرير �إىل �لقا�سي بالنتيجة �لتي تو�سال �إليها وعلى 

�لقا�سي �أن يحكم مبقت�ساه �إذ� كان مو�فقًا لأحكام هذه �ملادة )63( . 
�شاد�شاً- اأ�شا�س حجية حكم املحكم:  ●

هل ت�شتند حجية حكم املحكم حلجية حكم القا�شي اأم ال؟ 
قا�ٍس  فهل  ذلك  يف  �لفقهي  �لتكييف  �إىل  تعود  �ملحكم  حكم  حجية  �أن  و�حلقيقة 
يف�شل يف املو�شوع املعرو�س عليه بحكم فا�شل؟ اأم كان وكيالً عن اخل�شوم 
مبوجب العقد املربم بينه وبينهم يقوم مبا وكل به ويعمل يف ظل احلدود 

املر�شومة له؟ 
فاإذ� عددناه قا�سيًا، فاأ�سا�ض حجيته حجية حكم �لقا�سي. و�إذ� عددناه وكياًل فاأ�سا�ض 

حجيته �لعقد �ملربم بني �لطرفني وهم �ملحتكمني من جهة و�ملحكم من جهة �أخرى. 
و�لذي �أر�ه، و�هلل تعاىل �أعلم، �أن ما ينطبق على حكم �لقا�سي ينطبق على حكم �ملحكم. 
فما �حلكم �إل قا�ٍض، ويل من قبل طرفني �أعطياه ولية على �أنف�سهم فيجب �أن يكون حكمه 
ملزمًا لهما، لأن �مل�سلحة تق�سي باملحافظة على �لأحكام حتى ل تكون عر�سة للتبديل �أو 

�لتغيري و�سيانتها من كل ما يوؤدي �إىل تعطيلها. 
وعليه فهو لي�ض وكياًل عن �ملحتكمني و�إمنا هو قا�ٍض، وما ينطبق على �لقا�سي ينطبق 

عليه. 
االأمر  ◄ حلجية  املحكمي  حكم  حيازة  على  املرتتبة  االآثار  الثاين-  املطلب 

املق�شي: 
على �لرغم من �أن حكم �ملحكم، وكما �أ�سلفت �سابقًا، يحوز حجيته كما هو حال �حلكم 
�لق�سائي، �إل �أن �حلكم �لق�سائي قد يختلف بعدم جو�ز تعقبه من �لق�ساة �لالحقني، وهو 
�لف�سل فيها، وكذلك عدم نق�ض هذ� �حلكم  ل�سبق  �لدعوى  �لنظر يف  �إعادة  ي�سمى مبنع  ما 
و�حرت�مه ما د�م مو�فقًا لأحكام �لكتاب و�ل�سنة. وما د�م �حلكم حمل �جتهاد ولكن لو قورنت 
بحكم �ملحكم هل ينطبق عليها �أم ل، مبعنى: هل يجوز عدم تتبع اأحكام املحكمي 

ونق�شها؟ 
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يتتبع  �أن  يجوز  ل  فعليه  �لقا�سي،  كحكم  �ملحكم  حكم  �إن  �لقائل  بالر�أي  �أخذنا  فلو 
حكم �ملحكم كما هو حكم �لقا�سي. وهذ� ما يجب حتى تكون له حجية كما هو حال حكم 
�أن حكم �ملحكم  �أبعد من ذلك، حيث ن�سو� على  �إىل ما هو  �لقا�سي، وذهب بع�ض �لفقهاء 
�أم خالفه،  �لقا�سي  ر�أي  �أو�فق  �سو�ء  و�ل�سنة، و�لإجماع،  للكتاب،  د�م مو�فقًا  ل ينق�ض ما 
�إذ� خالف  �أما  �أو و�فق ر�أي �لقا�سي عند �حلنفية.  كما ذهب �إىل ذلك �ملالكية، و�ل�سافعية، 
�أن �حلكم �لتحكيمي يحوز  �أكدته عبار�ت �لفقهاء، وبهذ� يت�سح  عندهم فله نق�سه وهو ما 
حجية �لأمر �ملق�سي وعليه يجب عدم رفع �لدعوى و�حرت�م حكم �ملحكم يف �خل�سومات 
�مل�ستقبلية �مل�سابهة لها وكما ل يجوز نق�ض �لأحكام �ل�سادرة منه �سو�ء من �خل�سوم �أم 

�لقا�سي وهي نف�ض �لآثار �ملرتتبة على �حلكم �لتحكيمي يف �لقانون �لو�سعي )64( . 

املبحث الثالث:

النطاق املوضوعي والشخصي حلجية األمر املقضي يف جمال التحكيم:

وفيه مطلبان: 
�ملطلب �لأول: نطاق �حلجية من حيث �ملو�سوع. . 1
�ملطلب �لثاين: نطاق �حلجية من حيث �لأ�سخا�ض. . 2

��ستقر �لر�أي لدى �لباحث �أن حكم �ملحكم كحكم �لقا�سي، وعليه ل يجوز �إعادة نظر 
�لق�سية و�حرت�م ما ق�سى به �حلكم، وهذه �حلجية تتحدد بال�سيء �ملق�سي به ويتحدد �ل�سيء 
�ملق�سي به بعنا�رش �لدعوى، و�إذ� كانت �حلجية تتحدد بال�سيء �ملق�سي به ول تتعد�ه �إىل 
غريه، فهي تقت�رش على �أطر�ف �خل�سومة، ولكن هل تتعد�ه �إىل غريه �أم ل؟ هذ� ما ندر�سه 

من خالل هذه �ملطالب. 
املطلب االأول- نطاق احلجية من حيث املو�شوع:  ◄
اأوالً- حتديد احلكم الذي يحوز احلجية:  ●

ل بد قبل �خلو�ض يف هذ� �ملو�سوع من حتديد موقف �ملحكم من �لأعمال �لق�سائية، 
و�لإجر�ئية، و�لولئية، و�لإد�رية، و�لتنفيذية، ومدى �سلطته يف �إ�سد�ر هذه �لأعمال. 

�لتحكيم . 1 يف  تدخل  ول  وحده،  �لقا�سي  به  يخت�ض  ما  وهي  �لق�سائية:  �لأعمال 
ومثال ذلك ما يق�سي به �لقا�سي باعتباره �ساحب �لولية �لعامة مثل �لوقف، و�حلدود، 
وعقود نكاح بع�ض �لن�ساء )65( ؛ لأنه ويل من ل ويل له، فاإن هذه �لأمور تخرج عن �لتحكيم 

وتدخل يف �لق�ساء فقط. 
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وجتريح . 2 تعديل  مثل  ق�سائية  دعوى  يف  للف�سل  يتطلب  ما  �لإجر�ئية:  �لأعمال 
�ل�سهود، وثبوت �لإقر�ر�ت، و�لت�رشف يف �أنو�ع �حلج، و�إز�لة �حلجر عن �ملفل�سني، وكثري من 
هذه �لأعمال حيث ت�سدر من �ملحكم، ولكنها ل تعد حكمًا حيث �إنها ل حتوز �حلجية )66( . 

�لأعمال �لإد�رية: �ملتعلقة منها بالعياد�ت، تخرج عن �حلكم �لتحكيمي فال حتظى . 3
باحلجية لخت�سا�ض �لقا�سي بها. 

�لأعمال �لولئية: حيث ت�سدر من �لقا�سي مبقت�سى �ل�سلطة �لولئية له، ولكنها ل . 4
تتعلق بنز�ع معني. وهي ل تدخل يف نطاق �حلكم �لتحكيمي ول تنال �حلجية �لق�سائية. 

له . 5 فالقا�سي  �لتحكيمي،  �حلكم  يف  يدخل  ل  �لأحكام  تنفيذ  �لتنفيذية:  �لأعمال 
�لأحكام، مبعنى ل يحوز حجية مبعناها  تنفيذ  له  لي�ض  و�ملحكم  تنفيذية،  �سلطة خا�سة 

�ل�سابق )67( . 
ثانياً- نطاق احلكم الذي يحوز احلجية:  ●

لي�ض كل ما ي�سدر عن �لقا�سي و�ملحكم ُيعّد حكمًا �إل �إذ� تو�فرت فيه �رشوط معينة 
وكان فا�ساًل يف نز�ع معني، �أما �إذ� مل يكن فا�ساًل يف هذ� �لنز�ع فال يعّد حكمًا �سو�ًء �أ�سدر 
من قا�ٍض �أم حمكم، و�إذ� عر�ض مو�سوع على قا�ٍض �أو حمكم، و�أ�سدر حكمه يف جزء منه، 

فاإن �جلزء �لآخر يجوز عر�سه على قا�ٍض �أو حمكم لإ�سد�ر قر�ر �آخر فيه )68( . 
ثالثاً- النطاق املو�شوعي الأحكام التحكيم:  ●

�لنطاق �ملو�سوعي لأحكام �لتحكيم ين�سب على جمموعة من �حلقوق �لتي هي حمل 
�لتحكيم وهذه احلقوق تق�شم اإىل عدة اأق�شام: 

حق �هلل �خلال�ض. . 1
حق �لعبد. . 2
ما �جتمع فيه حق �هلل و�لعبد وحق �هلل غالب. . 3
وما �جتمع فيه حق �هلل و�لعبد وحق �لعبد غالب. . 4

و�ختلف )69( �لفقهاء يف حتديد نطاق �لتحكيم و�أكرثهم يذهب �إىل �أن �لتحكيم مبنزلة 
جاز  �خل�سمان  به  �خت�ض  حق  وكل  بالتحكيم،  يجوز  ل  بال�سلح  يجوز  ل  ما  و�أن  �ل�سلح 
�لتحكيم فيه وينفذ حكم �ملحكم يف �سائر �ملجتهد�ت كالدين، و�لبيع و�ل�رش�ء، وغريها من 
�خل�سمان  ما ل ميلك  �أما  و�لإجماع.  و�ل�سنة  �لكتاب  �ملعاو�سات، طاملا مل يخالف  عقود 
فيها  يجوز  فال  وكاحلدود  هلل،  �خلال�سة  كالعباد�ت  تعاىل  �هلل  حقوق  من  باأنف�سهما  فعله 

�لتحكيم �تفاقًا )70( . 
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وما عدا ذلك من احلقوق اختلف فيه الفقهاء على اجتاهي: 
Ú  :لجتاه �لأول- جو�ز �لتحكيم يف كل �سيء�

ذهب �أ�سحاب هذ� �لر�أي �إىل �أن حكم �ملحكم ينفذ يف كل �سيء مبعنى �أن جميع ما حكم 
به ينفذ حكمه وهذ� مذهب جمهور �حلنابلة وبع�ض �ل�سافعية )71( ، حيث ينفذ حكم �ملحكم 
يف �سائر �ملجتهد�ت من مال �أو غريه غري متعلق بغائب كدين، وبيع و�رش�ء، وكفالة، وكتابة 

و�سفعة )72( ، ونفقة، وجرح، وغري ذلك من عقود �ملعاو�سات )73( . 
اأدلتهم: 

و��ستدلو� على ذلك بحديث �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم، فقد روى �أبو �رشيح ر�سي �هلل 
عنه، �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال له: »�إن �هلل هو �حلكم، فلم تكن �أبا �حلكم؟ فقال: 
�إذ� �ختلفو� يف �سيء �أتوين فحكمت بينهم فر�سي �لفريقان، قال �سلى �هلل  �إن قومي كانو� 

عليه و�سلم: ما �أح�سن هذ�! فمن �أكرب ولدك؟ قال: �رشيح، قال: فاأنت �أبو �رشيح« )74( . 
وجه الداللة: 

�أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم ��ستح�سن �سنع �أبي �حلكم )�أبو �رشيح( ، فلو مل يكن 
�لتحكيم جائز ملا قبله �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم من �أبي �رشيح. 

Ú  :لجتاه �لثاين�
هذ� �لجتاه ينق�سم �إىل فريقني: 

الفريق االأول: 
وهم �حلنفية )75( ، وجمهور �ملالكية )76( ، وبع�ض �ل�سافعية )77( ، وبع�ض �حلنابلة )78( 
، ذهبو� �إىل عدم جو�ز �لتحكيم يف �حلدود، و�لق�سا�ض، و�لدية على �لعاقلة )79( ، و�للعان، 
ول يف حد �لزنا، و�ل�رشقة، و�لقذف، و�لردة، وما �إىل ذلك. ويجوز فيما عد� ذلك من �لأمو�ل، 
و�لطالق، و�لعتاق، و�لنكاح، و�لكفالة، و�لكفار�ت، و�ر�ض )80( �جلنايات، و�سائر �ملجتهد�ت. 

دليل هذا الفريق: 
�أن �حلدود تدر�أ بال�سبهات، ثم �أنه ل ولية للمحتكمني يف ذلك �إذ ل ميلكان �إباحة  -

دمهما ولهذ� ل يجوز فيه حكم �ملحكم )81( . 
�أن حكم �ملحكم مبنزلة �ل�سلح، وهذه �لأمور �لتي �سنع �ملحكم من �حلكم فيها مل  -

يجز فيها �ل�سلح فال يجوز �لتحكيم فيها )82( . 
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وقد اختلف احلنفية يف مو�شوع التحكيم بالق�شا�س على راأيي: 
�لأول: جو�ز �لتحكم يف �لق�سا�ض؛ لأن �لغالب فيه حقوق �لعباد؛ لأن ويل �لق�سا�ض  -

�إذ� حكم فيه لأنه من حقوق  �أن يرفع �إىل �ل�سلطات جلاز له ذلك، فكذ�  لو ��ستوفى من غري 
بني �آدم، وعللو� ذلك باأن �لتحكيم تفوي�ض وتولية يف حق �ملحتكمني، و�إذ� كان �سلحًا يف 
حق غريهما وهما ميلكان ��ستيفاء �لق�سا�ض باأنف�سهما ذلك �ل�سلطان في�سح تفوي�سه �إىل 

غريهما )83( . 
وهو  -  )84( حنيفة  �أبي  �إىل  ن�سب  ما  وهو  �لق�سا�ض  يف  �لتحكم  جو�ز  عدم  �لثاين: 

�لر�جح، و�هلل تعاىل �أعلم. 
الفريق الثاين: 

ونفيه،  �لن�سب  �إثبات  من  ذلك  عد�  فيما  يجوز  ول  و�ملال،  �جلرح  يف  �لتحكيم  جو�ز 
وبع�ض   ،  )86( و�ل�سافعية   ،  )85( �ملالكية  بع�ض  �إليه  ذهب  ما  وهو  وعتق،  ولعان،  وطالق، 
�حلنابلة )87( ، و�سابطهم �أن ما ي�سح لأحد �خل�سمني ترك حقه فيه يجوز فيه �لتحكيم، ولأن 

�لباقي )88( �أمور ن�ض عليها �ل�سارع فال يجوز �أن يتولها �إل �لإمام. 
اإجازته يف  التحكيم يف املال واجلرح فقط، وعدم  اإجازة  وا�شتدلوا على ق�رش 

غريهما باالآتي: 
غري �ملال و�جلرح يتعلق به حق لغري �خل�سمني، وهذ� �حلق �لعالق به �إما �أن يكون  -

كالردة،  تعاىل  يكون حقًا هلل  �أن  و�إما   ،  )90( و�للعان  و�لن�سب،   ،  )89( كالولء  لالآدمي  حقًا 
و�لزنا، و�لعتق و�لقتل، ويف �إجازة �لتحكيم يف خال�ض حق �هلل تعاىل كحد �لزنا و�لردة فيه 
�أفتيات على �لإمام، و�لأفتيات عليه ممتنع، كما �أن يف �إجازة �لتحكيم فيما يتعلق بحق من 

حقوق �ملخلوقات كال�رشقة و�لقذف يوؤدي �أي�سًا �إىل �لأفتيات على �لإمام )91( . 
تعاىل  - �هلل  ولأنها من حق  بال�سبهات،  تدر�أ  �حلدود  لأن  �حلدود؛  �لتحكيم يف  منع 

�لتي يق�سد منها �لزجر عن �لتعدي يف �حلرمات، فال يكون �حلكم فيها لغري ويل �لأمر و�سع 
�لتحكيم يف كل من �لطالق و�لعتق )92( ، لأن �حلكم فيهما يتعار�ض مع قاعدة �رشعية فال 
يجوز يف �لطالق �لبائن رد �ملر�أة �إىل �لع�سمة ولو ر�سيت بذلك، ول رد �لعبد �إىل �لرق ولو 
ر�سي به، ومنع �لتحكيم يف �للعان بني �لزوجني لأن �حلكم فيه يتعدى �إىل غري �لزوجني، 
ففيه حق �لولد كقطع ن�سبه، ومنع يف �لولء و�لن�سب؛ لأنه يرتتب عليها �أحكامها من نكاح، 

و�إرث، وعدمهما، وغري ذلك من �لذرية �لتي �ستوجد )93( . 
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و�شفوة القول، ميكن تق�شيم احلقوق ح�شب اآراء الفقهاء اإىل ما ياأتي: 
ق�سم يجوز فيه �لتحكيم مطلقًا: وهي �لأمو�ل وعقود �ملعاو�سات، وما ي�سح فيه  -

�لعفو و�لإبر�ء. فللمحكم ثبوت �أي �سيء منها وعدم ثبوته، ولزومه، وعدم لزومه، وجو�زه، 
وعدم جو�زه، وهذ� ر�أي جمهور �لفقهاء )94( . 

مثل  - غريهم  دون  �لق�ساة  به  �خت�ض  ما  وهو  �تفاقًا:  �لتحكيم  فيه  يجوز  ل  ق�سم 
و�لتنفيذية،  و�لإد�رية،  و�لإجر�ئية،  �لولئية،  ب�سفتهم  �لق�ساة  �أي  عنهم  �ل�سادرة  �لأعمال 
كالولية على �لأيتام، وتويل عقود �لزو�ج يف حالة عدم وجود ويل �إذ �حلاكم ويل من ل ويل 

له، و�لنظر يف �أمو�ل �لوقف وغلته، وروؤية �لهالل وتنفيذ �لأحكام، وغري ذلك. 
ق�سم خمتلف فيه بني من يجيز �لتحكيم فيه ومن مينع �لتحكيم فيه، وهو �حلدود،  -

و�لق�سا�ض، و�للعان، و�حلكم بالدية على �لعاقلة، و�لولء، و�لن�سب، و�لطالق، و�لعتق، وذلك 
كما هو مبي كاالآتي: 

ول  - و�لنكاح،  و�لعتق،  و�لطالق،  و�لن�سب،  �لولء،  يف  �لتحكيم  يجيزون  �حلنفية: 
يجيزونه يف �للعان، وحد �لقذف، و�لدية على �لعاقلة. �أما يف �لق�سا�ض فلهم ر�أيان: �لأول، 

جو�زه لأنه من حقوق �لعباد، و�لثاين، عدم جو�زه وهو من�سوب �إىل �أبي حنيفة. 
�ملالكية: جو�ز �لتحكيم يف �جلرح و�ملال فقط ول يجوز فيما عد� ذلك.  -
�ل�سافعية و�حلنابلة ر�أيان:  -

االأول: جو�ز �لتحكيم يف �حلقوق مطلقًا. 
وحد  و�لق�سا�ض،  و�للعان،  �لنكاح،  مو��سع،  �أربعة  عد�  فيما  �لتحكيم  �أجازه  الثاين: 
نائبه  ويقوم  فيها  بالنظر  �لإمام  فاخت�ض  غريها،  على  مزية  �لأحكام  لهذه  لأن  �لقذف؛ 
مقامه، فهي حدود وحقوق فيكون �لنظر فيها من �خت�سا�ض �لإمام، ولأنها حقوق بنيت 

على �لحتياط فلم يجز فيها �لتحكيم )95( . 
يف  �لتحكيم  جو�ز  عدم  من  �لأول  �لفريق  �إليه  ذهب  ما  �أعلم،  و�هلل  �لر�جح،  الراجح: 
�أحو�ل �ملحكوم  �لذي له ولية عامة، فيعرف  �لإمام  �إل  �حلدود و�لق�سا�ض، ول يقوم بها 

عنده وهي �أمور حتتاج �إىل دقة، و�لتحقق وخربة ولأنه يرتتب عليه نتائج خطرية كذلك. 
وعليه فاإن �لنطاق �ملو�سوعي للحجية )96( يفرق بني �أمرين: 

االأمر االأول: �إذ� �سدر �لتحكيم من �أ�سخا�ض لي�ض لهم �ل�سفة �لعامة كالق�ساة، فاأي �أمر 
يكون نفعه �أو �رشره عام، فاإن �أمر �لنظر فيه يكون لالإمام و�إىل من يفو�سه �تفاق �خل�سوم 
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�سو�ء يف �لفقه، �أو �لقانون �لو�سعي، ويفرق فيه بني غريها من �لأمور �لتي ل ت�ستلزم فيمن 
يبا�رشها �أن تكون له ولية عامة، كالعقود �ملالية، من بيع، و�رش�ء، وخالفه، وهذ� يجوز له 

�تفاق �خل�سوم على �لتحكيم فيه. 
االأمر الثاين: �إذ� �سدر تفوي�ض ممن له ولية عامة كالإمام �أو نائبه، �إذ� كان ماأذونًا 
له بذلك �إىل �ملحكم بالتحكيم، فاإنه يف هذ� �لو�سع ي�سح �لتحكيم وينفذ على �لكافة، مبعنى 
ولية  له  ممن  ي�سدر  �أن  يجب  �لعام  بالنظام  �ملتعلقة  �لأمور  يف  بالتحكيم  �لتفوي�ض  �أن 
عامة. و�إذ� �حتكم �لإمام �إىل �أحد رعيته �سح ذلك وي�سرتط ر�سا �خل�سم ول يقال �أن �حلكم 

هو نائب �لإمام فال ي�سرتط �لر�سا باحلكم )97( . 
املطلب الثاين- نطاق احلجية من حيث االأ�شخا�س:  ◄

مبعنى من هم االأ�شخا�س الذي ي�رشي يف مواجهتهم احلكم التحكيمي؟ 
وهل لهذه احلجية اآثار ن�شبية تقت�رش على اأطراف اخل�شومة وال تتعداه اإىل 

غريهم؟ اأم متتد لت�شمل الغري؟ 
اأوالً- النطاق ال�شخ�شي حلجية االأمر املق�شي يف ظل اأحكام الق�شاء:  ●

�ملدعي  وهما   )98( �حلكم  حمل  �لدعوى  �أطر�ف  على  �لق�ساء  يف  �حلكم  �أثر  يقت�رش 
و�ملدعى عليه و�لعربة ب�سفاتهم ولي�ض �أ�سخا�سهم، وعليه فمن يرفع دعوى نائبًا عن غريه 
َل  كالوكالء و�ملحامني، فاإن �أثرها ين�رشف �إىل �ملوكل ما د�م �لوكيل ملتزمًا بحدود ما ُوكِّ
فيه )99( وت�رشي كذلك على خلفهم �لعام و�خلا�ض، في�سبحون من �أطر�ف �لدعوى وفيما عد� 

طريف �خل�سومة وخلفائهم فال حجية للحكم �لق�سائي )100( . 
�أو لهم، وكذلك  ويف حال تعدد �ملدعني، فاحلكم على �أحدهم ُيعّد حكمًا على �لباقني 
وكذلك  ملدينيهم،  �ل�سادرة  �لأحكام  حالة  يف  �حلجية  عليهم  ت�رشي  �لعاديني  �لد�ئنني 
�إذ� كانت �سادرة قبل �حلجر عليهم، وبعد �حلجر عليهم، فال ت�رشي  �ل�سارة بهم  �لأحكام 
بالد�ئنني، وما يقوم به �ملدين من ت�رشفات قبل �حلجر فمحلها  �أ�رش�ر�ً  عليهم لأن فيها 

�جلو�ز )101( . �أما بعدها ففيها �رشر، و�ل�رشر يز�ل. 
ثانياً- النطاق ال�شخ�شي حلجية حكم املحكم:  ●

�لأمر �ملق�سي على  �أن ناأخذ بالقاعدة، »�رشيان حجية  ن�ستطيع، بناًء على ما تقدم، 
�أطر�ف �لدعوى حمل �حلكم«. فهل تنطبق هذه القاعدة على احلكم التحكيمي؟ هل 

ميثل ذلك خروجاً على هذه القاعدة؟ 
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وعليه، فاإننا ن�ستذكر �أن �لنطاق �ل�سخ�سي حلجية �حلكم �لتحكيمي �لأ�سخا�ض �لذين 
ي�رشي يف مو�جهتهم �حلكم �لتحكيمي وميتنع عليهم نق�سه، �أو خمالفته، �إل بناء على �سبب 

موجب للنق�ض، كاأن يخالف ن�سًا، �أو �إجماعًا، �أو قيا�سًا، �أو قاعدة م�رشعة )102( . 
فالقاعدة، �أن حكم �ملحكم ل ي�رشي �إل يف مو�جهة من ر�سي به، ول يتعد�ه �إىل غريه. 
�أطر�ف  من  به  ر�سي  من  مو�جهة  يف  �إل  ي�رشي  ل  �حلكم  �أن  �لتحكيم،  جمال  ويف 
�لقا�سي  بخالف  به،  ر�سي  من  على  وليته  لق�سور  ذلك  غريه؛  �إىل  يتعد�ه  ول  �خل�سومة، 
�ساحب �لولية �لعامة �لذي يتعدى حكمه �إىل كافة �لنا�ض )103( ؛ لعموم وليته وعبار�ت 

�لفقهاء كلها من�سبة على هذ� �ملعنى )104( . 
ويرتتب على ما ذكر االأمور االآتية التي ن�س عليها الفقهاء: 

�لأ�سيل . 1 على  بالدين  �حلكم  حالة  يف  �لغائب  �لكفيل  �إىل  �ملحكم  حكم  يتعدى  ل 
و�لكفيل حا�رش�ً، وحكم  �لأ�سيل غائبًا  لو كان  و�لأ�سيل، وكذ�  �لد�ئن  �حتكم  �إذ�  �حلا�رش، 

بالدين على �لكفيل فاحلكم ل يتعد�ه على �لأ�سيل )105( . 
حتاكم . 2 �إذ�  ذلك  و�سورة  �ملبيع،  يف  عيب  وجود  حالة  يف  �ملحكم  حكم  يتعدى  ل 

�إىل �لبائع �لثاين  �لبائع مع �مل�سرتي يف عيب باملبيع، فق�سى �ملحكم برد �ملبيع �ملعيب 
فال يتعدى حكمه برده �إىل �لبائع �لأول �إذ ل يكون للبائع �لثاين رد �ملبيع �ملعيب �إىل �لبائع 
�لبائع �لأول و�لثاين و�مل�سرتي على �لتحكيم، ففي هذه �حلالة  �إل يف حالة تر��سي  �لأول 

يكون للبائع �لثاين رد �ملبيع �ملعيب �إىل �لبائع �لأول )106( . 
ل يتعدى حكم �ملحكم �إىل �لغائب، و�سورة ذلك لو �دعى �سخ�ض على رجلني �أنهما . 3

و�أقام �ملدعى بينة تثبت حقه  �أحدهم، و�حتكم �حلا�رش و�ملدعي،  �سيئًا منه فغاب  غ�سبا 
عليهما، وحكم �ملحتكم بثبوت �حلق �ملدعى، ففي هذه �حلالة يلزم �ملحكم �حلا�رش �لن�سف 

ول يلزم �لغائب )107( . 
ل يتعدى حكم �ملحكم �إىل �لو�رث �لغائب، و�سورة ذلك �إذ� �خت�سم �لد�ئن �أحد �لورثة . 4

�لغائبني  �لورثة  فاإن حكمه ل ي�رشي على  بينهم،  �إىل حكم يحكم  له على مورثه  دين  يف 
ويق�سي يف هذه �حلالة على �حلا�رش بكل �لدين ل بن�سفه، كما يف �مل�ساألة �ل�سابقة و�ل�سبب 
يف ذلك �أنه ل يكون �أحد خ�سمًا عن �أحد �إل بوكالة �أو نيابة عنه، �أما �أحد �لورثة فاإنه يكون 

خ�سمًا عن بقية �لورثة وبدون وكالة لأن كل و�حد من �لورثة، خلف عن �ملورث )108( . 
اال�شتثناء من القاعدة: 

يرد على �لأ�سل �ل�سابق وهو: �أن حكم �ملحكم ل ي�رشي �إل يف مو�جهة من ر�سي به، 
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ثالثة ا�شتثناءات وهي: 
Ú  لأول: جاء يف كتاب �لأ�سطل ما يتعلق بالورثة »فاإذ� حكم �ملورث رجاًل وق�سى�

عليه قبل وفاته، فاإنه ينفذ يف حدود تركه �ملورث فاإذ� ق�سى �ملحكم باإلز�م �ملورث بدفع 
مبلغ فينفذ �حلكم يف مو�جهة �لورثة، ويلزمهم �ملبلغ يف حدود �لرتكة ما د�م �ملورث قد 
�أبرم عقد �لتحكيم يف حال �سحته وكمال ر�سده، هذ� �إذ� كان حكم �ملحكم قد �سدر يف حياة 
�ملورث، �أما �إذ� كان �حلكم قد �سدر بعد وفاته، فال يلزم �لورثة �إل بر�ساهم، لأن �لتحكيم 
ينتهي بوفاة �أحد �ملحتكمني، فيكون �حلكم بعد �لوفاة �سدر من غري �ساحب ولية ول يلزم 

�لورثة �إل �إذ� �لتزموه )109( . 
Ú  ل�رشيك� و�ألزم  ببع�ض،  فحكم  رجاًل  له  غرميًا  �ل�رشيكني  �أحد  حكم  �إذ�  �لثاين: 

�سيئًا من �ملال �مل�سرتك، نفذ حكمه �إىل �لغائب لأن حكمه مبنزلة �ل�سلح يف حق �ل�رشيك 
وما  بال�سلح  ر��سيًا  �ل�رشيكني  من  و�حد  كل  فكان  �لتجار،  �سنيع  من  و�ل�سلح  �لغائب 

يف معناه )110( . 
Ú  على بدّية  �ملحكم  �أن حكم  �ل�سافعية، وهو  بع�ض  به  قال  �ل�ستثناء  �لثالث: وهذ� 

�لقاتل ي�رشي يف مو�جهة �لعاقلة، و�إن مل تر�ض بالتحكيم ومل تكن طرفًا فيه و�أ�سا�ض هذ� 
�لقول �أن �لدية جتب �أوًل على �لعاقلة ل �لقاتل، فاإن حكم �ملحكم بالدية على �لقاتل ل يلزم 

�لعاقلة لعدم ر�ساهم بالتحكيم )111( . 
و�شفوة القول: 

�أن حكم �ملحكم �إذ� كان �سادر�ً ممن له ولية خا�سة كاملحكم، فالقاعدة �أنه ل ي�رشي 
�إل يف مو�جهة من ر�سي به، �إل �أنه يرد على هذه �لقاعدة عدة ��ستثناء�ت ذكرناها �سابقًا. 

نائبه كما يف  �أو  كالإمام  له ولية عامة  �لتحكيمي �سادر�ً ممن  �حلكم  �إذ� كان  �أما 
�لتحكيمي على  حتكيم �سعد بن معاذ يف يهود بني قريظة، ففي هذه �حلالة ي�رشي �حلكم 

�لكافة �ساأنه يف ذلك �ساأن �حلكم �لق�سائي، ول يكون لأحد نق�سه. 

اخلامتة: 

انتهى البحث –بعد توفيق اهلل تعاىل- اإىل النتائج االآتية: 
�أن من ي�ستعر�ض �لتحكيم يجد له �أ�ساًل يف �ل�رشيعة �لإ�سالمية، وكذلك يف �لقانون . 1

�لو�سعي قدميه وحديثه، حيث يلجاأ �إليه ملا فيه من مز�يا توؤدي �إىل �رشعة �لف�سل بالدعاوى. 
�لتحكيم فرع من فروع �لق�ساء، لكنه يختلف عن �لق�ساء من بع�ض �لوجوه. . 2
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�ختلف �لفقهاء يف �سفة �ملحكم، هل هو وكيل �أم حاكم؟ و�لذي ترجح لدى كثري من . 3
�لفقهاء �أنه وكيل، ولكني �أميل �إىل �أنه يعامل معاملة �لقا�سي. 

يرى �لباحث �أن حكم �ملحكم يحوز �حلجية كما يحوزها �حلكم �لق�سائي بناء على . 4
�آر�ء �لفقهاء يف ذلك. 

ترجح لدى �لباحث �أن حكم �ملحّكم قا�رش على �ملحتكمني ول يتعدى غريهم. . 5
و��سحة ميكن . 6 �إجر�ء�ت  وو�سع  �سموًل،  �أكرث  در��سة  �إىل  �لتحكيم  يحتاج مو�سوع 

�ل�سري على نهجها من قبل �ملحكمني؛ من �أجل ف�ض �لنز�عات وكي ُتوؤتي ثمارها. 
نظام �لتحكيم نظام ر�ٍق، فهو نظام �إ�سالمي و�أخذت به �لقو�نني �حلديثة، لذلك �أرى . 7

�أكرب، و�أن يتو�سع فيه عن د�ئرة �لتحكيم يف �لعالقات �لأ�رشية  �أن يتم �لهتمام به ب�سكل 
ويكون يف جميع �حلالت. 

هذ� ما تو�سلت �إليه فاإن وفقت فهو ف�سل من �هلل ونعمة، و�أما دون ذلك فهو من نف�سي 
ومن �ل�سيطان و�هلل ور�سوله بريئان مما �أقول. 

واهلل من وراء الق�شد
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اهلوامش: 
�سنة )395هـ- . 1 �أحمد بن فار�ض بن زكريا �ملتوفى  �أبو �حل�سني  �للغة:  معجم مقايي�ض 

�سنة  �جلليل بريوت،  د�ر  �لأوىل،  �لطبعة  �ل�سالم حممد هارون،  ، حتقيق عبد  1004م( 
1411هـ- 1991م مادة حكم، ج2، �ض91. 

ل�سان �لعرب: �أبو �لف�سل جمال �لدين حممد بن مكرم بن منظور �لإفريقي، �ملتوفى �سنة . 2
)711هـ- 1311م( ، حتقيق مكتب �لرت�ث، بريوت، لبنان، ط2، 1993، ج3، �ض270. 

رد �ملحتار على �لدّر �ملختار �رشح تنوير �لأب�سار – حا�سية رد �ملحتار: لل�سيد حممد . 3
1836م(  )1252هـ-  �سنة  �ملتويف  �حلنفي،  �لدم�سقي  �لعزيز  عبد  بن  عمر  بن  �أمني 

�ل�سهري بابن عابدين، ط5، 1995، طبعة د�ر �لكتب �لعلمية – بريوت، ج4، �ض347. 
�لبحر �لر�ئق �رشح كنز �لدقائق – زين �لدين بن �إبر�هيم بن حممد، �ل�سهري بابن جنيم . 4

)��سم بع�ض �أجد�ده( �ملتوفى �سنة )970هـ- 1563م( ، �ملكتبة �لعلمية بريوت – لبنان، 
د. ن، ج7، �ض24. 

�لنا�رش . 5 �لإ�سكندرية،  �لوفا، كلية �حلقوق، جامعة  �أبو  �أحمد  د.  و�إجر�ء�ته،  �لتحكيم  عقد 
من�ساأة �ملعارف بالإ�سكندرية، ط2، 1974م، �ض15. 

6 . – و�لتوزيع  للن�رش  �لثقافة  د�ر  مكتبة  �لنا�رش  1999م،  ط1،  �لعدلية،  �لأحكام  جملة 
عمان، مادة 1790. 

�لتحكيم يف �ل�رشيعة �لإ�سالمية و�لنظم �لو�سعية، د. م�سعد عو�د، مطبعة حمد�ن �لربقاين، . 7
�لطبعة �لأوىل، 1994، �ض32 وما بعدها. 

بريوت، . 8 �لعربي-  �لرت�ث  �إحياء  د�ر  �لعاملكريية،  –�لفتاوى  �مل�سماة  �لهندية  �لفتاوى 
لبنان، ط4، 1986م، ج3/ 397، و�رشح �أدب �لقا�سي، حتقيق �ل�سيخ �أبو �لوفا �لأفغاين 
–�ملعروف حممد �لها�سمي- د�ر �لكتب �لعلمية – بريوت، لبنان، ط4، 1994م، �ض481 
وما بعدها. و�رشح فتح �لقدير، حممد كمال �لدين حممد بن عبد �لو�حد بن عبد �حلميد 
�لدين  لأكمل  للمرغياين  �لهد�ية  على  �لعناية  �رشح  وبهام�سه  �لهمام  بابن  �ملعروف 
حممود �لبابرتي ومعه حا�سية �ل�سعدي، طبعة د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بدون �سنة ن�رش، 
ط1، �سنة 1970م، �ض315 وما بعدها و�رشح كتاب �لنيل و�سفاء �لعليل، للعالمة حممد 
�طفي�ض، د�ر �لفتح ود�ر �لرت�ث �لعربي )ليبيا( ، مكتبة �لإر�ساد، ط2، 1972م، �ض11 
�لدم�سقي،  �لنووي  �أ�رشف  بن  يحيى  زكريا  �بن  لالإمام  �لطالبني  ورو�سة  بعدها.  وما 
�لقا�سي،  �أدب  لبنان، ط2، 1975م، ج11/ 12. وكتاب  – بريوت،  �لإ�سالمي  �ملكتب 
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�أبي بكر �أحمد بن عمر �ل�سيباين �ملعروف باخل�ساف )ت261هـ( ، �رشح �أبو بكر �أحمد 
بن �لر�زي �ملعروف باجل�سا�ض )ت 370هـ( �رشح �ل�سدر �ل�سهري ح�سام �لدين عمر بن 
مطبعة  1977م،  ط1،  �ل�رشحان،  هالل  حميي  حتقيق  �لبخاري،  مازه  بن  �لعزيز  عبد 
حممد  �رشح  �ملنهاج،  �ألفاظ  معرفة  �إىل  �ملحتاج  ومغني   .144 ج1/  بغد�د،  �لإر�ساد، 
�لنووي،  –لبن زكريا يحيى بن �رشف  �ملنهاج  �ل�رشبيني �خلطيب، مطبوع على منت 
مطبعة �لبابي �حللبي و�أولده مب�رش، ج4/ 378. و�لبجريمي علي �خلطيب، وهو حا�سية 
�ل�سافعي م�سماة حتفة �حلبيب على �رشح  �ل�سيخ �سليمان بن حممد بن عمر �لبجريمي 
وحلية   .315 ج5/  1996م،  �سنة  ط1  لبنان،  – بريوت،  �لعلمية  �لكتب  د�ر  �خلطيب، 
�لعلماء يف معرفة مذ�هب �لفقهاء، تاأليف �سيف �لدين �أبي بكر حممد بن �أحمد �ل�سامي 
�لقفال، حتقيق يا�سني در�دكه رحمه �هلل، ط1، 1988م، مطبعة �لر�سالة �حلديثة، ج8/ 
�أبي  بابن  �ملعروف  �لهمد�ين  �إ�سحاق  �أبي  �لدين  �سهاب  للقا�سي  �لق�ساء،  و�أدب   .117
�لدم، مطبعة �لإر�ساد- بغد�د، بدون �سنة طبع، حتقيق حممد م�سطفى، جامعة دم�سق، 
�ض138. و�لذخرية، ل�سهاب �لدين �أحمد بن �دري�ض �لقر�يف، حتقيق حممد بوخريه، د�ر 
�لغرب �لإ�سالمي – بريوت، ط1، 1994م، ج1/ 34. وحا�سية �لد�سوقي، للعالمة حممد 
حممد  بن  �أحمد  بن  حممد  �لعالمة  تقرير�ت  وبالهام�ض  �لد�سوقي،  عرفه  بن  �أحمد  بن 
�مللقب بعلي�ض- د�ر �لكتب �لعلمية – بريوت، لبنان، طبعة �أوىل، 1996م، ج6/ 12- 
13. و�لبحر �لزخار �جلامع ملذ�هب علماء �لأم�سار، لالإمام �ملجتهد �ملهدي لدين �هلل 
�أحمد بن يحيى بن �ملرت�سى وبهام�سه كتاب جو�ر �لأخبار و�لآثار لل�سفدي، موؤ�س�سة 
�لر�سالة – بريوت، طبعة �أوىل، ج6/ 113. و�ملب�سوط حممد بن �أبي بكر، �سم�ض �لأئمة 
�أفندي، ط1  �لنا�رش �حلاج حممد  د�ر �سادر ون�سخه  �ل�سعادة،  �ل�رشخ�سي، ط2، مطبعة 

�سنة 1324هـ، ج21/ 62. 
�لآية 35 من �سورة �لن�ساء. . 9

�لتحكيم يف �ل�رشيعة �لإ�سالمية و�لنظم �لو�سعية، د. م�سعد عو�د، حمد�ن �لربقاين، طبعة . 10
�أوىل 1994م، مكتبة د�ر �لإميان، �ملدينة �ملنورة �ض56 وما بعدها. 

مهر�ن . 11 يحيى  بن  حممد  �لزخار،  �لبحر  جلنة  من  �مل�ستخرجة  و�لآثار  �لأخبار  جو�هر 
دي، )ت 1550م( ، ج6، �ض114.  عنْ �ل�سّ

�ملغني، موفق �لدين �بن حممد عبد �هلل بن قد�مه، حتقيق عبد �هلل عبد �ملحي �لرتكي، . 12
هجر للطباعة و�لن�رش، �لقاهرة، طبعة �أوىل 1990م وطبعة 1992م، ج14/ 92. 

مغني �ملحتاج، ج4/ 378. . 13



136

د. يوسف عبد اهلل محمد الشريفني حيازة حكم احملكمني حلجية األمر املقضي في الفقه اإلسالمي والقانون

حا�سية قليوبي وعمريه، حا�سيتان يف كتاب و�حد �لأوىل ل�سهاب �لدين �أحمد بن �سالمة . 14
�لبابي  مطبعة  1956م،  ط3،  وعمريه،  �لبديل  �أحمد  �لدين  ل�سهاب  و�لثانية  قليوبي 

�حللبي مب�رش، ج4/ 298. 
�رشح فتح �لقدير على �لهد�ية، ج7، �ض16 بت�رشف. . 15
�لبحر �لر�ئق �رشح كنز �لدقائق، زين �لدين بن جنيم �حلنفي، �ملكتبة �لعلمية، بريوت، . 16

لبنان، د. ن. ج7، �ض25. 
�لبحر �لر�ئق �رشح كنز �لدقائق، ج7/ 25 و�رشح فتح �لقدير ج7/ 316 بت�رشف. . 17
عقد �لتحكيم و�إجر�ء�ته، �أحمد �أبو �لوفا، �ض210 و211. و�لتحكم يف �ل�رشيعة �لإ�سالمية . 18

و�لنظم �لو�سعية، م�سعد عو�د، �ض130. 
عقد �لتحكيم يف �لفقه �لإ�سالمي و�لقانون �لو�سعي، د. قطحان �لدوري، ط1، 1985م، . 19

مطبعة �خللود – بغد�د، �ض31 بت�رشف. 
عقد �لتحكيم يف �لفقه �لإ�سالمي و�لقانون �لو�سعي، قحطان �لدوري، ط1، د�ر �لفرقان . 20

�لأوىل، 2002م، ط34- 37 بت�رشف. 
�رشح فتح �لقدير على �لهد�ية، ج7، �ض312. و�رشح �أدب �لقا�سي �خل�ساف، �ض482. . 21
جملة �لأحكام �لعدلية، �ملادة )1842( . . 22
�لبحر �لر�ئق �رشح كنز �لدقائق، ج7، �ض27. . 23
�رشح فتح �لقدير على �لهد�ية، ج7، �ض315. و�لفتاوى �لهندية، ج3، �ض397. . 24
�لبحر �لر�ئق �رشح كنز �لدقائق، ج7، �ض27. . 25
�ملنتقى �رشح موطاأ مالك، ج5، �ض227. . 26
رد �ملحتار على �لدر �ملختار، ج4، �ض348. . 27
�لدرر . 28 �ملحتار على  �لر�ئق، ج7، �ض28. ورد  و�لبحر  �لهندية، ج3، �ض397.  �لفتاوى 

�ملختار، �ض348. 
�لبحر �لر�ئق �رشح كنز �لدقائق، ج7، �ض27. و�لفتاوى �لبز�زية هام�ض �لفتاوى �لهندية، . 29

ج2، �ض180. 
�لق�ساء يف �لإ�سالم، حممد �أبو فار�ض، �ض172. . 30



137

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد اخلامس والثالثون )2( - شباط 

ل�سان �لعرب، �بن منظور، ج15، �ض147- 148. . 31
�سفة �لفتوى و�ملفتي و�مل�ستفتي، �لإمام �أحمد بن حمد�ن �حلنبلي، حتقيق حممد نا�رش . 32

�لدين �لألباين، �ملكتبة �لإ�سالمي، بريوت، �ض4. 
نظرية �حلكم �لق�سائي يف �ل�رشيعة و�لقانون، د. عبد �لنا�رش �أبو �لب�سل، د�ر �لنفائ�ض، . 33

ط1، 2000م، �ض88- 92 بت�رشف. 
رد �ملحتار على �لدرر �ملختار، حا�سية �بن عابدين، ج4، �ض348. و�رشح فتح �لقدير، . 34

ج7، �ض316. و�لفتاوى �لهندية، ج3، �ض397 وما بعدها. 
مغني �ملحتاج، ج4، �ض378. وكتاب �أدب �لقا�سي �بن �أبي �لدم، حتقيق حممد �لزحيلي، . 35

�ض141. 
حا�سية �لد�سوقي، ج6، �ض13. . 36
�ملغني، ج14، �ض92. . 37
جو�هر �لكالم، ج4، �ض28. . 38
�سورة �لن�ساء: �آية )141( . . 39
�ملدونة �لكربى، ج5، �ض49. و�ل�رشح �ل�سغري، ج2، �ض513. . 40
�سورة �لن�ساء: �آية )35( . . 41
�لبحر �لر�ئق، �رشح كنز �لدقائق، ج7، �ض24. و�ملغني، ج14، �ض92. و�أدب �لقا�سي، . 42

حتقيق حميي هالل �ل�رشحان، ج1، �ض431. ورد �ملحتار، ج4، �ض248. و�رشح فتح 
�لقدير، ج7، �ض316. و�لفتاوى �لهندية، ج3، �ض397. وحا�سية �لد�سوقي، ج6، �ض13. 

وجوهر �لكالم، ج4، �ض28. 
�ملادة )126( من قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية �لأردين فرع )ج( . . 43
ل�سان �لعرب، �بن منظور، طبعة �ملوؤ�س�سة �مل�رشية �لعامة، بدون �سنة ن�رش، �ض780. . 44
�لتحكيم يف �ل�رشيعة �لإ�سالمية و�لنظم �لو�سعية، م�سعد عو�د، �ض188. و�لتحكيم يف . 45

�ل�رشيعة �لإ�سالمية، �إ�سماعيل �لأ�سطل، �ض188. 
تب�رشة �حلكام يف �أ�سول �لأق�سية ومناهج �لأحكام، �إبر�هيم بن علي بن فرحون، طبعة . 46

مطبعة �لعامرية �ل�رشقية مب�رش، ج1، �ض83. )يحمل �لق�ساء على �ل�سحة ما مل يثبت 
�جلور( . 



138

د. يوسف عبد اهلل محمد الشريفني حيازة حكم احملكمني حلجية األمر املقضي في الفقه اإلسالمي والقانون

�لهندية، ج3، �ض400 وتب�رشة �حلكام، ج1، 83. و�لو�سيط يف �رشح قانون . 47 �لفتاوى 
�لإ�سالمية  �ل�رشيعة  بني  �لق�سائي  �حلكم  وحجية   .726 �ض725-  ط3،  �ملر�فعات، 

و�لقو�نني �لو�سعية، د. حممد نعيم يا�سني، ط1، 1984م، د�ر �لفرقان، �ض12. 
�لأم، لالإمام �أبي عبد �هلل حممد بن �إدري�ض �ل�سافعي، )ت 204هـ( ، طبعة 1986م، كتاب . 48

�ل�سعب، ج6، �ض299. 
د�ر . 49 ، طبعة  �بن عابدين(  �لأب�سار )حا�سية  تنوير  �ملختار �رشح  �لدّر  �ملحتار على  رد 

�لفكر للطباعة و�لن�رش، ط2، 1996م، ج5، �ض394. 
�آثار حكم �لتحكيم يف �لقانون �لو�سعي و�لفقه �لإ�سالمي، كمال عبد �حلميد عبد �لرحيم . 50

فز�ري، جامعة عني �سم�ض، طبعة �أوىل 2000م، �ض225 بت�رشف. 
�لفروق �مل�سمى �أنو�ر �لربوق يف �أ�رش�ر �لفروق لالإمام حممد بن �إدري�ض �لقر�يف، وبهام�سة . 51

تهذيب �لفروق و�لقو�عد �ل�سنية يف معرفة �لأ�رش�ر �لفقهية، ط1، عامل �لكتب – بريوت، 
بدون �سنة �لن�رش فرق رقم 225، ج4، �ض54. 

ك�ساف �لقناع، من�سور بن يون�ض بن �دري�ض �لبهوتي، طبعة 1982م، د�ر �لفكر �لعربي، . 52
ج6، �ض289. 

بني . 53 يرتدد  فيما  �حلكام  ومعني  �سابق.  مرجع  �ض89  فرحون،  �بن  �حلكام  تب�رشة 
�خل�سمني من �أحكام، عالء �لدين �أبو �حل�سن علي بن خليل �لطر�بل�سي، طبعة 2، 1973م، 

مطبعة �حللبي، �ض37. 
مقدمة �بن خلدون، عبد �لرحمن حمد بن �حل�سن بن خلدون )ت 732هـ( ، طبعة 1406هـ، . 54

– بريوت، �ض148،  للطباعة و�لن�رش  �لهالل  حتقيق حمزى يل، طبع ون�رش د�ر مكتب 
حتقيق حجر عا�سي. 

بد�ية �ملجتهد، �بن ر�سد، ج2، �ض382. . 55
تب�رشة �حلكام �بن فرحون، �ض166، مرجع �سابق. . 56
�ض296 . 57 فز�ري،  كمال  �لإ�سالمي،  و�لفقه  �لو�سعي  �لقانون  يف  �لتحكم  حكم  �آثار 

بت�رشف. 
�ل�رشح �ل�سغري، لأبي �لربكات �أحمد بن حممد بن �أحمد �لدردير، طبعة 1976م، طبعة . 58

جاء  �ض121،  ج11،  �لنووي،  �لطالبني،  ورو�سة  �ض14.  ج4،  �حللبي،  �لبابي  عي�سى 
فيه )و�إذ� رفع حكم �ملحكم �إىل �لقا�سي مل ينق�ض �إل مبا ينق�ض ق�ساء غريه( . وك�ساف 

�لقناع، �لبهوتي، ج6، �ض309. 



139

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد اخلامس والثالثون )2( - شباط 

�رشح فتح �لقدير، �بن �لهمام، ج6، �ض406. . 59
�أوىل، . 60 ط  �لزيلعي،  علي  بن  عثمان  �لدين  فخر  �أبو  �لدقائق،  كنز  �رشح  �حلقائق  تبيني 

ج4،  ن�رش،  �سنة  بدون  للرت�ث،  �لريان  د�ر  طبعة  �لكربى،  �لأمريية  �ملطبعة  1314هـ، 
�ض193. 

�ملغني، �بن قد�م، ج11، �ض14. . 61
�رشح فتح �لقدير، �بن �لهمام، ج6، �ض406. . 62
�ملادة )126( من قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية �لأردين. . 63
حا�سيته . 64 وبهام�سه  علي�ض  حممد  �أحمد  �ل�سيخ  خليل،  خمت�رش  على  �جلليل  منح  �رشح 

ج2،  ن�رش،  �سنة  بدون  طر�بل�ض،  �لنجاح-  مكتبة  �لنا�رش  �جلليل،  منح  ت�سهيل  �مل�سماة 
�ض53. و�أدب �لقا�سي، علي بن حممد بن حبيب �ملاوردي، ط1، 1972م، مطبعة �لعاين 

– بغد�د، ج2، �ض384 بند 3698. وتبيني �حلقائق، �لزيلعي، ج4، �ض193. 
معني �حلكام، �لطر�بل�سي، �ض30. . 65
تب�رشة �حلكام، �بن فرحون، ج1، �ض89. . 66
�ملرجع �ل�سابق، ج1، �ض89. . 67
�ض199 . 68 1986م،  طبعة  �لأ�سطل،  حممد  �إ�سماعيل  �لإ�سالمية،  �ل�رشيعة  يف  �لتحكيم 

بت�رشف. 
�لتحكيم يف �ل�رشيعة �لإ�سالمية و�لنظم �لو�سعية، د. م�سعد عو�د، �ض213 و 215. . 69
�ملب�سوط، �ل�رشخ�سي، ج6، �ض111. و�أدب �لقا�سي، �ملاوردي، ج2، �ض380. وتاريخ . 70

�لق�ساء يف �لإ�سالم، حممود عرنو�ض، �لنا�رش مكتبة �لكلية �لأزهرية، بدون �سنة طبع، 
�ض174 و 175. 

ك�ساف �لقناع، �لبهوتي، ج6، �ض308. . 71
�ل�سفعة هي ��ستحقاق �ل�رشيك �نتز�ع ح�سة �رشيكه من يد من �فتعلت �إليه �إن كان مثله . 72

�ض134.  ج4،  �لقناع،  ك�ساف  �لعقد،  عليها  ��ستقر  �لذي  بثمنه  مايل  بعو�ض  دونه  �أو 
�ملكتبة  �ملطيعي،  جنيب  كمال  حتقيق  �لنووي،  �رشف  بن  �لدين  حميي  و�ملجموع، 

�لعاملية، �لقاهرة، ج14، �ض134. 
�أدب �لقا�سي، �ملاوردي، ج2، �ض384 بت�رشف. . 73



140

د. يوسف عبد اهلل محمد الشريفني حيازة حكم احملكمني حلجية األمر املقضي في الفقه اإلسالمي والقانون

�سنن �لبيهقي لأحمد بن علي �لبيهقي )ت 458هـ( ، طبعة �أوىل 1355هـ، باب ما جاء . 74
يف �لتحكيم، ج10، �ض145. 

�لبحر �لر�ئق �رشح كنز �لدقائق، �بن جنيم، ج7، �ض26. . 75
�ل�رشح �لكبري، لأبي �لربكات �أحمد بن حممد بن �أحمد �لدردير وبهام�سه حا�سية �لد�سوقي . 76

لبن عرفة، طبعة د�ر �إحياء �لكتب �لعربية، ج4، �ض136. 
مغني �ملحتاج، �ل�رشبيني، ج4، �ض378. . 77
�لإن�ساف يف معرفة �لر�جح من �خلالف، عالء �لدين علي بن �سلمان �ملرد�وي، طبعة . 78

�أوىل 1951م، مطبعة �ل�سنة �ملحمدية، ج11، �ض167. 
�لعاقلة هي: �لع�سبة من كانو� من �لن�سب و�لولء. �لكايف يف فقه �لإمام �أحمد، عبد �هلل . 79

بن قد�مة �ملقد�سي، ط1، 1994، د�ر �لكتب �لعلمية، ج3، �ض149. 
�لإر�ض هو: �ملال �ملوؤدى �إىل �ملجني عليه �أو وليه ب�سبب جناية وت�سمى دية �لأطر�ف . 80

زين  جنيم،  �بن  �لر�ئق،  �لبحر  تكملة  �لنف�ض،  دون  ما  على  للو�جب  ��سم  وهو  بالإر�ض 
�لدين )ت 970هـ( بهام�ض �لبحر �لر�ئق �رشح كنز �لدقائق، د�ر �لكتاب �لإ�سالمي، ج8، 

�ض373. 
معني �حلكام، �لطر�بل�سي، �ض25. . 81
�لبحر �لر�ئق �رشح كنز �لدقائق، �بن جنيم، ج 7، �ض27. . 82
معني �حلكام، �لطر�بل�سي، �ض26. . 83
�رشح فتح �لقدير، �بن �لهمام، ج6، �ض406. . 84
�رشح منج �جلليل على خمت�رش خليل، علي�ض، ج4، �ض154. . 85
مغني �ملحتاج، �ل�رشبيني، ج4، �ض154. . 86
�لإن�ساف، �ملرد�وي، ج11، �ض167. . 87
للمعاهد . 88 �لعامة  �لإد�رة  طبعة  �لدردير،  لالإمام  �لدردير،  خمت�رش  على  �ل�سغري  �ل�رشح 

�لأزهرية، 1995م، ج4، �ض13، ورد فيه )جاز للخ�سمني حتكيم رجل عدل يف مال من 
دين وبيع و�رش�ء يف حد من �حلدود و�لق�سا�ض... �لخ( . 

�أو هو �سفة جتعل �ملرء م�ستحقًا . 89 �أو مو�لة  �لولء: هو قر�بة حكمية حا�سلة من عتق 
تعاطي  �أو  بعتق  ثبوت حكم �رشعي  باأنها  وتعرف  مو�لة  عقد  �أو  عتق  ب�سبب  للمري�ث 



141

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد اخلامس والثالثون )2( - شباط 

�سببه. �لتوقيف للمناوي، �ض734. و�ملطلع، حممد بن �أبي �لفتح �لبعلي، حتقيق حممد 
ب�سري �لأولبي، �ملكتب �لإ�سالمي، بريوت، ج1، �ض311. 

به . 90 و�أحلق  فر��سه  لطخ  قذف من  �إىل  للم�سطر  ُجعلت حجة  معلومة  كلمات  �للعان: هو 
�لعار. مغني �ملحتاج، ج3، �ض367. و�رشح منتهى �لإر�د�ت، ج3، �ض206. 

�ل�سلطة �لق�سائية يف �لإ�سالم، در��سة و�سعية مقارنة، د. �سوكت عر�سان عليان، جامعة . 91
�لأزهر، كلية �ل�رشيعة و�لقانون، 1972م، �ض392. 

�أبي . 92 �لرق، روؤو�ض �مل�سائل �خلالفية على مذهب  �لرقبة وتخلي�سها من  �لعتاق، حترير 
عبد �هلل �أحمد بن حنبل، ط2، 2012م، �ملطبعة �لأ�سدية، مكة �ملكرمة، ج2، �ض124. 

�لتحكيم يف �ل�رشيعة و�لنظم �لو�سعية، م�سعد عو�د حمد�ن، �ض218. وحا�سية �ل�ساوي . 93
على �ل�رشح �ل�سغري، لل�سيخ �أحمد بن حممد �ل�ساوي، مطبوع على �ل�رشح �ل�سغري، طبعة 
�لدردير، ج4،  �ل�سغري على  و�ل�رشح  �حللبي، �ض199.  �لبابي  1976م، مطبعة عي�سى 

�ض13- 14. 
�أدب �لقا�سي، �ملاوردي، ج2، �ض38. و�ل�رشح �ل�سغري علي �لدردير، ج4، �ض198. . 94
�لنظم �مل�ستعذب يف �رشح غريب �ملهذب، حممد بن �أحمد بن بطال �لركبي، ج2، �ض291. . 95
د�ر . 96 مطبعة  1994م،   ،1 طبعة  مليجي،  حممد  �أحمد  د.  �لإ�سالم،  يف  �لق�سائي  �لنظام 

�لتوفيق �لنموذجية، �لقاهرة، �لنا�رش مكتبة وهبة، �ض65. 
�لتحكيم يف �ل�رشيعة �لإ�سالمية، �إ�سماعيل �لأ�سطل، �ض143. . 97
�لأ�سباه و�لنظائر، �بن جنيم �أحمد بن حممد �حلنفي �حلموي، طبعة �أوىل 1985م، د�ر . 98

�لكتب �لعلمية – بريوت، �ض219. 
�لدردير، ج4، . 99 �ل�سغري على خمت�رش  و�ل�رشح  �لطر�بل�سي، �ض53- 59.  �حلكام،  معني 

�ض19. 
�لعلمي . 100 �ملجمع  طبعة  �ل�سنهوري،  �لرز�ق  عبد  �لإ�سالمي،  �لفقه  يف  �حلق  م�سادر 

�لعربي �لإ�سالمي، ج5، �ض10. �خللف �لعام: من يخلف �ل�سخ�ض يف ذمته �ملالية. 
�خللف �خلا�ض: �لذي يخلف غريه يف عني معني بالذ�ت مثل د�ر و�سيارة. 

م�سادر �حلق، �ل�سنهوري، ج5، �ض98. . 101
�لتحكيم يف �ل�رشيعة �لإ�سالمية، �إ�سماعيل �لأ�سطل، �ض210. . 102
�لبحر �لر�ئق، �بن جنيم، ج7، �ض28. . 103



142

د. يوسف عبد اهلل محمد الشريفني حيازة حكم احملكمني حلجية األمر املقضي في الفقه اإلسالمي والقانون

�أبي جعفر �أحمد بن حممد �لطحطاوي، طبعة . 104 حا�سية �لطحاوي على �لدرر �ملختار، 
1382هـ، �ملطبعة �لأمريية ببولق، ج3، �ض208. 

�أدب �لقا�سي، �حل�ساف، �ض588. . 105
�لبحر �لر�ئق، �بن جنيم، ج7، �ض27. . 106
�مل�سدر �ل�سابق، ج7، �ض27. . 107
�لتحكيم يف �ل�رشيعة �لإ�سالمية، �إ�سماعيل �لأ�سطل، �ض213- 214. . 108
�مل�سدر �ل�سابق. . 109
�لبحر �لر�ئق، �بن جنيم، ج7، �ض28. . 110
حا�سية �بن عابدين، ج5، �ض575. . 111



143

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد اخلامس والثالثون )2( - شباط 

املصادر واملراجع: 
�آثار حكم �لتحكيم يف �لقانون �لو�سعي و�لفقه �لإ�سالمي، كمال عبد �حلميد عبد �لرحيم . 1

فز�ري، جامعة عني �سم�ض، طبعة �أوىل 2000م. 
�لأ�سباه و�لنظائر، �بن جنيم �حمد بن حممد �حلنفي �حلموي، د�ر �لكتب �لعلمية – بريوت، . 2

طبعة �أوىل 1985 م. 
�لأم، لالإمام �أبي عبد �هلل حممد بن �إدري�ض �ل�سافعي، )ت 204 ه( ، طبعة 1986 م. . 3
�ملد�وي، طبعة . 4 �سلمان  بن  �لدين علي  �لر�جح من �خلالف، عالء  �لإن�ساف يف معرفة 

�أوىل 1951. 
�لبحر �لر�ئق �رشح كنز �لدقائق – زين �لدين بن �إبر�هيم بن حممد، �ل�سهري بابن جنيم . 5

)��سم بع�ض �أجد�ده( ، �ملكتبة �لعلمية، بريوت – لبنان، �ملتوفى �سنة )970 ه- 1563 
م( . 

�لبحر �لر�ئق �رشح كنز �لدقائق، زين �لدين بن جنيم �حلنفي، �ملكتبة �لعلمية- بريوت، . 6
لبنان، دون �سنة �لن�رش. 

تاريخ �لق�ساء يف �لإ�سالم، حممود عرنو�ض، �لنا�رش مكتبة �لكلية �لأزهرية، بدون �سنة . 7
طبع. 

تبيني �حلقائق �رشح كنز �لدقائق، �أبو فخر �لدين عثمان بن علي �لزيلعي، ط 1، 1314 . 8
ه. 

�لتحكيم يف �ل�رشيعة �لإ�سالمية و�لنظم �لو�سعية، د. م�سعد عو�د، حمد�ن �لربقاين، مكتبة . 9
د�ر �لإميان، �ملدينة �ملنورة �ض 56 وما بعدها، ط1، 1994 م. 

�لتحكيم يف �ل�رشيعة �لإ�سالمية، �إ�سماعيل حممد �ل�سطل، طبعة 1986 م. . 10
حا�سية �ل�سيخ �سليمان بن حممد بن عمر �لبجريمي �ل�سافعي م�سماة حتفة �حلبيب على . 11

�رشح �خلطيب، د�ر �لكتب �لعلمية –بريوت، لبنان، ط1، �سنة 1996 م. 
على . 12 مطبوع  �ل�ساوي،  حممد  بن  �حمد  لل�سيخ  �ل�سغري،  �ل�رشح  على  �ل�ساوي  حا�سية 

�ل�رشح �ل�سغري، مطبعة عي�سى �لبابي �حللبي، طبعة 1976 م. 
�ملطبعة . 13 �لطحاوي،  حممد  بن  �حمد  جعفر  �أبي  �ملختار،  �لدرر  على  �لطحاوي  حا�سية 

�لأمريية – ببولق، طبعة 1382 ه. 



144

د. يوسف عبد اهلل محمد الشريفني حيازة حكم احملكمني حلجية األمر املقضي في الفقه اإلسالمي والقانون

حا�سية قليوبي وعمريه، حا�سيتان يف كتاب و�حد �لأوىل ل�سهاب �لدين �حمد بن �سالمة . 14
قليوبي و�لثانية ل�سهاب �لدين �حمد �لبديل وعمريه، ط3، 1956 م. 

�حمد . 15 بن  بكر حممد  �أبي  �لدين  �سيف  تاأليف  �لفقهاء،  مذ�هب  �لعلماء يف معرفة  حلية 
�ل�سامي �لقفال، حتقيق يا�سني در�دكه رحمه �هلل، ط1، 1998 م. 

رد �ملحتار على �لدر �ملختار �رشح تنوير �لأب�سار _ حا�سية رد �ملحتار: لل�سيد حممد . 16
م(   1836 ه-   1252( �سنة  �ملتويف  �حلنفي،  �لدم�سقي  �لعزيز  عبد  بن  عمر  بن  �أمني 

�ل�سهري بابن عابدين، طبعة د�ر �لكتب �لعلمية – بريوت، ط5، 1995. 
رد �ملختار على �لدر �ملختار �رشح تنور �لأب�سار )حا�سية �بن عابدين( ، طبعة د�ر �لفكر . 17

للطباعة و�لن�رش، ط2، 1996 م. 
رو�سة �لطالبني لالإمام �بن زكريا يحيى بن ��رشف �لنووي �لدم�سقي، �ملكتب �لإ�سالمي . 18

– بريوت، لبنان، ط2، 1975م. 
�ل�سلطة �لق�سائية يف �لإ�سالم، در��سة و�سعية مقارنة، د. �سوكت عر�سان عليان، جامعة . 19

�لأزهر، كلية �ل�رشيعة و�لقانون، 1972 م. 
�سنن �لبيهقي لأحمد بن علي �لبيهقي )ت458 ه( ، طبعة �أوىل 1355 ه. . 20
�رشح �أدب �لقا�سي، حتقيق �ل�سيخ �أبو �لوفا �لأفغاين – �ملعروف حممد �لها�سمي – د�ر . 21

�لكتب �لعلمية – بريوت، لبنان، ط4، 1994 م. 
للمعاهد . 22 �لعامة  �لإد�رة  طبعة  �لدردير،  لالإمام  �لدردير،  خمت�رش  على  �ل�سغري  �ل�رشح 

�لأزهرية، 1995 م. 
�ل�رشح �ل�سغري، لأبي �لربكات �حمد بن حممد بن �حمد �لدردير، مطبعة عي�سى �حللبي، . 23

طبعة 1976 م. 
�لد�سوقي لبن . 24 �لدردير وبهام�سه حا�سية  �حمد  بن  �حمد  �لربكات  لأبي  �لكبري،  �ل�رشح 

عرفة، طبعة د�ر �إحياء �لكتب �لعربية، ج4، �ض136. 
حا�سيته . 25 وبهام�سه  علي�ض  حممد  �حمد  �ل�سيخ  خليل،  خمت�رش  على  �جلليل  منح  �رشح 

�مل�سماة ت�سهيل منح �جلليل، �لنا�رش مكتبة �لنجاح – طر�بل�ض، بدون �سنة ن�رش. 
عقد �لتحكيم يف �لفقه �لإ�سالمي و�لقانون �لو�سعي، د. قحطان �لدوري، مطبعة �خللود . 26

– بغد�د، ط1، 1985 م. 



145

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد اخلامس والثالثون )2( - شباط 

�لنا�رش . 27 �لإ�سكندرية،  �لوفا، كلية �حلقوق، جامعة  �أبو  د. �حمد  و�إجر�ء�ته،  �لتحكيم  عقد 
من�ساأة �ملعارف بالإ�سكندرية، ط2، 1974 م. 

�لعربي- بريوت، . 28 �لرت�ث  �إحياء  �لعاملكريية، د�ر  – �لفتاوى  �لهندية �مل�سماة  �لفتاوى 
لبنان، ط4، 1986 م. 

�لقر�يف، . 29 �إدري�ض  بن  حممد  لالإمام  �لفروق  �أ�رش�ر  يف  �لربوق  �أنو�ر  �مل�سمى  �لفروق 
وبهام�سة تهذيب �لفروق و�لقو�عد �ل�سنية يف معرفة �لأ�رش�ر �لفقهية، ط1، عامل �لكتب 

– بريوت، بدون �سنة �لن�رش. 
ك�ساف �لقناع، من�سور بن يون�ض بن �إدري�ض �لبهتوين، د�ر �لفكر �لعربي، طبعة 1982 م. . 30
ل�سان �لعرب: �أبو �لف�سل جمال �لدين حممد بن مكرم بن منظور �لإفريقي، �ملتوفى �سنة . 31

)711ه _1311م( ، حتقيق مكتب �لرت�ث، بريوت، لبنان، ط2، 1993. 
�ملب�سوط حممد بن �أبي بكر، �سم�ض �لأئمة �ل�رشخ�سي، ط2، مطبعة �ل�سعادة، د�ر �سادر . 32

ون�سخه �لنا�رش �حلاج حممد �أفندي، ط1، �سنة 1324 ه. 
جملة �لأحكام �لعدلية، �لنا�رش مكتبة د�ر �لثقافة للن�رش و�لتوزيع – عمان، ط1، 1999 . 33

م
34 . 395( �سنة  �ملتوفى  زكريا  بن  فار�ض  بن  �حمد  �حل�سني  �أبو  �للغة:  مقايي�ض  معجم 

بريوت،  �جلليل  د�ر  �لأوىل،  �لطبعة  هارون،  حممد  �ل�سالم  عبد  حتقيق   ، م(  ه_1004 
�سنة1411 ه _1991 م. 

معني �حلكام فيما يرتدد بني �خل�سمني من �أحكام، عالء �لدين �أبي �حل�سن علي بن خليل . 35
�لطر�بل�سي، طبعة 2، 1973 م. 

�لدين �بن حممد عبد�هلل بن قد�مه، حتقيق عبد �هلل عبد �ملحي �لرتكي، . 36 �ملغني، موفق 
هجر للطباعة و�لن�رش، �لقاهرة، ط1 1990 وطبعة 1992 م. 

37 . – ، بريوت  ه(  )ت 732  بن خلدون  �حل�سن  بن  �لرحمن حمد  عبد  �بن خلدون،  مقدمة 
مكتبة �لهالل، طبعة 1406 ه. 

�لنظام �لق�سائي يف �لإ�سالم، د. �حمد حممد مليجي، مطبعة د�ر �لتوفيق �لنموذجية – . 38
�لقاهرة، طبعة 1، 1994 م. 



146

د. يوسف عبد اهلل محمد الشريفني حيازة حكم احملكمني حلجية األمر املقضي في الفقه اإلسالمي والقانون


